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ÖZ
Bu çalışmanın

amacı,

beyin tümörlerinin tedavi yöntemlerinden

biri olarak

araştırılmakta ve klinik uygulamaları olan "Bor Nötron Yakalama Tedavisi (BNCT)"
'de tümör hücrelerinin yok edilmesinde kullanılacak

10

B taşıyan ve tümör hücrelerine

hedeflenmeyi sağlayacak polimerik bazlı yeni bir alternatif taşıyıcı sentezlemek ve
bunun hücre kültürlerinde etkinliklerini araştırmaktır.
Bu amaçla

10

B içeren vinilfenilborik asit (VFBA) ile maleik anhidrit (MAH) monomeri

65°C'de azot atmosferinde, dimetilformamid çözücü ortamında ve başlatıcı AIBN
varlığında

radikal kopolimerizasyon yöntemiyle sentezlenmiştir.

Biyouyumluluğu

artırmak için sentezlenen poli(VFBA-/co-MA) kopolimeri ile a-metoksi-co-hidroksi uçlu
polietilenglikol (PEG) arasında esterleşme reaksiyonu gerçekleştirmiştir. Sentezlenen
kopolimer ve PEG modifiye kopolimerlerin karakterizasyonu FTIR, 1H-NMR, DSC,
DTG

ve XRD

analizleriyle

yapılmıştır.

Analizler

sonucunda

PEG

bağlanan

kopolimerin yüksek termal kararlığı ve daha kristalin bir yapıya sahip olduğu
gözlenmiştir.

Bu

reaksiyonlarındaki
düzenleyen
Sentezlenen

gözlenen

özellikler

H-bağı etkisi ve

kopolimerizasyon

makrodallanmış

ve

yapının kendi

(self-regulating) supramolekül yapısının oluşmasıyla
poli[(VFBA-/co-MA)-gr-PEG]

esterleşme

makrokompleksinin

kendini

açıklanmıştır.

hücre

içine

girişi

sağlamak için (VFBA-/co-MA)-g-PEG makrokomplekse pozitif (+) yük kazandıracak
Polietilenimin (PEI) bağlanmıştır. FTIR analiz sonucunda COO'.NH+ kompleksinin
oluştuğu gözlenmiştir. Floroseinle işaretlenen bu makrokompleksin HeLa hücreleriyle
etkileştirilmesi sonucunda %7'lik verimle hücre içine aktarıldığı floresan mikroskopta
çekilen fotoğraflarla gösterilmiştir. Hücre içerisine aktarılabilen bu poli(VFBA-/co-MA)g-PEG/PEl

makrokompleks yapıya, tümör hücrelerinde seçici birikimi sağlayacak

folik asit bağlanmıştır. HeLa ve fibroblast hücrelerini içeren hücre kültürü ortamına
folik asit bağlı makrokompleksin aktarım deneyi sonucunda tümör hücrelerinde seçici
birikimin sağlandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, farklı mol oranlarda folik asit bağlanan
poli(VFBA-/co-MA)-gf-PEG/PEI-FA

makrokomplekslerinin

HeLa

hücre

kültürü

deneylerinde folik asit miktarının artmasının HeLa hücrelerine aktarım verimini

artırdığı gözlenmiştir. poli(VFBA-/co-MA)-g-PEG/PEI-FA makrokompleksi %27 verimle
HeLa hücrelerine aktarılmıştır.
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DESIGN OF THE POLYMERIC CARRIER CONTAINING BORON FOR BORON
NEUTRON CAPTURE THERAPY AND ITS USE IN TISSUE CULTURES
Gülten KAHRAMAN
ABSTRACT
The aim of this study is the synthesis of a new alternative boron containing polymer
carrier to be used for Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) (one of the treatment
methods for brain tumours) and to investigate its use in cell cultures.
First

of

all,

copolymerization

B-containing copolymer
of vinylphenylboronic

azobisisobutyronitrile

were

synthesized

by

complex-radical

acid and maleic anhydride with 2, 2-

as an initiator in DMF solvent at 65°C under

nitrogen

atmosphere. Macrobranched derivatives of these polymers were synthesized by the
partial grafting with α-hydroxy, co-methoxy-poly(ethylene oxide). Characterization of
Poly(VPBA-co-MA) and these macrobranched copolymers were performed by FTIR,
1

H NMR spectroscopy, X-Ray diffraction, DSC and TGA analyses. As a result of

these analyses, it was observed that these macrobranched copolymers had a higher
crystallinity and thermal stability than the copolymer. These

properties of

macrobranched copolymers are explained by self-organized H-bonding effect in
radical copolymerization and grafting reactions and by the formation of selfassembled supramolecular architecture. The selected macrobranched copolymer
was incorporated by poly(ethylene imine) in order to uptake to cell and thus, this
synthesized macrocomplex copolymer [(VFBA-co-MA)-o/-PEG/PEI] was charged with
positive charge. As a result of FTIR analysis, it was observed that COO".NH+ complex
was formed. After the cell culture experiment, it was

observed that this

macrocomplex copolymer labelled with fluorescein uptook to HeLa cells with 7 %
efficiency. And then, folic acid was incorporated in

[(VFBA-co-MA)-g-PEG/PEI]

macrocomplex in order to provide selective targeting properties with tumour cells. As
a result of the experiment of cell culture containing mixture of HeLa and fibroblast
cell, it was observed that [(VFBA-co-MA)-g-PEG/PEI]-FA macrocomplex went
towards to HeLa cells selectively by means of flouresence microscopy. Poly(VFBAco-MA)-gf-PEG/PEI-FA macrocomplexes containing folic acid at different mole ratios
were synthesized. After cell culture experiment of these macrocomplexes, it was
observed that uptake efficiency increased with increasing amount of folic acid and
m

estimated that poly(VFBA-co-MA)-g-PEG/PEI-FA macrocomplex uptook to HeLa
cells with 27 % uptake efficiency.

Keywords: Vinylphenylboronic acid, maleic anhydride, radical copolymerization
polyethylene glycol, polyethylenimine, folic acid, HeLA, BNCT.
Advisor: Prof. Dr. Oktay BEŞKARDEŞ, Hacettepe University,
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1.

GİRİŞ

Günümüzde karşılaştığımız

en önemli sağlık problemlerinden biri olan kanser

tedavisinde ideal yaklaşım tümör hücrelerinin, seçici olarak çevredeki normal
hücrelere zarar vermeden yok edilmesidir. Radyasyonla tedavi günümüzde hala
yaygın olarak kullanılan bir kanser tedavi yöntemidir.

Dış kaynaklı radyasyonun

kullanıldığı tedaviler, klasik tedavi yöntemleri arasındadır.

Radyoterapi alanında

çalışan araştırmacılar, çevredeki normal dokunun radyasyondan zarar görmesini
önlerken aynı zamanda da tümöre yüksek dozda radyasyon verebilmenin yollarını
aramaktadır

(http://cancer.nci.nih.gov/peb/radiation/index.html).

Kanserli

hücreyi

iyileştirmek için radyasyonun kullanıldığı araştırılmakta ve klinik uygulamaları olan
metotlardan birisi de "Bor Nötron Yakalama Tedavisi (BNCT) "dir. Burada radyoaktif
olmayan bir bor bileşiği (10B taşıyan) intravenöz olarak kana verilir ve hedef tümör
hücreleri tarafından tercihli olarak hücre içine alınması sağlanır. Daha sonra tümör
hücrelerinin içindeki veya hemen bitişiğindeki

10

B, nötron kaynağından

gelen

nötronları yakaladıktan sonra parçalanır ve yüksek enerji yüklü parçacıklar açığa
çıkar. Bu parçacıklar sadece tümör hücrelerine zarar vermektedir ve çoğunlukla
etraftaki normal hücreler zarar görmemektedir. Yaklaşık 50 yıldan beri BNCT
kullanılmak üzere birçok bor bileşiği sentezlenmiştir ama henüz ideal bir 1 0 B içeren
taşıyıcı sentezlenmemiştir.
Yapılan çalışmada tümör hücrelerine bor bileşiklerinin taşınması için alternatif olarak,
literatürde ilk kez çok bileşenli, bor grupları bulunan ve hedeflenmeyi sağlayacak folik
asit grupları taşıyan anhidrit, PEG ve PEI bazlı polimerik taşıyıcı sentezlenmiştir. Bu
amaçla, vinifenilborik asit ile maleik anhidrit radikal kopolimerizasyon yöntemiyle
sentezlenmiştir. Sentezlenen kopolimer ile metoksi uçlu polietilenglikol arasında
esterleşme reaksiyonu gerçekleştirilerek modifikasyon yapılmıştır. Yüksek termal
kararlılığa ve kristalliniteye sahip sentezlenen bu PEG modifiye kopolimere hücre
içine girişi kolaylaştırmak ve pozitif yük kazandırmak için polietilenimin bağlanmıştır.
Tümör hücrelerine seçici yönelimi sağlamak için de folik asit bağlanmıştır. Elde edilen
polimerlerin karakterizasyonu FTIR, 1H-NMR, DSC, DTG ve XRD

analizleriyle

yapılmıştır. Yük ve boyutları Zeta-Sizer ile tayin edilmiştir. Yük ve boyut tayininden
sonra seçilen (VFBA-ko-MA)-g-PEG/PEI makrokompleksi floroseinle işaretlendikten
sonra HeLa hücre kültürü ortamına aktarılmış ve hücre içine girip girmediği floresan

mikroskopla tayin edilmiştir. (VFBA-ko-MA)-g-PEG/PEI-FA makrokompleksinin tümör
hücrelerine seçici olarak yönelip yönelmediğini öğrenmek için de HeLa ve fibroblast
hücreleri içeren karışık hücre kültürü ortamına makrokompleks aktarılmış ve floresan
mikroskop altında incelenmiştir.

2. TEMEL BİLGİLER
2.1. Kanser ve Tedavi Yöntemleri
Günümüzde karşılaştığımız en büyük sağlık problemlerinden birisi kanserdir. Kanser
kötü huylu tümörlere verilen genel addır. Kanser, anormal hücrelerin kontrolsüz
çoğalması ve yayılması ile karakterize bir grup hastalıktır.
Kültür ortamında normal hücreler komşu hücrelere yapışarak ilişkilerini devam
ettirirler. Bu yapışma (adhezyon) noktalarında hücrelerde elektronca yoğun bir plak
oluşur. Bununla birlikte, hücrelerin ameboid uzantılarında yavaşlama ve durma
görülür (kontak inhibisyon). Bu şekilde, hücre bölünmesi kontrol edilir. Deneysel
olarak, normal hücreler bir kültür ortamında kendilerine sağlanan ortam şartları ne
kadar iyi olursa olsun kontak inhibisyon nedeniyle tek tabaka oluşturduktan sonra
daha fazla çoğalmazlar. Çünkü, bölünme sınırlı sayıda olur. Fakat, kanser hücreleri
sürekli

çoğalarak

birkaç

tabakalı

düzensiz

kitleler

oluştururlar

(http://www.genetikbilimi.com).
Kanser tedavisi kanserin tipine, yerleşimine, evresine, kişinin genel sağlık durumuna
ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklikler gösterir. Doktorlar, hastanın kişisel
durumuna ve ihtiyaçlarına göre biçimlendirilmiş farklı tedavi planları uygularlar.
Kanser tedavisi genellikle bir ekip tarafından birlikte planlanır ve yürütülür.
Kanser tedavisinde kullanılan yöntemler:
• cerrahi,
• kemoterapi (ilaç tedavisi),
• radyasyon tedavisidir (radyoterapi, ışın tedavisi),
Bu

tedavilerin

birisi

ya

da

birkaçı

kombine

edilerek

uygulanır

(http://www.roche.com.tr/roche/content/tedavi_alanlarimiz/onkoloji/genel/alt11.asp)
Kanser tedavisinde amaç, bulunduğu koşullar içerisindeki hastanın yaşam süresinin
ve yaşam kalitesini artırmaktır.

2.1.1. Cerrahi Müdahale
Cerrahi müdahale uzun zamandan beri kanser tedavisinin temelini oluşturmuştur.
Cerrahi müdahalenin hedefleri değişiktir. Cerrahi müdahale kanserin ölümcül olup
olmadığının belirlenmesi, kanserli bir kitlenin vücuttan alınması veya kötü huylu
hücrelerin vücudun diğer taraflarına yayılıp yayılmadığının öğrenilmesi için yapılabilir

Bazen de kanserli tümör kitlesinin hepsinin alınması mümkün değilse cerrahi
müdahale, doktorun kemoterapi veya radyasyon tedavisini daha etkili hale getirmek
için bu kitlenin mümkün olduğunca fazla bölümünün alınması şeklinde olur.
Eğer kanser yayılmamışsa cerrahi müdahale daha başarılı olur. Eğer kanser çok
fazla yayılmışsa cerrahi müdahale tedavide etkisiz olabilir (http://www.hekimce.com).
Yarayı mümkün olduğu kadar küçültebilmek ve vücudu mümkün olduğu kadar normal
haline kavuşturabilmek için kanser uzmanı cerrahlar, en ileri teknikleri (Lazer
cerrahisi, iğne deliği cerrahisi ve mikro cerrahiyi) giderek daha fazla kullanmaya
başlamışlardır. Kanser uzmanı cerrahlar, tıpkı diğer cerrahlar gibi, gelecekte robot
kullanmakta ustalaşacaklarını ve ameliyatları uzaktan kumandayla yapabileceklerini
ve bilgisayarlı görüntüleme tekniği yardımıyla tümörlerin yerini, büyüklüğünü ve ne
kadar yayıldığını tam olarak tespit edebileceklerini umut etmektedirler.
2.1.2. Kemoterapi Tedavisi
Kemoterapi kanserli hücreleri öldürmek için

kullanılan ilaç tedavi yöntemidir.

Kemoterapinin amacı "antikanser" ilaçları olarak adlandırılan özel ilaçlar kullanılarak
birincil tümör hücrelerini küçültmek, tümör hücrelerinin büyümesini yavaşlatmak ve
metastaz yapabilecek kanser hücrelerini öldürmektir.
Kemoterapik ajanlar mekanizmalarına

göre üç ana kategoriye ayrılabilirler: i)

hücrenin çekirdeğindeki DNA'ya direkt zarar verenler, ii) DNA habercilerinin sentezini
durduranlar ve iii) mitotik iğneleri bozan veya sentezlerini etkileyenler.
Kemoterapide tek bir ilaç veya iki yada daha çok ilaçların kombinasyonları kullanılır.
Genellikle, ilaçlar ağızdan veya kan damarlarına veya kasa enjekte edilerek alınır.

Kemoterapi genellikle tedavi periyodundan sonra iyileşme periyodu ve daha sonra
tekrar tedavi periyodu şeklinde dönüşümlü olarak yapılır.
Kemoterapide hem sağlıklı

hem de kanserli hücreler ölmektedir.

Piyasada

kullanılmakta olan ilaçların çoğu spesifik hedefleyici değildir ve birçok yan etkilere
neden olmaktadır. Yan etkilerin çoğu, tedavi bittikten bir süre sonra kaybolmaktadır.
Fakat, bazen de kalıcı etkiler bırakabilmektedir.
Günümüzdeki araştırmalar, antikanser ilaçlarının kanserli hücreyi hedeflenmesini
sağlayacak

özelliklerin araştırılması

üzerinde toplanmaktadır. Böylece normal

hücrelerin zarar görmesinin azaltılması ve kanser hücrelerine karşı sitotoksik etkilerin
artırılması amaçlanmaktadır (Pişkin, E., 2002).
2.1.3. Radyasyon Tedavisi
Radyoterapi olarak da adlandırılan radyasyon tedavisi, iyi ve kötü huylu tümörleri
tedavi etmek için yüksek dozda iyonizasyon

radyasyonunun

kullanılmasıdır.

İyonizasyon radyasyonlar, partiküllerden ve fotonlardan oluşan bir elektromanyetik
dalga yayılımıdır ve enerji seviyeleri (frekansları) birbirlerinden farklıdır. İçinden
geçtikleri maddelerde iyon çiftleri oluşturma özellikleri vardır ve bu iyon çiftlerinin
moleküler seviyede canlı dokular için tahrip edici özellikleri vardır. Hücre içi
metabolizma bozuklukları ve hücre zarındaki birtakım tahribatları yanında en önemli
tahribat, hücrenin canlılığını ve bölünerek çoğalmasını kontrollü bir şekilde temin
eden hücre çekirdeğinde, yani kromozomlarda meydana gelir. Tıpta kanser
tedavisinde kullanılan iyonizasyon radyasyonlar 50-400 keV ile 1,25-25 MeV
seviyeleri arasındadır.
Radyasyon tedavisi, cerrahi müdahaleden sonra kalan kanser hücrelerini öldürmek
veya cerrahi müdahale ile uzaklaştırılamayan tümör hücrelerini yok etmek için
kullanılır.
Radyasyon onkologlarının spesifik tümör hücrelerine en etkili radyasyon miktarını
vermek için çeşitli yolları vardır. Hangi metodun kullanılacağı tümörün biyolojisi,
değişik radyasyon kaynaklarının fiziksel karakteristikleri, yan etki veya komplikasyon
olasılığı ve bu değişik kaynakların vücudun birçok hücresini, doku ve organ
sistemlerini nasıl etkilediği faktörlerine bağlıdır. Bu metotlar internal veya eksternal

radyasyon tedavisi olarak adlandırılır ve her ikisinin de kendi içinde kategorileri
vardır.
1. Ekstemal (Harici) radyasyon tedavisi: Eksternal radyasyon tedavisinde büyük
makinelerle kanserli bölgeye ve onu çevreleyen normal dokunun çok az bir kısmına
yüksek

enerjili

ışınlar

gönderilir.

Radyon

tedavisinde

kullanılan

makinelerinin en yaygın tipi lineer (doğrusal) hızlandırıcılardır.

radyasyon

Bazı radyasyon

makinelerinde yüksek enerji ışın kaynağı olarak kobalt-60 gibi radyoaktif maddeler
kullanılır.
Radyasyon tedavisinde kullanılan cihazlar;
1) Orta ve düşük enerjili X-lşını cihazları: Bu kategoride kullanılan üç tip cihaz vardır;
Birincisi, kontakt tedavi cihazlarıdır. Tedavi mesafesi kısadır (2-10 cm), ışın
sahasının genişliği azdır. İkincisi, yüzeysel tedavi cihazlarıdır. Tedavi mesafesi 10-15
cm'dir ve saha genişliği düşüktür (10 cm 2 ye kadar). Üçüncüsü de konvansiyel
ortovoltaj cihazlarıdır. Tedavi mesafesi 40-50 cm'dir. 10 cm uzaklıkta saha genişliği
maksimum 20 x 20 cm2'dir.
Ortovoltajlı X-ışınları, içinde bir flamentin yüksek ısıya ısıtıldığı bir tüpte üretilirler.
Elektronlar hızlandırılır ve tungsten bir hedefe çarptırılırlar. Hedeften yansıyan,
enerjisi 300 kV'a ulaşan ışınlar X-ışınıdır. Bu tipteki makineler enerjisinin maksimum
dozunu vücut yüzeyine verirler ve sınırlı penetrasyonu vardır. Bu nedenle bu tip
makineler deri kanserleri gibi yüzeysel tümörler için kullanılır.
2) Megavoltaj Aletler : Bunlar, enerjisi 1000 kV'tan büyük olan yüksek enerjili
aletlerdir. Megavoltaj makineler, radyasyon onkoloğunun cilde aşırı bir doz vermeden
vücudun içindeki tümörleri tedavi etmesini sağlarlar. En sık kullanılan tipleri Co-60
(Telekobalt) ve lineer hızlandırıcılardır.
Co-60 kaynağı, doğal Co-59 elementinin nötron bombalanması sonucunda yapay
olarak elde edilen radyoaktif bir elementidir. Co-60 makinesinde özel dizayn edilmiş
kurşun bir koruyucu içinde Co-60 radyoaktif kaynağı vardır
En çok kullanılan lineer hızlandırıcılar 4-35 MeV arasında değişen enerjiler için
uygundur. Makine doğrusal bir düzlem boyunca yüksek bir ivmeyle hızlandırılan

elektronların üretimiyle çalışır. Üretilen bu elektronlar ya direkt olarak elektron
tedavisinde kullanılır ya da makine içinde bir hedefe yönlendirilerek X-ışını oluşturup
X-ışın tedavisinde de kullanılabilinir. Elektron modunda kullanılan yüksek enerjili
elektronlar, seçilen demet enerjisiyle orantılı penetrasyon aralığına sahiptirler.
Megavoltaj ne kadar yüksekse penetrasyon o kadar fazladır.
2. internal (Dahili) radyasyon tedavisi: internal radyasyon tedavisi, eksternal
radyasyon tedavisinde mümkün olan toplam radyasyon doz miktarından daha fazla
miktarın kısa sürede verilmesine olanak sağlar, internal radyasyon tedavisinde
kanserli hücrenin mümkün olduğu kadar yakınına radyasyon kaynağı yerleştirilir.
Büyük radyasyon makinelerini kullanmak yerine radyoaktif malzemeler (ince teller,
katheter veya tüp (implant)) direkt olarak etki edecek dokuya yerleştirilir. Bu tedavi
yönteminde radyasyon

kanserli hücrelerde yoğunlaşır

ve kanserli hücrelerin

yakınındaki normal doku daha az zarar görür, internal radyasyon tedavisinde
kullanılan radyoaktif maddeler sezyum, iridyum, iyot, fosfor ve paladyum'dur.
internal radyasyon tedavisinden implant radyasyon olarak da bahsedilir. Profesyonel
sağlık uzmanları implant radyasyon tedavisi için brakiterapi terimini kullanmayı tercih
ederler. Brakiterapi radyoaktif elementlerin, doku içine veya vücudun boşluklarına
yerleştirilerek tedavi amacıyla kullanılmasıdır. İki şekilde uygulanır: 1) Kaynakların
doku içine yerleştirilmesi ile (interstiyel brakiterapi) ve 2) Kaynakların vücudun doğal
bir boşluğuna ışınlanacak

doku ile temas edecek şekilde yerleştirilmesi ile

(plesioterapi: intrakaviter ve intraluminal). En sık kullanılan interstisyel brakiterapi
yöntemleri plastik tüp yöntemi ve kılavuz (guide) sistemidir. İntrakaviter brakiterapinin
yaygın kullanımı jinekolojik tümörlerdir.
Kullanılan implantlar kısa bir süre sonra uzaklaştırılır veya sürekli olarak vücutta
bırakılabilir. İmplantlar

sürekli olarak bırakılırsa

kullanılan

radyoaktif madde

radyasyonunu çabucak kaybeder ve kısa sürede non-radyoaktif olur.
Radyasyon tedavisi alanında çalışan araştırmacılar tedavi sonuçlarını iyileştirmek için
sürekli yeni metodlar araştırmaktadırlar. Araştırmacılar, çevredeki normal dokunun
radyasyondan zarar görmesini önlerken aynı zamanda da tümöre yüksek dozda
radyasyon vermeyi hedeflemektedirler.
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Radyasyon tedavisinde araştırılmakta olan yeni metotlardan bazıları ise Streotaksik
Radyotedavi, Cyberknife, Peacock ve Bor Nötron Yakalama Tedavisidir.
Gen tedavisi, immunoterapi, antianjiyonik ajanların kullanılması yeni ve karmaşık
biyolojik proseslere dayanan yaklaşımlardır ve kanser tedavisinde deneysel olarak
uygulanmaktadır.
2.2. Bor Nötron Yakalama Tedavisi
Bor Nötron Yakalama Tedavisi (BNCT) iki bileşenli radyasyon tedavi yöntemidir.
Birinci bileşeni tümör hücrelerinde toplanan kararlı bor izotopudur(10B). İkinci bileşeni
ise düşük enerjili nötron kaynağıdır. Tümör hücrelerinin içindeki veya hemen
bitişiğindeki

10

B,

nötron

kaynağından

gelen

nötronları

yakaladıktan

sonra

parçalanmakta ve açığa çıkan yüksek enerji yüklü parçacıklar sadece tümör
hücrelerine zarar vermektedir ve çoğunlukla etraftaki normal hücreler zarar
görmemektedir.
2.2.1. Bor nötron yakalama tedavisinin temel prensibi
BNCT fiziksel temeli basitir. Nükleer reaksiyon temelinde ikili bileşenli bir sistemdir.
Kararlı bor izotopuna, 10 B düşük enerjili veya termal nötronlar ışınlandığında Helyum4 (4He) (yani a partikülü) ve Lityum-7 (7Li) çekirdekleri meydana gelir (Locher, G. .L,
1936). Bu yüksek enerji yüklü parçacıklar çok uzağa hareket edemezler ve tümör
hücresine tüm enerjilerini bırakırlar, böylece direkt DNA'ya zarar vererek hücrelerin
yeniden üremesine engel olurlar. 10B'un ışınlaması sonucu oluşan bu ürünler yüksek
doğrusal enerji aktarım (lineer energy transfer) karakteristiklerine sahiptirler (partikül
yaklaşık 150 ke\^m' 1 ; Li ise yaklaşık 175 keN/^m"1). Bu ürünlerin yol uzunluğu 4.5-10
μm arasındadır ve bu uzunlukta yaklaşık bir hücrenin çapı kadardır. 10B'un nötron
bombardımanı Şekil 2.1'de ve kanser hücrelerindeki reaksiyon şeması Şekil 2.2'de
gösterilmektedir
BNCT'nin temel reaksiyonu aşağıdaki gibidir (www. .physics.isu.edu/~rajat/bnct.html):
10

B + n —• 7Li (0.84 MeV) + 4 He (1.47 MeV) + y (0.48 MeV)

10

B + n —> 7Li (1.01 MeV) + 4 He (1.78 MeV)
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Şekil 2.1.
gösterimi.

B nötron aktivasyonu ve aktivasyon sonucunda oluşan ürünlerin şematik

Nctrant

Gama

Kanser Hücresi

Şekil 2.2. Kanser hücrelerindeki 10 B nötron aktivasyonunun şematik gösterimi.
2.2.2. Bor nötron yakalama tedavisinin tarihi ve gelişimi
1932'de James Chadwick'in nötronu keşfinden ve 1935'de Taylor ve Goldhaber
tarafından

10

B(n,a)7Li-reaksiyonunu tanımlanmasından kısa bir süre sonra kanser

tedavisinde nötron yakalama reaksiyonunun kullanımındaki temel yaklaşımlar Locher
tarafından 1936'da yayınlanmıştır (Sauerwein, W., 1999).
10

B-NCT'nin ilk deneysel çalışmaları 1940'dan önce yapılmıştır. 1941 yılında farelerle

yapılan çalışmalarla nüklidlerin tümör hücrelerinde biriktiği ve nötron ışınlamasından
sonra tümör hücrelerinde gerileme olduğu gösterilmiştir. 1951-1953 yılları arasında
on hasta New York'da Brookhaven Ulusal Laboratuar [Brookhaven National
Laboratory (BNL)]'ında Brookhaven Grafit Araştırma Reaktöründe boraks (%96
ve %4
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10

B

B) ile tedavi edilmiştir. Bu hastalardan sekizine önceden geleneksel

radyasyon tedavi yöntemleri uygulanmıştır. Kısa bir süre sonra dokuz hastanın
durumunda gelişmeler gözlenmiş ve geçici olarak tümör büyümesi engellenmiştir.
Ancak, tüm hastalar hastalığın ilerlemesinden dolayı ölmüşlerdir. Bu ilk serideki
hastalarda ortalama yaşama süresi 97 gündü. İkinci seri hastaları tedavi etmeden
önce kullanılan nükleer reaktör yeniden optimize edilmiş ve boraks'dan daha az
toksik sodyum pentaborat yüksek dozda kullanılmıştır.
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B dozu ilk seri hastalara

uygulanan miktardan daha yüksekti. Bu denemenin sonucunda dermatolojik ciddi yan
etkiler gözlenmiştir. Bu hastaların ortalama yaşam süreleri ise 147 gündü. Üçüncü
seri hastalara, yüksek bor konsantrasyonundan sakınmak için sodyum pentaborat
ışınlamadan hemen önce tümörlü bölgeye giden şah damara enjekte edilmiştir. Bu
serideki dokuz hastanın ortalama yaşam süresi ise 96 gündü. Bu yaşam süresi
geleneksel radyasyon tedavisi ile benzer bir sonuçtu. Bu hastaların hiçbirinde şiddetli
cilt reaksiyonlarının gelişmemesi daha sonraki araştırmalara yol açmıştır. Diğer
yaklaşımlar ışınlama zamanının azaltılmasıyla ilgili olmuştur. Yüksek nötron akı hızı
ve azaltılmış ışınlama zamanı elde etmek için 1959 yılında 5 MVV'lık su-moderatörlü
Brookhaven Tıbbi Araştırma Reaktörü kurulmuştur. 1959-1961 yılları arasında tedavi
edilen 17 tümör hastasında beklenen başarının elde edilememesi büyük bir hayal
kırıklığı olmuştur. Bu başarısız sonucun nedenleri; borlu ilacın basit bir bileşik olması
ve tümörde toplanamaması ve kullanılan reaktörün teknolojik olarak eksik olması
görülmüştür.

Aynı

zamanda

Massachusetts

Teknoloji

Enstitüsü

(MIT)"nün

reaktöründe 17 hasta, 10B'ca zengin olan karboksifenil borik asit enjekte edildikten
sonra ışınlanmaya tabi tutulmuştur. Bu hastaların bazılarına daha az zehirli olan ve
daha çok bor içeren disodyum-dekahidrodekaborat (Na2B1oHio) verilmiştir. Bu seri
hastaların ortalama yaşam süresi 5.7 aydı. Olumlu sonuçlar alınamayınca Amerika
Birleşik Devleti'nde BNCT yöntemine ara verilmiştir. 1968 yılında Japonya'da Dr.
Hatanaka tarafından merkaptodekahidrododekaborat(-2) (B12H11SH)"2(Na2B12HiiSH)
(BSH) anyonu ile klinik denemelere tekrar başlanmıştır. İlaç atardamardan enjekte
edilmiş ve hastalara yüksek dozda corticosteroid verilmiştir. 6 cm'den daha az
derinlikte tümöre sahip 3-4 derece gliyoma hastalarında %58 oranında beş yıllık
yaşama süresi gibi şaşırtıcı sonuçlar elde edilmiştir. 1987 yılında Mishima kötü huylu
melanom tümörleri tedavi etmeye başlamıştır. p-Borfenilalanin (BPA) kullanılmıştır.
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1998 yılında BNCT'nin 8. Uluslararası Sempozyumunda Nakawaga tarafından 201
beyin tümörü hastasının tedavi edildiği belirtilmiştir. 201 hastanın kırkı hariç diğerleri
üç yıl yaşamışlardır. On hasta on yıldan fazla hayatta kalmıştır. Sadece 19 hastada
geç radyasyon toksik etkisi görülmüştür. Bunlardan üçü de önceden radyoterapi
gören hastalardı.
Son 15 yılda bu alandaki araştırma faaliyetleri tümör bölgesinde seçici olarak
birikebilecek yeni borlu bileşiklerin ve BNCT'de kullanılabilen nötron kaynağının
geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır.
BNCT yöntemindeki bu gelişmeler sonucunda Japonya, Amerika , İngiltere, Almanya,
Avustralya, İsveç, İsviçre, İtalya, Hollanda ve Rusya'da BNCT araştırma ve geliştirme
programları devam etmektedir. 1983 yılında ilk "International Society for Neutron
Capture Therapy"

kongresi yapılmıştır.

Bu yıldan

itibaren her iki yılda

bir

yapılmaktadır (http://www.id.inel.gov/cart/briefbook/chap2.html). En son Eylül-2002
yılında Essen-Almanya'da yapılmıştır.
2.2.3. Bor nötron yakalama tedavisinde kullanılan borlu bileşikler
1950 ve 196O'lı yılların başlarından beri BNCT'de klinik olarak kullanılan bileşiklerde
istenilen özellikler düşük toksisiteye, yüksek tümörbeyin bor oranına ve 20-35 μg
bor/g
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B konsantrasyonuna sahip olmasıdır (Soloway, A., H., 1998). Başlangıçta,

sodyum borat (yani boraks ve pentaborat), borik asit ve türevlerinin kullanıldığı
çalışmalar yapılmıştır (Şekil 2.3.). Bunların düşük toksisite özelliğine sahip olması
klinik denemelerde kullanımlarını

teşvik etmiştir. Fakat, hastalarda

hastalığın

yenilenmesinden dolayı hayal kırıcı sonuçlar alınmıştır. Başarısız sonuçlar elde
edilmesinde termal nötron akısının uygun optimize edilmemesi ve

kullanılan

bileşiklerin yetersiz kalmasının katkıda bulunduğu düşünülmüştür. Bundan sonra
tümör hücresine normal hücreden daha çok eğilim gösterecek seçici özelikte yeni
bileşiklerin araştırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
O zamanlarda değerlendirilen bileşikler arasında aromatik boronik asitler serileri öne
çıkmıştır. Düşük toksisite, uygun tümörbeyin konsantrasyon oranlarına sahip olan
sayısızca arilboronik asitler vardır. BNCT ajanı olarak p-karboksifenilboronik
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J
1

1

Şekil 2.3. Sodyum borat ve borik asit
asitin (PCPB) seçilmesinde bu kriterler temel alınmasına rağmen ayrıca
formunda kolayca sentezlenmesi

10

B

de önemli olmuştur. Bu arilboronik asitin

sentezlendiği ve hem farmakolojik hem de toksolojik olarak incelendiği sıralarda
Synder ve arkadaşları tarafından 4-hidroksiborilfenilalanin (BPA) sentezlenmiş ve
biyolojik olarak değerlendirmesi yapılmıştır (Şekil 2.4.).

Şekil 2.4. p-karboksifenilboronik asit (PCPB) ve 4-hidroksiborilfenilalanin(BPA)
Bu aromatik boronik asitler gündemdeyken daha önemli olan gelişme ise BNCT için
oldukça önemli olacak olan bor kimyasının oluşmaya başlamasıydı. Hawthorne ve
arkadaşları polihedral bor anyonunu (Bi 0 Hi 0 " 2 ve Bi2Hi2"2) keşfetmişler ve bu kafes
yapısının klasik bor hidridler karşısında daha olağanüstü kimyasal ve hidrolitik
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kararlığa sahip olduğunu göstermişlerdir. Bu keşiften kısa bir süre sonra yapılan
biyolojik çalışmaları, sodyum dekahidrodekaboratın (Na 2 Bi 0 Hi 0 ) potansiyel BNCT
ajanı olarak düşünülebileceğini göstermiştir (Şekil 2.5.). Bileşiklerin toksisitesi mg
bor/kg olarak yaklaşık borik asitin % 50'si kadardı. Sonunda PCPB ve Na2B10H10>
10

B'ca zenginleştirilmiş olarak hazırlanmış ve klinik denemelerde kullanılmıştır. Bu

klinik

çalışma

sonuçları

başarısız olmuştur. Son

örneklerde tümördeki bor

konsantrasyonunun yeterli olmasına ve uygun nötron akısının dağıtılmasına rağmen
radyasyon hasarlarının hastaların kötüleşmesi ve ölümle sonuçlanmasında önemli bir
faktör olduğu açıkça anlaşılmıştır. Nöropatolojik bulgular nötron ışınlarına maruz
kalan beyin damarları içerisinde şiddetli radyasyon sinir ölümlerinin olduğunu
göstermiştir.

Ayrıca,

gözlenen

etkilere

kullanılan

ajanların

kandaki

konsantrasyonlarının tümördekinden daha fazla olması faktörünün katkıda bulunmuş
olabileceği düşünülmüştür. Yüksek LET ışınlamasına karşı hassas olan damarların iç
zar tabakası, ışınlama işlemi süresince tehlikeye maruz kalmaktadır.

o =BH

B12H12 *

Şekil 2.5. Dekahidrodekaborat, Bi 0 Hi 0 2 ve dodekahidrododekaborat, Bi 2 H 1 2-2
Sonuçlar, BNCT'nin daha sonraki gelişmelerine özellikle Birleşik Devletlerdeki klinik
çalışmalara uzun-süreli negatif bir etki yaratmıştır. Buna rağmen, başarısız sonuçlar
direkt olarak BNCT görüşünde değil sadece kimyasına etkide bulunmuştur.
"İkincil Üretim" Bor bileşikleri: Normal hücrelerdeki gibi kandaki bor seviyesi de
tümör hücrelerindeki seviyeyi aşmamalıdır. Kandaki bor seviyesini düşürmek için
hayvanlar üzerinde birtakım çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların değerlendirilmesi
sonucunda tümör hücreleri tarafından seçici olarak absorblanan iki yeni bileşik ortaya
çıkarılmıştır.

Bunlar

Na2CI8(SH)2

ve

Na 2 B 12 HnSH,
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(sodyummerkaptodekahidrodedekaborat, BSH) bileşikleriydi (Şekil 2.6.). "İkincil
üretim"

bileşikleri

olarak

düşünülebilecek

diğer

bir

bileşik

ise

4-

dihidroksiborilfenilalanin (BPA)'dir. BPA bir amino asitir ve fenilalanin bir benzeridir.
Brookhaven

Ulusal

laboratuarlarında

BPA'nin

kullanıldığı

klinik

denemeler

yapılmıştır. BPA'nın kullanıldığı diğer bir klinik deneme ise Beth İsrail Deaconess
Medikal Merkezi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde yapılmıştır. Hastaların
üzerinde beklenmedik olumsuz bir sonuç alınmamıştır. BPA ile alınan bu umut verici
sonuçlar başka bor içeren aminoasitlerin sentezlenmesini teşvik etmiştir.
Potansiyel

BNCT

ajanı

olarak sentezlenecek

farklı sınıftaki

bor bileşiklerini

incelemeden önce, çeşitli bor yapılarının özelliklerini inceleyelim.

Ci* Ol

o sa BH

SH

Şekil 2.6. İkincil üretim merkaptobor bileşikleri: 1,10-B10CI8(SH)2'2
merkaptodekahidrododekaborat, BSH

ve B12HnSH ,

Boronik asit ve tek bor atomu içeren benzer yapılar: Bu yapıların ana grubu borik asit
ve dihidroksiboril benzeri yapılarıdır ve tek hidroksil grubunun organik kısımlarla yer
değiştirmesiyle meydana gelirler. Elbette ki bu organik yapılar bileşiklerin biyolojik
özelliklerine etki ederler. Potansiyel BNCT ajanı olarak düşünülen yapıların çoğu
aromatik gruplara bağlanmışlardır.

Bu seçimin temeli, bu aril karbon-bor bağının

oksitleyici ve hidrolitik kararlığıdır. 4- dihidroksiborilfenilalanin (BPA) klinik olarak
BNCT kullanılan iki bileşikten biridir.
Boronik asitin hidroksil fonksiyonlarıyla organik örneklerin yer değiştirilmesi boronik
asitin verimini artırır ve en son hidroksil grubunun da yer değiştirmesiyle üçalkil veya
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üçaril boranlar ortaya çıkar. Bu gibi bileşiklerin daha sonraki kullanımlarında başlıca
sınırlayıcı olan sulu çözünürlüklerinin azalmasıdır. Heterojenhalkalar içerisine borun
bağlanması çalışmaların B-OH grubunun eklenmesini içermemelidir. İki azot atomu
arasına bor bağlanmalıdır. Ne yazık ki bu gibi bileşikler de hidrolitik olarak
kararsızdırlar ve bu yüzden tümör hedefleme bileşiği olarak faydalı olamazlar.
Polihedral Boran Anyonları ve Karbonları: BNCT ajanının geliştirilmesindeki en büyük
çalışmalar çoklu bor atomu içeren bileşikler üzerine yoğunlaşmıştır. İlk olarak boraks
ve

pentaboratın

türevleri

düşünülmüştür

fakat

bu

yapılar

borik

asitle

karşılaştırıldığında önemli bir avantaja sahip değildir. Yine de çoklu bor atomu içeren
ajanların geliştirilmesi görüşü, bu yapıların hidrolitik ve fizyolojik koşullarda kararlı
olması ve düşük toksisiteye sahip olması nedeniyle çekici bir konu olarak kalmıştır.
Bu da aril diboronik asitin ve bor heterohalkasına bağlı olan boronik asitin
sentezlenmesi için temel olmuştur.
Polihedral

boran

anyonları

ve

çeşitli

karboranlarının

birçoğu

yüksek bor

konsantrasyonuna sahip olunması gerekliliğini karşılayacak gibi gözükmektedir. Bu
nedenle organik yapılar içerisine bu gibi grupları bağlama yönünde çok önemli bileşik
geliştirme çalışmaları vardır. Polihedral boran anyonları, Bi 0 Hi 0 " 2 ve Bi 2 Hi 2 ~ 2 ve dimer
formları BNCT ajanı olarak kullanılmaktadır. Sodyum merkaptodekahidrododekaborat
(Na2Bi2HnSH, BSH) klinik olarak kullanılan iki bileşikten birisidir. Polihedral boran
anyonlarına hücre membranı veya kan-beyin bariyeri gibi lipofilik bariyerleri geçecek
özellikler kazandıracak gruplarla yüklenir. Ayrıca, bu gibi yapılar plazma proteinlerine
ve diğer biyopolimerlere hiçbir özellik olmadan da bağlanabilirler. Bu gibi iyonik
yüklerin tümör hedeflemeye nasıl etki yapacağı bir başka sorudur.
Özellikle C 2 Bi 0 Hi 2 çekirdeği içeren karboranlar oldukça organik yapıdadırlar ve çeşitli
organik/biyokimyasal substratlarla birleştirilebilmeleri için metotlar geliştirilmektedir.
Bu çalışmaların çoğu 1,7-(meta) ve 1,12-(para) izomerleri de aynı yapıda olmasına
karşın 1,2-C2BioHi2(orto)'nin kullanımıyla ilgilidir (Şekil 2.7.). Yine de son yıllarda bu
iki izomere olan ilgi artmaktadır. Orto izomeri uygun gruplu asetilen ve dekaboranın
nitril ve sülfid yan ürünleriyle olan reaksiyonundan kolayca sentezlenir. Asetilen
bileşikler üzerindeki hidrofilik gruplar sentetik serinin istenen o-karboran bileşiğini
oluşturması için gizlenmelidir. Aksi takdir de dekaboran kompleksi parçalanacaktır.
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Verim % 40-60 arasındadır. Meta ve para izomerleri orto izomerinin yüksek sıcaklıkta
yeniden düzenlenmesiyle oluşurlar. Böylece, fonksiyonel benzerliklerin elde edilmesi
için fonksiyonel gruplar gerekli olacak yüksek sıcaklıklarda kararlı olmalıdırlar. Meta
ve para izomerleri istenilen bileşiklerin sentezlemesi için başlangıç malzemesi olarak
kullanılabilirler. Fakat, bu bileşikler orto izomerine göre reaktiviteyi azaltmaktadırlar.
BNCT kimyasında kullanılan bor kafeslerinin üçüncü grubu closo-CBnB12"1 ve nidoC2B9H12"1 olarak gösterilen negatif yüklü karboranlardır (Şekil 2.8.). İkincisi okarboran çekirdeğinin parçalanmasından türetilir. Bunların fizikokimyasal özellikleri
daha önce bahsedilen negatif yüklü polihedral boran anyonlarına benzer ve her ikisi
de tümör-hedefleme yapılarına birleştirilecek potansiyel kısımlar olarak düşünülür.

o •» BH

*=CH

Şekil 2.7. Dikarba-closo-dedekaboranlar: sırasıyla 1,2-C2B10Hi2 (orto): 1,7-C2BioH12
(meta); 1,12-C2B1oH12( para).

1-

o=BH
m =CH
Şekil 2.8. Karboran anyonları: closo-CBnB12"1 ve

-1

"Üçüncül Üretim" Bor Bileşikleri: Bu kategorideki bor bileşiklerini birleştiren tek
faktör bunların klinik olarak değerlendirilecek düzeye ulaşmamış olmalarıdır. Çoğu
hücre kültürlerinde denenmektedir; bazıları saf enzimlerde kullanılır; diğerleri ise
çeşitli hayvan ve insan tümörlerinin canlı olarak

nakledildiği kemirgenlerde

değerlendirilir. Hala çok azı da kafatası içerisine yerleştirilen aynı tür tümörlere karşı
16

denenmektedir.

Bileşiklerin

geliştirilmesindeki

anahtar

soru,

bileşiklerin

klinik

potansiyeline karar vermede enzimatik, hücre ve hayvan çalışmalarının faydalı olup
olmadığını değerlendirmektir. Bu önemsiz bir problem değildir çünkü değişmez olan
sorun bu yeni ajanların klinik olarak daha önceden değerlendirilmiş iki bileşikle
karşılaştırıldığında nasıl olacağıdır. Yaklaşımlar mutlaka var olan ajanların yerini
almasını gerektirmez fakat var olan ajanlara uygulanan mekanizmalardan daha farklı
biyokimyasal ve fizyolojik mekanizmalarla çalışacak bileşiklerin eklenmesiyle tümör
seçiciliğinin artırılması olmalıdır.
Tümör hedefleme önemli bir faktördür. Bunun kadar eşit ve önemli ikinci faktörde
toksisitedir. Toksisite sorunu her yeni ajanla yenilen bir konudur ve neoplastik
hücreler (yeni oluşan tümör hücresi) için seçicilik gösteren bileşiklerin bazı doğal
hücresel toksisiteye sahip olabileceği tahmin edilmektedir. Toksisitenin kesin bir
seviyesi

olmalıdır

fakat gerçekçi olan konu tümör hücrelerinde gerekli bor

konsantrasyonuna ulaşmak için seviyenin müsamaha edilip edilemeyeceğidir.
"Üçüncül üretim" bileşikleri olarak sınıflandırılan yapılar, daha önce tasarlanan ve
sentezlenen yapılardan farklı olarak tümör hücresi seçiciliğini sağlayacak daha çok
biyokimyasal

ve

fizyolojik

esaslara

sahiptirler.

Çizelge

2.1.'de

bu

bileşikler

gösterilmektedir.
2.2.4. Bor nötron yakalama tedavisinde kullanılan nötron kaynakları
BNCT önemli diğer bileşeni ise nötron kaynağıdır. BNCT başarılı olması için tavsiye
edilen termal nötron akısı 30 μg/g
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B konsantrasyonlu tümör hücresine dağıtılan

yaklaşık 10 12 n/cm2dir. Derinde olan tümör hücreleri içim epitermal nötronlar
kullanılmaktadır. Bu nötronlar yaklaşık 1 eV ile 10 keV arasında enerjiye sahiptirler.
Epitermal nötronlar nükleer reaktörlerden veya yüklü parçacık hızlandırıcılarından
sağlanır.
Günümüzde BNCT için kullanılan

birçok nükleer reaktör vardır: MIT-Cambridge,

Bariloche-Arjantin, Rez-Çek Cumhuriyeti, Petten-Hollanda, Studswik-İsveç, HelsinkiFinlandiya, Pavia-İtalya, Kyoto ve JAERI-Japonya, Daejon-G. Kore ve Inshas-Mısır.
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Çizelge 2.1. "Üçüncül Üretim" Bor Bileşiklerinin Sınıflandırılması.
1. Hücresel Yapı Blokları
a.

Bor-İçeren Nükleik Asit öncüleri

b.

Bor-içeren Amino Asitler ve ilgili peptidler

c.

Lipidlerve Fosfolipidler

d.

Karbohidratlar

2. Lipoproteinler
3. Lipozomlar
4. Porfirinler ve Ftalosiyaninler
5. DNA bağlayıcıları
a. Alkilasyon ajanları
b.

İnterkalatorlar

c.

Oluk bağlayıcılar (Groove)

d.

Poliaminler

e.

Di ve Oligonükleotid anti-duyarlı ajanlar

6. Reseptör/Antijen Bağlayıcılar
a. Antibodiler monoklonal/bispesifikler
b.

Büyüme faktörleri

c.

Hormonlar

7. Diğer Bileşikler
a.

Radyasyon Hassaslaştırıcı

b.

Fosfatlar, Fosfonatlar ve Fosforamidtler

c.

Siklik tlyoüre türevleri

d.

Aminler

e.

CNS deprasantlar
i.Promazinler
ii. Hydantoin ve Barbituratlar

f.

Miseller
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2.3. İlaç Taşınım Sistemleri ve Polimerik Bazlı İlaç Taşıyıcılar
İdeal bir ilaç taşınım sistemi non-toksik olmalı, ilacın çözünürlüğünü artırmalı,
biyolojik engellerden kontrollü olarak geçebilmeli, non-imünojenik

ve non-

trombojenik olmalıdır.
İlaç taşımını ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda hedefleyici bölgeye ilaçları etkili
olarak taşıyabilecek yeni metotlar aramaktadır.
Büyük moleküllü ilaçların ağızdan alınımında mide ve bağırsak bölgesinden geçerken
enzim parçalanmasının oluşması yüzünden çok zor olmaktaydı. Ayrıca, büyük
moleküller bağırsak tarafından adsorbe edilirlerdi. Bu yüzden, bu moleküllerin
değişmeden taşınımını sağlayacak yeni

metotların aranması gerekti. Küçük

moleküllü ilaçların enzim parçalanmasına uğraması veya vücuttan dışlanması zordur.
İlaç taşıyıcıları oldukça büyük molekül ağırlıklarına sahipseler idrar yolu veya
karaciğer ile vücut dışına atılabilirler. Böylece, hedeflenen bölgede istenilen ilaç
konsantrasyonuna ulaşılması çok zor olur. Ayrıca, istenmeyen yan etkilere yol
açacak hedef olmayan hücrelerle oluşabilecek ilaç reaksiyonları yüzünden hedefe
ilaçları taşıyabilecek gelişmiş ilaç taşınım sistemleri gerekmektedir. Taşınım ve
vücuttan

dışlama

problemlerinin

yanında

ilacın

hidrofobitesi

de

problem

yaratabilmektedir. Oldukça az çözünen bu ilaçlar toksik, kararsız ve düşük
biyokullanılabilirliğe sahip olabilirler (Meyer, J., 2000).
Seçilen amaca yönelik ilaçların formulasyonunun düzenlenmesi ilaç idaresini
kolaylaştırmak açısından çok önemlidir (Yang, L, 2000). Farmasötik formulasyonda
aktif tedavi edici malzemelerin yanında birçok tedavi edici olmayan bileşenlerde
(dengeleyici ajanlar ve antimikrobiyal koruyucular gibi) yer alır. Bunlar, ilaç
taşıyıcıların fiziksel görünümlerini karakterize etmek ve tedavi edici etkilerini optimize
etmek için gereklidir. Formulasyonun düzenlenmesinde kullanılan bu maddelerin
çoğu amfililik moleküller ve polimerlerdir.
Tedavi edici olmayan ajanlar gibi ilaç taşıyıcılar, genellikle aşağıda belirtilen
sebeplerden dolayı gereklidirler:
1) Birçok tedavi edici ilaçlar oldukça az suda çözünürler. Çözünür olmaları gerekir.
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2) Proteinler ve peptidler gibi birçok ilaçlar oldukça kırılgandır. Hidroliz ve enzimatik
bozunmadan korunmak için mikroçevreye ihtiyaçları vardır.
3) Birçok ilaç oldukça toksiktir ve hedeflenen dokuda ortaya çıkana kadar onları
koruyacak taşıyıcılar gereklidir.
4) Taşıyıcılardan

ilaçların serbest kalması, sürekli ve kontrollü ilaç salınımla

yapılabilmektedir.
5) Koloidal taşıyıcılar kullanıldığı zaman ilacın hedefleyici dağılımı, taşıyıcıya özel
vektörlerin bağlanmasıyla elde edilir.
Son yıllarda miseller, lipozomlar, nano- ve mikropartiküller gibi polimer bazlı koloidal
ilaç taşınım sistemleri üzerinde çalışmalar yoğunlaşmaktadır. İlaç taşınım için
polimerik bazlı sistemlerin uygulamasında kritik çeşitli fizikokimyasal görüşler vardır:
İlk olarak, belirli bir süre içinde tedavi edici sonuçları elde etmek için uygun miktarda
ilacın, polimerik bazlı taşınım sistemine yüklenmesi gerekir. İlaç yüklemesi polimerik
bazlı ilaç taşınım sisteminin özelliklerine, ilacın özelliklerine ve taşınım sisteminin
hazırlanma metoduna bağlıdır. İkincisi, ilacın bütünlüğü yükleme ve depolama
süresince değişmeden kalabilmelidir. İlacın kararlılığını koruması, polimerik bazlı
taşınım sistemindeki mikroçevrenin fizikokimyasal yapısına ve ilaç ile polimerin
etkileşimine

bağlıdır.

Üçüncüsü,

ilaç

yüklü

taşıyıcı

sistemler

ilaç

taşıyıcı

konjugasyonun biyouyumluluğu ve biyodağılımı gibi kolloidal sistemin kararlılığına
etki edecek uygun yüzey özellikleri ister. Sonuç olarak, biyolojik sistem içerisindeki
taşıyıcılardan ilacın serbest kalması mekanizması ve kinetiği, optimum ilaç salınım
profilini elde etmek için tam olarak anlaşılmalıdır.
Bu amaçla kullanılan polimerler;
2.3.1. Miseller
Blok kopolimerler, kor-korona yapısıyla birlikte miseller oluşturabilir (Şekil 2.9.)
Boyutları, blokların uzunluğuna ve çözünme özelliklerine bağlı olarak 10-200 nm
arasında değişir. Miseller içerisine ilaç yüklemenin en basit yolu misellerin sulu
çözeltisiyle ilacı direkt olarak karıştırmaktır. Bu durumda, miselin ilaç yükleme
kapasitesi sulu fazdaki ve miselin hidrofobik bölgesindeki ilaç çözünürlüğüyle ilgili
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olacaktır. Direkt karıştırma oldukça hassas bir işlem olmasına rağmen özellikle
kırılgan protein ilaçların yüklenmesi için tercih edildiğinde genellikle yükleme
miktarının çok düşük olması gibi problem ortaya çıkmaktadır. İlaç yükleme miktarını
artıracak alternatif bir yöntemde ilk önce ilaç ve misel ortak bir çözücüde çözülür ve
daha sonra ilaç yüklü miseller çözücünün buharlaştırılması veya diyaliz yöntemi
kullanılarak oluşturulur. Diyaliz veya çözücü buharlaştırılması metodu ile ilaç yükleme
prosesi, organik çözücünün ve kopolimerin hidrofobik kısmının özelliklerinden
etkilenmektedir.
Birçok konvansiyonel miseller, amfifilik moleküllerin hidrofilik kısımları suda çözünür
halde kalırken hidrofobik kısımları arasındaki etkileşimlerden oluşturulur. Misellerin
oluşmasındaki sürücü güç olan hidrofobik etkiler yerine poli(etilen glikol)-poli(L-lysine)
ve

poli(Ala)-poli(Sar)

gibi blok kopolimerler, poli-iyon ve

polipeptid miseller

oluşmasını sağlayacak şekilde elektrostatik etkileşim veya molekül içi hidrojen
bağıyla kor-korona yapısını kendileri düzenleyebilmededir.

Şekil 2.9. İlaç taşıyıcı blok kopolimer miseller.
Blok kopolimer misellerin yüzey özelliklerini optimize etmek için poli(etilenglikol), PEG
biyouyumluluk, biyodağılım ve alı konma süresi gibi özellikleri iyileştirdiğinden dolayı
seçilmektedir. Misellerin yüzeyinde PEG fonksiyonel grubun bulunması, yüzeye
yüksek

yoğunlukta

biyoaktif

madde

bağlanacak

reaktif

polimerik

misellerin

hazırlanmasına imkan tanır.
Misellerden ilacın salınması kinetiği oldukça yavaş ve uzun süreli olabilmektedir.
Polimerik misellerden ilacın salınması ise uzun hidrofobik bloklar ve yüksek ilaç
yüklemesinde sırasıyla hidrofobik etkileşimlerin ve ilacın kristalinitesinin artmasından
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dolayı yavaştır. Ancak, kritik misel konsantrasyonunun (CMC) altında misel
taşıyıcılar, yüklü ilacın açığa çıkmasını sağlayacak şekilde ayrılmalıdır. Bu yüzden,
ilaç-misel çiftinin hedeflenen hücreye ulaşana kadar misel kararlılığının belli bir süre
değişmeden kalması gerekir.
2.3.2. Lipozomlar
Lipozomlar, genellikle sulu çözeltideki fosfolipidlerin kendi kendilerini düzenlemesiyle
oluşurlar ve küresel kabuk şeklinde lipid tabakalarıyla (çoklu tabaka) çevrelenmiş
sulu çekirdekten oluşurlar (Şekil 2.10.). Lipozomların boyutu birkaç mikrometreden
(çok tabakalı kabarcıklar) en az 20 nm'ye (tek tabakalı kabarcıklar) kadar
değişmektedir. Sulu çekirdeğinin ve hidrofobik lipid tabakalarının bulunmasından
dolayı lipozomlar hem hidrofilik hem de hidrofobik ilaçlarla kullanılabilir. Sudaçözülebilir protein ilaçlar için lipozomlara

büyük ilaçlar bağlanması

ters-faz

buharlaştırma, enjeksiyon tekniği ve donma-çözünme gibi teknikleriyle yapılır.
Lipozom çekirdekteki sulu ortam, bağlanma prosesi esnasında protein ilaçların doğal
yapısının değişmeden kalmasını sağlar. İlaç yüklü lipozomların dondurularak
kurutulmasıyla kuru toz oluşturularak proteinlerin parçalanması önlenebilir.
İlaç taşıyıcı olarak lipozomların kullanılmasında ilacın bağlanması ve ilacın kararlılığı
problemleri yanında lipid tabakalarının kolayca dağılması ve biyolojik sistemlerdeki
hapsedilmiş moleküllerin sızıntısı problemleri de olmaktadır. Spesifik olmayan ilaç
sızıntısı ve ilaçlı konjuge lipozomların kararsızlığı toksisiteyi artırır, alıkonma süresini
kısaltır ve ilaç-lipozom konjugatların iyileştirici verimliliğinin kaybolmasına bile neden
olabilir. İlaç sızıntısı ve ilaçlı konjuge lipozomların

Şekil 2.10. İki çeşit lipozomun görünüşü: büyük çok tabakalı ve küçük tek tabakalı.
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kararsızlığı, lipid tabakalarının akışkanlığı ile yakından ilgilidir. Fizikokimyasal açıdan
bakıldığında uzun hidrokarbon zincirli ve doymamışlık ve dallanma derecesi düşük
olan lipidlerle, sızıntısı azaltılmış ve lipozom kararlılığı iyileştirilmiş sıkı dolgun lipidler
oluşturulabilir. Lipozomların kararsızlığını

uzun, lineer ve yüksek doygunluktaki

lipidlerin seçilmesinden başka polimerleştirilmiş lipidlerle de doğal olarak azaltabilir.
Polimerleştirilmiş lipidlerde, lipidlerin polar uçlarına bağlı fonksiyonel gruplar vardır.
Lipozom yüzeye bağlı olan bu fonksiyonel gruplar polimerleştirildikten sonra polimer
delikli-ağ yapısı iç kısımda lipozom kalacak şekilde oluşur. Bu da lipozomun çevreyle
olan temasını azaltır ve böylece lipozomun kararlılığını artırır. Ayrıca son yıllarda
lipidlerin çapraz bağlanmasıyla

oluşturulan polimer lipozomlar, polimer

bazlı

kabarcıklar ve tipik lipozomlardaki fosfolipidlerden birkaç kat daha fazla molekül
ağırlığına sahip poli(etilen oksit)-polietiletilen blok kopolimerleri sentezlenmektedir.
Doğal lipozomların yüzeyinde bir açıklık vardır ve bu açıklık, lipozomların çeşitli
plazma bileşenleriyle (özellikle mononükleer fagosit sistemleri, MPS) etkileşimine
neden olmaktadır. Kopolimer ve lipozom çiftleri, lipozomun karalılığını artırmaktan
başka lipozomun yüzey özelliklerini değiştirir ve sirkülasyon zamanını artırır. Yüzey
modifikasyonunda en çok kullanılan polimer poli(etilen glikol), PEG'dur. Oldukça
esnek ve sulu çözeltide hidrattır. PEG, lipozomun etrafında yoğun bulutlar halinde
oluşur ve yüzey yükünü korur. Böylece, lipozomun diğer büyük moleküllerle ve MPS
ile etkileşimini büyük ölçüde azaltır. Bununla birlikte, lipozom yüzeyinde

PEG

zincirlerinin bulunması hapsedilen ilacın sızıntısını artıracaktır. Bu artışa, PEG içeren
makromolekülerin bağlanmasıyla lipid dolgularının karışması neden olmaktadır.
Özellikler PEG'un fiziksel olarak bağlandığı lipozomlar

kimyasal olarak aşılanan

PEG'la karşılaştırıldığında daha çok sızıntı göstermektedir.
Polimerlerle lipozomların modifikasyonu, lipozomlardan ilaçların salınım modelini
değiştirebilir. Hedefleyici ilaç salınımı lipozom yüzeye antikorlar veya peptidler gibi
bilgi taşıyıcı ligandların bağlanmasıyla yapılabilir. Yine de lipid tabakalı yapısının
dağılması yüzünden spesifik olmayan ilaç sızıntısı artışı ve lipozom kararlığının
azalması görülür. Sıcaklık, pH, ışık ve mekanik güçlerin değişimiyle faz değişimine
uğrayan

polimerlerin

lipozom

yapısına

bağlanması

alternatif

bir

yöntem

olabilmektedir. Mesela, poli(A/-izopropilakrilamid) (pNIPAM) bağlı lipozomların faz
geçişi fizyolojik sıcaklıktan birkaç derece daha yüksek sıcaklıklarda olabilmektedir.
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2.3.3. Nano- ve mikropartiküller
Nano- ve mikropartiküller olarak bahsedildiğinde ilacın dağıtıldığı veya absorbe
edildiği katı polimer bazlı matrisler anlaşılmaktadır. Nanopartiküller genellikle mikron
altı (10-1000 nm) büyüklükte iken mikropartiküllerin boyutu 1-1000 μm aralığındadır.
Farklı boyutta olmalarına rağmen nano- ve mikropartiküllerin birçok fizikokimyasal
özellikleri (ilaç yüklemesi ve salimimi ve yüzey özellikleri) aynıdır, çünkü hem nanohem de mikropartikül sistemler içerik olarak polimer bazlıdırlar. Poli(laktik-/co-glikolik
asit) (PLGA) veya poli(laktik asit)-poli(etilen oksit) (PLA-PEG) gibi kopolimerler nanove mikropartiküller için polimerik matris olarak çok tercih edilirler. Çünkü, partikülün
yüzey özelliklerinin düzeltilmesi gibi ilacın biyobozunma kinetiğinin ve uyumluluğunun
değiştirilmesinde avantajlar sağlamaktadır. Biyobozunabilir nano- ve mikropartiküller,
yüksek molekül ağırlıklı protein ilaçların kapsüllenmesi ve taşınmasında oldukça ümit
verici bir yaklaşım olmaktadırlar.
Farmasötik uygulamalarda kullanılan nano- ve mikropartiküllerin hazırlanması için
çeşitli teknolojiler geliştirilmiştir. Su/yağ/su
metotlardan birisidir. Faz

ayırımı,

sprey

ikili-emülsiyon

metodu en

kurutma, makromoleküllerin

gözde
çapraz

bağlanması veya monomerlerin polimerleştirilmesi gibi metotlar da bulunmaktadır. Bu
metotların çoğu organik çözücüde polimer ve ilacın çözülmesi, güçlü dış kuvvetlerle
dağıtılmasını, bilinen bir sıcaklık veya pH koşullarında reaksiyonun başlatılması veya
dengelenmesi işlemlerini içerir. Bu yüzden sert çözücü,pH ve/veya sıcaklık koşulları
ve

güçlü kesme

kuvvetleriyle

karşılaşılır. Geleneksel

ikili-emülsiyon

metodu

kullanıldığı zaman mikropartüküllerin hazırlanması esnasında proteinlerin ikincil
yapılarının büyük ölçüde dağıldığı keşfedilmiştir. Sulu ortamdaki protein hidrolizinin
azaltılması için protein aktivitesini düzeltecek yağ içerisindeki katı süspansiyonla
susuz emülsiyon metodu geliştirilmiştir. Kırılgan yapılı ilaçtaki kesme kuvvetlerinin
azaltılmasında
metodunun

kullanılan diğer bir yaklaşım ise modifiye edilmiş ikili-emülsiyon

plazmid

DNA

içeren donmuş

sulu

fazdaki

birincil

emülsiyonla

uygulanmasıdır. Birincil emülsiyonun oluşumu esnasında su/yağ ara yüzeyindeki
protein absorbsiyonunun neden olduğu protein bozunmasını önlemek için poli(laktik/co-glikolik asit) polimer matrisinin içine poli(etilen gliokol) karıştırılır. PEG

ve

poliesterin karıştırılması, daha kararlı mikropartiküllerin elde edilmesine ve yüklü
protein birikmesinin azalmasına yol açabilir.

24

Nano- ve mikropartiküllerin pH'ı partikül içerisindeki asidik polimerlerin [poli(laktik
asit), poli(gliklolik asit) ve polianhidrid] hidroliz ürünlerinin birikmesi yüzünden
dereceli olarak azalır. pH'ın 2'ye kadar düşmesi direkt olarak yüklü protein ilacın
bozunmasından sorumlu diğer bir faktördür. Sodyum bikarbonat veya magnezyum
oksit gibi maddeler partikül yapısına bağlanabilmektedirler ve protein ilacın pH'a bağlı
bozunmasını dengelemede oldukça başarılı olmaktadırlar.
Taşıyıcının biyouyumluluğu ve

biyodağılımıyla

yakından

ilgili olan nano- ve

mikropartiküllerin yüzey özellikleri diğer bir önemli sorundur. Dengeleyici veya yüzey
aktif maddeler, süspansiyon dengesini sağlamak için nano- ve mikropartiküllerin
hazırlanmasında rutin olarak kullanılır.
Protein

ilaçların

biyoaktivitesinin

korunması

ve

partikül

yüzey

özelliklerin

optimizayonunun yanında nano- ve mikropartikülller için uygun salınım profilinin elde
edilmesi de önemlidir. Nano- veya mikropartiküllerden yüklü protein ilaçlarının
salınımı kompleks bir prosestir. Bu salınım prosesi proteinlerin difüzyonu, partikül
yüzeyindeki

proteinlerin

absorbsiyonu,

polimer

şişmesiyle

birlikte

partikül

morfolojisinin değişmesi ve polimerin bozunmasından dolayı olan parçacık erozyonu
ile ilgilidir. Partikül yüzeyindeki protein ilacın absorbsiyonu ve partikül taşıyıcının
morfolojisini partikülün bileşiminin, hazırlama işlemi esnasında kullanılan dengeleyici
maddelerin, partikül hazırlama

tekniğinin ve proteinin serbest kaldığı ortamın

etkilediği bulunmuştur.
2.3.4. Hidrojeller
Hidrojeller kimyasal olarak çapraz bağlı, suda şişebilen çözünmeyen polimer
matrisler olarak tanımlanır (Şekil 2.11.). Kimyasal olarak çapraz bağlı hidrojeller
genellikle kimyasal veya enzimatik olarak bozulabilir polimerlerden (poliesterler,
polianhidritler ve polifosfanezler gibi) oluşurlar. Kimyasal olarak çapraz bağlı polimer
hidrojeller içerisine ilaç yüklemesi, genellikle ilaç içeren çözeltide kuru polimer
matrisin şişirilmesiyle yapılır. Bu yüzden, kimyasal olarak çapraz bağlı jellere ilaç
yüklenmek için ilk şart, polimer matrisin belli bir dereceye kadar şişebileceği
çözücüde (çoğu kez suda) ilacın çözünür olmasıdır. Yükleme kinetiği polimer matrisin
şişme kinetiğine bağlıdır. İlaç yükleme prosesini kontrol eden şişme işlemi genellikle
yavaştır ve ilaç boyutu gibi ilaç yükleme miktarı da sınırlıdır. Polimer matrisin çapraz
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bağlanması ve polimerleşme esnasında ilaç yüklemesi yapılabilir veya ilaç-polimer
konjugatları sentezlenebilir.
Kimyasal olarak çapraz bağlı yapılardan başka fiziksel olarak kendi kendini
düzenleme tekniğiyle üretilen hidrojellerin, kontrollü ilaç salınım alanındaki önemi
gittikçe artmaktadır. Düzenli blok kopolimer misellerden oluşan kendi kendini
düzenleyen jellerin mikroyapısı Şekil 2.11.'de gösterilmektedir. Hidrofilik poli(etilen
oksit) ve hidrofobik poli(propilen oksit) bloklarından oluşan blok kopolimerler bu
kategoride en çok kullanılan malzemelerdir. PEG ve poli(laktik asit) veya poli(laktik/co-glikolik asit) blok kopolimerleri diğer kullanılan polimerlerdir. Bu malzemeler
sıcaklık değişimiyle sol-jel geçişine uğrarlar. İlaç enjekte edebilecek şekilde olmak
için sıvı polimer çözeltisinde ya çözülmeli ya da dağıtılmalıdır. Sol-jel geçişi vücut
sıcaklığıyla başlar ve ilaç yüklü jel, ilacın yavaşça salınabileceği şekle dönüşür.
Jellerle karşılaştırıldığında fiziksel olarak kendini düzenleyen jeller, ılıman koşullarda
yüksek miktarda ve hızlı ilaç yükleme kinetiğiyle ilaç yüklemesi yapabilmektedir.
Bununla birlikte, fiziksel olarak kendini düzenleyen jellerin mekanik özellikleri
genellikle bellirli uygulamalarda kimyasal olarak çapraz bağlı jeller kadar güçlü
değildir. Kimyasal olarak çapraz bağlanan ve fiziksel olarak kendini düzenleyen
jellerin avantajları birleştirilerek yüksek ilaç yükleme verimliliğine ve iyileştirilmiş
mekanik özelliklere sahip jeller geliştirilmektedir.

çapraz bağlı
hidrojel

kendi kendini
düzenleyen Ndrojel

Şekil 2.11. Hidrojellerin şematik gösterimi
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Biyouyumluluğu iyileştirmek için hidrojellerin yüzey özellikleri optimize edilmelidir.
PEG gibi oldukça yüksek biyouyumlu ve hidrofilik özellik gösteren polimer, kimyasal
aşılama (grafting) veya fiziksel eğilme yöntemiyle hidrojel yapısına bağlanır.
Polimer hidrojellerden ilaç salınım kinetiği polimerin camsı geçiş sıcaklığı, polimer
matrisin şişebilme yeteneği, ilacın difüzyonu ve polimerin bozulması (kimyasal olarak
çapraz bağlı jellerde) veya çözülmesiyle (fiziksel olarak kendini düzenleyen jellerde)
kontrol edilir. Bu yüzden, hidrojellerden ilacın salınımı oldukça komplekstir ve polimer
ve ilacın özelliklerine, ilaç yüklü polimer matrisin başlangıç durumuna, jel matrisin
morfolojisine ve hidrojelin bozulma ve çözünme olayına bağlıdır. Hidrojellerin
tamamının şiştiği duruma yaklaşılması için jel matristen ilaç salınımı ilaç difüzyonu ve
jel matrisin aşınması durumunda olmaktadır. Hem jel içerisindeki ilacın kütle taşınımı
hem de jel aşınması jel morfolojisi tarafından yönetilir. Jel morfolojisi de sırasıyla
polimerin konsantrasyonu, polimerin çeşidi, jel yapısındaki ilacın yığın durumu ve
katkı maddelerinden etkilenir.
Polimer bazlı sistemlerden ilaç salınımı ilaç taşıyıcının yapısı ve ilaç ile polimer
arasındaki etkileşimle yakından ilgilidir. İlaç salınım kinetiği oldukça komplekstir ve
polimer matris ve ilacın özelliklerine bağlıdır. Miseller, nano- ve mikropartiküller ve
lipozomlar ilaç taşıyıcı olarak kullanıldıkları zaman taşıyıcı yüzeye hedefleyici bilgi
içeren

ligandların

bağlanmasıyla

veya

bölgesel

uyarıcılarla

faz

geçişinin

uyarılmasıyla özel spesifik taşıyıcı sistemler elde edilmiş olur.
2.3.5. Suda Çözünür Polimerler
Çözelti veya hidrojel formunda suda çözülebilen veya şişebilen polimerler "suda
çözünür

polimerler"

olarak

adlandırılırlar.

Suda

çözünür

polimerlerin

suda

çözünürlüklerinin sırrı, polimerlerin zincirleri üzerinde yeterli miktarda hidrofilik
fonksiyonel grupların yerleşmiş olmasıdır (McCormik, C.L, 1991). Hidratasyon için
yeterli polarite, yük veya hidrojen bağlanma kapasitesine sahip bazı önemli
fonksiyonel gruplar -COOH, -CONH2,-NH2, -COO'M*. -OH, -NHR,-SO3H, -SH, N + H 3 X> SO3" M + , -O-, -N+R3X" şeklinde sıralanabilir. Bu fonksiyonel gruplar sadece
çözünürlük özelliği değil aynı zamanda polimere jelatinleşme, dağılım, absorbsiyon,
flokulasyon, incelme ve daha bir çok özellik kazandırır. Bu grupların bazılarının başka
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fonksiyonel gruplarla reaksiyona girebilmesi yüzünden suda çözünür polimerlerin atık
arıtımı, kozmetik, farmakoloji, kağıt üretimi gibi çok geniş uygulama alanları vardır.
Suda çözünür polimerler doğal, yarı sentetik (hücresel eter ve nişasta türevleri) ve
sentetik olmak üzere üçe ayrılırlar.

Doğal bazlı suda çözünür polimelere örnek

Çizelge 2.2.'de gösterilmektedir. Bunlar arasında sentetik suda çözünür polimerler
oldukça hızlı gelişme göstermiş ve dünya pazarında geniş bir pay edinmiştir (Çizelge
2.3.) (Swift, G., 1997).
2.3.6. Akıllı polimerler
Akıllı polimerler küçük fiziksel veya kimyasal uyarıya cevap olarak büyük ve belirgin
fiziksel ya da kimyasal değişiklikler gösteren çözünür, yüzey-kaplama (ara-yüzey)
veya çapraz bağlı (hidrojel) polimer sistemlerdir (Şekil 2.12.) (Tanaka, 1981, Cussler
ve ark., 1984; Ishıhara ve ark., 1984; Heller, 1985; Peppas ve Korsymeyer, 1987,
Hoffmann, 1987; Bae ve ark., 1987; Klier ve ark., 1990; Hoffman ve Monji, 1990;
Kost, 1990; Okanoveark., 1990; Hoffmann, 1991;
DeRossi ve ark., 1991; Kwon ve ark., 1991; Osada ve ark., 1992). Bu polimerler,
"uyarı-cevap polimerleri" veya "çevreye duyarlı polimerler" olarak da adlandırılırlar.

Çizelge 2.2. Doğal bazlı suda çözünür polimerler
Polimer

Fonksiyonel Grup

Nişasta

Hidroksil

Nişasta-okside

Aldehid ve karboksil

Selüloz

Hidroksil

Selüloz-alkioksilat

Hidroksialkil

Selüloz-karboksialkilat

Karboksialkil

Kitin

Amid

Kitosan

Amin

Pektinler

Karboksil

Proteinler

Amin/karboksil/vb.

Lignin

Sulfonat
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Çizelge 2.3. Sentetik malzemelerden elde edilen suda çözünür polimerler
Polymerizasyon reaksiyonları

Polimerler

Ek/Vinil polimerizasyonu

poli(akrilik asit)
poli(metakrilik asit)
poli(vinil alkol)
poli(hidroksialki akrilat)
poli(stirensulfonik asit)
poli(vinil pirolidon)

Kondensazyon

Poliesterler

Polimerizasyonu

Poliamidler
Polieterler
poli(etilenimin)

Halka-açılma

Poli(alkil oksit)

Polimerizasyonu

Poli(alkiloksit-/co-lakton)
Poliesterler

a)

Oo
C^)

^

Uyarı

- Uyan

+ Uyarı^

b)

(
- Uyarı
+ Uvart

c)

- Uyarı
+ Uyarı
- Uyarı

Şekil 2.12. Uyarı-cevap Polimerleri (a) Çözeltide (b) Ara-yüzeyde ve (c) Hidrojel
halinde.
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Bu tür polimerlerde, sıcaklık, pH, iyonlar, elektrik alan, çözücü, ışık, UV-radyasyonu,
fiziksel gerilim, manyetik alan, vb. gibi çok sayıda çevresel uyarı cevap, faz, şekil
optik, mekanik, elektrik alan, yüzey enerjisi, vb. gibi özelliklerde değişiklikler olarak
ortaya çıkar. Örneğin, çözünür bir polimer çökmesi için uyarıldığında, çözeltiye
bulutumsu bir görüntü vererek ortamdan ayrılır. Bu polimer katı bir yüzeye
kaplandığında ya da graft edildiğinde yüzeyin ıslanabilirliği değiştiği için polimere su
adsorbsiyonunda

tersinir

bir

değişiklik

oluşur.

Bir

hidrojel, büzülmesi

için

uyarıldığında porlarında tuttuğu suyu bırakır, opaklaşır ve boyutunda küçülme olur.
Polimer sistemlerinde böyle keskin geçişlere neden olan, Çizelge 2.4'de örnekleri
verilen birçok mekanizma ileriye sürülmüştür (Dusek ve Patterson, 1968; de Gennes
PG., 1972; Verdugo, 1986; Tanaka, 1987; Urry ve ark., 1988; Schild, 1992).

Çizelge 2.4. Doğal veya sentetik polimer sistemlerinde gerçekleşen keskin geçişler
için bazı moleküler mekanizmalar
İyonlaşma veya nötralleşme
İyon değişimi
İyon-iyon etkileşimi
Hidrofobik olarak suyun oluşması veya salınması
Heliks-koil geçişi
Zincir hareketliliğinin artması veya azalması
Kristallenme veya erime
Hidrofilik ve hidrofobik gruplar arasında izomerleşme
Elektron transfer redoks reaksiyonları

Sıcaklığa duyarlı polimerler son 10-15 yıldır yoğun şekilde çalışılmaktadır. Sulu
çözeltilerde "bulutlanma noktası" (cloud point", CP) veya "düşük çözelti kritik
sıcaklığı"("lower critical solution temperature", LCST) gösteren birçok polimer vardır.
Sıcaklığa

duyarlı

polimerlerden bazıları Çizelge 2.5.'de görülmektedir. Suda

çözünen-çözünmeyen bu polimerlerin ortak özelliği hepsinin hidrofilik ve hidrofobik
grupları arasında bir dengenin olmasıdır. Sıcaklığa bağımlı faz ayrılma davranışının
ana mekanizması hidrofobik olarak bağlı suyun bırakılmasıdır. Sıcaklığa duyarlı
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polimerlerin bağıl hidrofilik özelliğinin artması veya azalmasıyla polimerin LCST'sinde
de bir artış ya da azalış gözlenir.

Çizelge 2.5. Sulu çözeltide LCST davranışı
maddeler.

gösteren polimer ve yüzey

aktif

Eter grupları
Poli(etilen oksit)
Poli(EO/PO) kopolimerleri
PEO-PPO-PEO triblok yüzey aktif maddeleri
Alkil-PEO blok yüzey aktif maddeleri
Poli(vinilmetileter)
Alkol grupları
Hidroksipropilselüloz
Hidroksietilselüloz
Metilselüloz
Poli(vinilalkol) ve türevleri
Sübstitüe amit grupları
Poli(N-substitüe akrilamitler)
Poli(N-akriloil piperidin)
Poli(akriloil-L-amino asit esterleri)
Poli(etil aksazolin)
Diğerleri
Poli(metaakrilikasit)

Birden fazla uyarı-cevap hassasiyeti ile "akıllı polimer sistemleri" oluşturularak bir çok
yeni

ve

değişik

uygulamalarda

bu

kopolimerlerin

ilginç

özelliklerinden

yararlanılmaktadır. Bir polimerin sıcaklık hassasiyeti ile diğerinin pH hassasiyeti
birleştirilerek pH'a duyarlı polimerin iyonize halindeki güçlü hidrofilik karakterinden
dolayı kopolimerlerin LCST'si pH'a duyarlı hale getirilir.
Ayrıca, Steven B. Leeb ve grubu tarafından manyetik alan etkisiyle şişip büzüşen
jeller geliştirilmektedir. Bu tür jetlerin vücut içerisine yerleştirilebilen ilaç salım
sistemlerinde kullanılabileceği belirtilmektedir. İlaç salımı için, bir güç desteği ve
31

manyetik alan sağlamak üzere kullanılan bobinden oluşan bir cihaz tasarlanmaktadır.
Hasta, bu cihazı, vücuduna yerleştirilmiş olan jel üzerine getirip, düğmeye basarak
manyetik alanı harekete geçirecek ve jelin ilacı salması sağlanabilecektir (Menemşe,
2001).
Biyolojik olarak aktif moleküller ve akıllı polimer sistemleri "akıllı polimer-biyomolekül
konjugatlan"

olarak

kullanılmak

üzere

birleştirilebilirler.

Çizelge

2.6.'da

bu

biyomoleküllerin bir listesi verilmiş ve Şekil 2.13.'de ise çözünür akıllı polimerbiyomolekül konjugatlar şematik olarak gösterilmiştir.

Çizelge 2.6. Uyarı-cevap
örnekler.

polimerleriyle

konjugatlan

hazırlanabilecek

Proteinler/petidler

İlaçlar

Enzimler

Anti-trombojenik

Ajanlar

Antikanser ajanlar

Antijenler

Antibiyotikler

Antikorlar

Peptit, protein ilaçlar

biyolojik

Bloke edici proteinler
Sakkaridler

Ligandlar

Şekerler

Hormon reseptörleri

Oligosakkaridler

Hücre yüzey reseptörleri

Polisakkaridler

Avidin, biyotin

Lipitler

Nükleik asitler, nükleotidler

Yağ asitleri

Tek ya da çift sarmal DNA, RNA

Glikolipitler, Fosfolipitler
Kromoforlar,
izotoplar

Diğerleri

Etiketler,

tedavi

edici

Biyomoleküller, polimer iskeleti üzerindeki zincirlere ya da polimerlerin uç grubuna
konjuge

edilebilmektedirler.

Bazı

durumlarda

bir tane

biyomolekül

konjuge

edilebilirken, kullanım durumuna göre birden fazla biyomolekülle de konjugasyon
sağlanabilir. Bazen de bir akıllı polimer molekülü biyomoleküle reaktif uç grubu
üzerinden bağlanabilir.
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Biyofonksiyonel molekül
(biyobozunur uzatıcı-kol ile bağlı)
Ligand
(hücre reseptörü, plazma proteini,.
Sinyal grubu (görüntüleme için)

Liyof ilik grup

Plazmid vektörü (hücre çekirdeği
ne yollamak için)

Non-fouling grup

Şekil 2.13. Akıllı polimer ile konjuge edilebilen doğal ve sentetik biyomoleküllerin
şematik görünümü.
Bir biyomolekülün polimer molekülüne konjugasyonundaki en önemli avantajlarından
biri, aynı akıllı polimer üzerine birçok biyomolekülün konjuge edilebilmesidir, böylece
biyomolekülün aktivitesinin daha da çoğalması olasılığı artar. Biyomoleküller ayrıca
protein moleküllerinde olduğu gibi bir hidrojel içine kalıcı şekilde ya da küçük bir ilaç
molekülündeki gibi geçici bir şekilde hapsedilebilir, immobilize biyomolekül içeren ya
da içermeyen çevreye duyarlı polimerik biyomalzemelerin çok çeşitli biyomedikal ve
biyoteknolojik uygulamaları vardır. Bunlara örnekler Çizelge 2.7.'te verilmiştir.
2.3.7. Hedeflendirilmiş ilaç taşıyıcı sistemleri
Bütün ilaç taşıyıcı sistemleri hazırlarken iki temel amaç söz konusudur. İlaç taşıyıcı
sistem etkin maddeyi vücutta istenen organ veya dokuya taşıyarak, en kısa zamanda
istenen kan konsantrasyonunu sağlamalı ve bu konsantrasyonu öngörülen süre
zarfında devam ettirmelidir. İdeal olarak ilaç taşıyıcı sistem, etkin maddeyi istenen
organ veya dokuya istenen hızda taşımalıdır. Etkin maddeyi istenen organ veya
dokuya taşıyan sistemlere hedeflendirilmiş ilaç taşıyıcı sistemler denir (Gürsoy, A.Z.,
2002).
Hedeflendirmenin amacı, konvansiyonel tedavide gözlenen olumsuzlukları elimine
etmek ya da en aza indirgemek, hücresel düzeylere taşınmayı artırmak, ilaçların
dolaşımında ya da diğer biyolojik sıvılardaki konsantrasyonunu ve salım kinetiklerini
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Çizelge 2.7. Uyarı-cevap polimer-biyolojik molekül konjugatlarının
örnekler.

uygulamalarına

Çözeltideki polimerler
Optik indikatörler (sensörler)
Çöktürme ayırmaları
Afinite çöktürmeleri (ayırmalar, sensörler ve diagnostikler)
Faz-transfer katalizörleri
Hücrelere bağlanma ve uyarma (hücre ayırmaları, endo- ve akzositoz, lisis)
Yüzeydeki polimerler
Islanabilirlik değişimleri
Hücre ve protein bağlanması-bırakılması (implantlar)
Biyoaktif yüzeyler (immobilize enzimler)
Afinite ayırımları
Optik indikatörler
Homojen ya da heterojen hidrojeller
Ayırmalar (büyüklük ve afinite)
İlaç salımı
immobilize enzimler
Robotikler

optimize etmek, ilaçların farmokinetik ve farmodinamik özelliklerini değiştirmek, düşük
ya da yüksek dozlarda etkin ve güvenli tedavi sağlamak, toksik ve immünojenik
özellikleri gidermek ya da en aza indirgemek, ilaçların kararlılığını artırmak ve
vücudun diğer bölgelerinde herhangi bir istenmeyen etkileşmeye neden olmadan
hedef bölgede istenilen farmokolojik yanıt elde etmektir.
İlaçların hedeflendirilmesi iki temel yaklaşımlardan biri ile yapılmaktadır. Bunlardan
birincisi, ana bileşiğin hedef bölgeye taşınmasını, hedefte ya da taşınma sırasında
istenen bölgede aktif şekle dönüşmesinin sağlayan kimyasal modifikasyon, ikinci
yaklaşım ise, mikropartiküler sistemler ile ilacın formülasyonunun sistematik/diğer
yollarla uygulanarak etki bölgesine gönderilmesidir.
Kimyasal modifikasyonda ilaç, taşıyıcı bileşiğe kovalent olarak bağlanmaktadır.
Kimyasal

modifikasyon sonucunda elde edilen konjugat moleküler yapısına,
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uygulama yoluna bağlı olarak hedefte veya absorpsiyonunun sağlandığı bölgede
kimyasal/enzimatik degredasyon ile taşıyıcı kısmından ayrılmakta ve ilaç aktif şekline
dönüşmektedir. Bu yaklaşım, ön ilaç (prodrug) tasarımı olarak bilinmekte ve ilacın
yapısını kimyasal olarak değiştirmede kullanılan molekül, ilacın taşınmasını ve/veya
spesifik olarak tanınmasını

sağlayan

kısmı

oluşturarak, ilacın

fizikokimyasal,

biyofiziksel ve farmokinetik özelliklerini değiştirmektedir. Taşıyıcı olarak endojen
yapıda, biyolojik olarak uyumlu ve parçalanabilir bileşiklerin kullanılması, ilacın
organizmada bulunan doğal biyokimyasal/metabolik yolakları izlemesine neden
olmaktadır. Bu amaçla endojen yapıdaki lipitler (yağ asitleri, monogliserit, digliseritler,
fosfolipitler ve fosfolipit türevleri), karbonhidratlar, polimerler, biyopolimerler taşıyıcı
olarak seçilmekte ve elde edilen yapılar

ilaçların biyotersinir türevleri veya

biyokonjugatları olarak bilinmektedir (Eldem, T., 1990).
Kimyasal

modifikasyonda

bir

başka

yaklaşım

ise

ilacın

kendisinin

veya

hedeflendirmeyi sağlayan ligant ile birlikte taşıyıcı olarak seçilen polimere kovalent
bağlanması ve elde edilen polimer-ilaç konjugat ile kontrollü ve/veya hedeflendirilmiş
sistemlerin

oluşturulmasıdır.

Bu

amaçla

polietilenglikol

(PEG)

sıklıkla

kullanılmaktadır. PEG ile modifikasyona pegilasyon denilmekte ve PEG ilaçlara veya
lipitlere kovalent bağlandığında elde edilen konjugat misel yapı oluşturabilmektedir.
Pegilasyon ile ilacın immünojenik özellikleri azalmakta, dolaşımda kalış süresi
artmakta, dağılım hacmi küçülerek, ilacın yarı ömrü uzamaktadır (Pepinsky ve ark.,
2001).
İlaçların hedeflendirilmesi, prensip olarak birbirinden farklı iki yol ile sağlanır, bunlar
pasif (doğal) ve aktif hedeflendirmedir.
Enjeksiyondan sonra, taşıyıcının doğal olarak hedeflenmesi, organ, doku ve hücreye
yerleşmesidir. Hidrofobik yüzey özelliklerine sahip küçük partiküler sistemler, kan
dolaşımına girer girmez, plazma bileşenleri tarafından hızla kaplanarak, genelikle
RES'de (retiküloendotelial sistem; mononükleer fagositer sistem; karaciğer, dalak,
kemik iliği ve makrofajlar) toplanırlar. Pasif hedeflendirmede ilaç taşıyıcı sistemlerin
partikül boyutları, yüzey yükleri, veriliş yolları ve yüzey hidrofobitesi değiştirilerek
farklı hedeflere yönlendirilebilir.
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Aktif sistemlerde, mikropartiküler sistemlerin RES'de toplanmaması, ancak doğal
dağılım modelinin değiştirilmesi sonucu spesifik hücrelere, dokulara ya da organlara
yönlendirilmesi esasına dayanır. Sistemde ya doğrudan etkin maddeye ya da etkin
maddeyi taşıyan taşıyıcıya bağlı hedefleyici bir madde bulunmaktadır.

Aktif

hedeflendirme manyetik, ultrasonik ve ligant-reseptör aracılı hedeflendirme olmak
üzere 3 ana başlık altında incelenir.
Manyetik hedeflendirme: Dayanıksız, pahalı ve tedavi amacıyla belirgin bir bölgeye
yönlendirilmesi amaçlanan ilaçların istenilen bölgede yoğunlaşmasını sağlamak ve
salınımı kontrol etmek amacıyla manyetik partiküller ve manyetik alan kullanılarak
yapılan hedefleme yöntemidir (Widder, K.J. and Senyei, A.E., 1992). Bölgesel
rahatsızlıkların tedavisinde

etkin olduğunun

gösterilmesine

rağmen

manyetik

hedefleme, pahalı olması, üniversiteler ile bazı merkezlerle sınırlı olması, yeni izleme
yöntemlerinin gerekliliği ve uzun dönem magnetit depozisyonuna neden olması gibi
sakıncaları da beraberinde taşımaktadır.
Ultrasonik hedeflendirme: Ultrasonik dalgalar frekansı 20 kHz'in üzerinde olan seslar
olarak tanımlanırlar. Ultrasonik dalga kontrollü sistemlerde biyolojik olarak aşınan
veya aşınmayan polimerler, ilaç taşıyıcısı olarak kullanılır. Bu sistemler, etkin
maddelerin vücudun istenilen bölgesinde yoğunlaşmasını sağlayan ve aynı zamanda
istenilen miktarda şahmını kontrol edebilen sistemlerdir. Burada salım, ultrasonik
dalgaların şiddet, frekans ve uygulama döngüsüne bağımlıdır. Dışarıdan uygulanan
ultrasonik

dalgaların

peptit,

protein

yapısındaki

maddelerin

(Kost,

1993),

kontraseptiflerin (Kost ve ark., 1994) belirli bölgede yoğunlaşmasını, salım hızını ve
bölgeden azalma hızını etkilediğini göstermişlerdir.
Ligant-reseptör aracılı hedeflendirmede farklı yapıda ligantlar

kullanılmaktadır.

Taşıyıcı sistemler hücre yüzeyindeki spesifik reseptörlere yönlendirilerek, hücre içine
alınma

ligantın

ve

reseptörün

yapısına

bağlı

olarak

reseptör

aracılığıyla

gerçekleşmektedir. Ligant hedeflenen hücrede bulunan reseptörün özelliklerine bağlı
olarak seçilmektedir. Bu seçimde ligantın özellikleri ve reseptörün özellikleri göz
önünde bulundurulmakta ve doğru seçim hedeflendirmenin başarısında en önemli
etkeni oluşturmaktadır. Ligant-reseptör aracılı hedeflendirmede kullanılan ligantlar
arasında lektinler, monoklonal antikorlar, monoklonal antikor fragmanları, monoklona
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antikor-enzim konjugatları, vitaminler, peptit yapıdaki büyüme faktörleri, sitokinler,
glikoproteinler, viral proteinler, hücre adezyon molekülleri, toksinler, apolipoproteinler
ve

glikoaminoglikanlar

bulunmaktadır.

Ligantlar

doğrudan ilaca, polimer

ilaç

konjugata kovalent bağlanabildiği gibi, lipozomal taşıyıcılarda lipozom membranına
veya yüzeyde kaplı bulunan polimerin dış ucuna da bağlanmaktadır (Eldem ve
Spesier, 1989; Vyas ve et. al., 2001).
Ligant-reseptör aracılı hedeflendirme amacıyla hazırlanan farklı yapıdaki sistemlere
ilişkin bazı örnekler Çizelge 2.8.'de gösterilmektedir.

Çizelge 2.8. Ligant-reseptör aracılı hedeflendirmede kullanılan bazı sistemler ve
özellikleri.
Reseptör
Ligant
Monoklonal
CD19
Antikor
(Anti-CD19)

Taşıyıcı sistem/ Uygulama/ Hedef
Doksorubsin içeren PEG kaplı, pH'ya
duyarlı immunolipozomlar / CD19 (hücre
yüzey resptörü) ekspere eden tümör
hücrelerinde in vitro hedeflendirme
Monoklonal
Plasmit
DNA
içeren, PEG
kaplı
Antikor
immunolipozomlar/
sıçanlarda
i.v.
Transferrin uygulama/ kan beyin engelinin geçilmesi
(0X26)
ve
beyin
hücrelerinde
gen
ekspresyonunun gösterilmesi
Monoklonal
Daunomisin DNA içeren, PEG kaplı
Transferrin immunolipozomlar/
Antikor
sıçanlarda
i.v.
(0X26)
uygulama/ kan beyin engelinin geçilmesi
ve beyin hücrelerinde hedeflendirme.
Kimyasal modelleme ile hücre adezyon
molekülü
ICAM-1'in,
LFA-1'e
CIBR
Lökosit
bağlanmasını sağlayan bölgeye özgün
Antijeni
Peptidi
konformasyonda
sentezlenen
siklik
peptit (cIBR) / T hücreleri ile in vitro
çalışma / LFA-1'e bağlanma, resptöraracılı internalizasyon ve hedeflendirme
Epidermal Antisens oligonükleotit içeren PEG kaplı
Folat
Büyüme
lipozomlar / tümör hücrelerine in vitro
Faktörü
hedeflendirme
Vazoaktif
PEG kaplı lipozomlar / deneysel göğüs
intestial
VIP
kanseri modelinde artan VIP reseptör
Peptit (VIP)
ekspresyonu ve ligant-reseptör aracılı
hedeflendirme

Kaynaklar
Kirchmeier
ve et. al.,
2001
Shi
ve
Partridge,
2000
Huwyler ve
ark., 1996
Gürsoy ve
Siahaan,
1999a
ve
1999b
Wang
ve
ark., 1995.
Onyüksel
ve
Dağar,
2001;
Dağar
ve
ark., 2001
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2.4. HÜCRE KÜLTÜRÜ
Hücre kültür teknolojisi, doku veya organlardan izole edilen hücrelerin yapay besi
ortamlarında üretilmesi ve üretilen hücrelerin in vitro koşullarda farklı organizmalar
olarak davranması esasına dayanır. Hücre kültürleri, hücrelerin yapısal olarak
farklılaşmasına, dejenerasyonuna veya transformasyonuna neden olur. Bu durum,
yeni ortamda, doku ya da organdakinden farklı bir yapısal düzenin varlığından
kaynaklanmaktadır. Hücre kültüründe, dokular farklı hücrelere parçalandığından
histolojik organizasyon bozulmakta ve bunun sonucu olarak da hücresel fonksiyonlar
farklılaşmaktadır (Chantret, 1988).
Hayvansal hücrelerin üremesi çevre koşullarındaki çok dar bir aralıkta sınırlı olup, bu
koşulların. pH, çözünmüş oksijen CO2 miktarı, sıcaklık vb. mükemmel kontrolü
gerektirir. Hayvansal hücre kültür ortamı, ozmotik olarak dengelenmiş vitamin,
mineral ve aminoasitlerin karışımından oluşur. Kültür koşullarını etkileyen fiziksel
parametreler ise sıcaklık, pH, nemlilik, oksijen, karbondioksid ozmolarite ve ışıktır
(Jaffe, 1973). Bu etkenler (fiziksel ve kimyasal) hücrelerin etkin bir biçimde kültür
edilebilmesi için sıkı bir şekilde kontrolü gerektirir. Ortam sıcaklığı vücut sıcaklığı olan
35-37°C arasında sabit tutulmalıdır.
Hücre kültür teknolojisinde hücreler alındığı kaynağa göre isimlendirilirler. Doğrudan
belli bir organ veya dokudan alınan hücrelerden oluşan kültüre primer hücre kültürü
adı verilir. Primer kültürlerden yapılan ilk subkültürden hazırlanan hücrelere hücre
hattı (cell-line) denir. Hücre hatlarından hazırlanana kültüre sekonder kültür denir.
Tek bir hücreden çıkılarak üretilmiş hücrelere klon, hücrelerin bir kültür kabından
diğerine aktarılmasına pasajlama denir.
Birçok memeli hücre için optimum pH 7.2-7.5 arasında olmalıdır. pH'nın korunması
kullanılan ortam (besiyeri) tamponlarına ve gaz fazı bileşenlerine bağlıdır. Hücreler
bikarbonat iyonu ve karbondioksitin her ikisine de ihtiyaç duyar. Bikarbonat iyonları
besi ortamına ilave edilir. Kültür ortamına verilen gaz fazı genellikle %95 hava ve %5
CCVdir. Bu yüzden kültür kapları ortamdaki gazların yer değişimine izin verecek
gevşetilebilir bir kapağa sahip olmalıdır. Hücre yüzeyinin kurumaması ve ortamın
buharlaşmaması için %98 bağıl nemlilik sağlanmalıdır. Hücre kültürü için besi ortamı
karbonhidratlar,

aminoasitler, tuzlar, vitaminler, hormonlar ve büyüme faktörleri
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içerir. Ayrıca, kan serumu hücrelerin büyümek için ihtiyaç duyduğu faktörlerdendir
(Jaffe, 1993). Kültür ortamına vücut savunma sisteminin korumasında olmadığından
bakteri, mantar ve diğer kontaminasyonları önlemek için genel antibiyotikler kullanılır
(Kaplanski, 1992,1997,1998).
Hücrelerin bir substrat yüzeyine yapışarak ürediği yoğun kültürler "tek tabaka
(monolayer) hücre kültürü" olarak adlandırılır. Bu tür kültürlerde üreyebilen hücreler
yüzeye bağımlı (anchorage-dependent) hücrelerdir ve hücresel verimlilik yüzey alanı
ile sınırlıdır. Süspanse kültürlerde ise hücreler herhangi bir yüzeye yapışmaya ihtiyaç
duymaksızın karıştırmalı ortamlarda (fermantörlerde, bioreaktörlerde) ürerler (Yang,
1979).
2.4.1. Hücrelerin Pasajlanması ve Dondurularak Saklanması
Uygun yüzey alanı ve besinler tüketildikten sonra kültürü devam ettirmek için
subkültür hücreler gereklidir. Bunun için hücreler pasajlanmalıdır. Yüzeye bağımlı
hücreler tripsin ve protease gibi proteolitik enzimler, EDTA ve Versen gibi şelasyon
ajanlarının (hücre yüzeyinden kalsiyum ve magnezyumu uzaklaştırarak

enzimin

etkinliğini artırır) bileşimi kullanılarak yüzeyden kaldırılırlar. Bunun dışında mekanik
olarak plastik bir spatüla ile kazınarak hücreler pasajlanabilir.

Fakat,

membranları çok narin ve kırılgan olduğu için mekanik yöntemle

hücre

yüzeyden

kaldırılması çok sayıda hücrenin ölümüne neden olur. (Mutin, 1996).
Hücreyi tripsin ile muamale etmeden önce kültür ortamında bulunan serumun
uzaklaştırılması gereklidir. Çünkü, serum içerisinde bulunan proteinler enzimin
aktivitesini durdurur. Hücreler tripsin ile 37°C'de ve kısa süreli etkileştirilmelidir.
Çünkü, proteolitik enzimler uzun süre hücre ile etkileştiğinde hücre zarlarındaki
proteinleri parçalar. Hücre yeni bir yüzeye aktarılmadan önce santrifüj veya serum
ilavesi ile enzimler ortamdan uzaklaştırman ve aktivitesi durdurmalıdır (Mutin, 1996).
Hücreler -196°C'de sıvı azot

içerisine saklanarak

üremelerinin herhangi bir

döneminde muhafaza edilebilirler. Kısa süreli (3-6 ay) olarak ta -80°C muhafaza
edilebilirler. Hücreleri dondurarak saklamada en önemli nokta hücre içinde su
kalmasına bağlı olarak dondurma işlemi sırasında buz kristallerinin oluşması ve bu
kristallerin hücreyi öldürmesidir. Bu yüzden dondurmadan önce hücreden suyun
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çekilmesi gereklidir. Dimetil sülfoksit, gliserin ve kriyoprotektan kullanılarak hücre
içindeki su alınabilir ve bu çözeltiler içinde hücreler güvenle saklanabilir (Steinitz,
1979).
2.4.2. Hücre Tayin Yöntemleri
Hücre üremesinin nicel olarak tanımlamak için birçok metot mevcuttur. Bazıları hücre
sayımı gibi direkt, bazıları enzimatik yöntemler gibi indirekt yöntemlerdir. Bu
yöntemler içerisinde en genel yöntem hemositometre ile direkt sayım yöntemidir. Bu
yöntemde tripan blue, safranin, eosin gibi boyalar kullanılarak canlı ve ölü hücreler
birbirlerinden ayırt edilir. Büyük miktarlarda örnekler için hücre sayıları kan hücre
sayaçları veya akış florometresi gibi elektronik cihazlar kullanılarak bulunabilir
(Padron, 2000).
Kimyasal ve enzimatik yöntemler gibi indirekt metodlar da hücre sayısını belirlemek
için kullanılır. Bu metotlardan bazıları: glikoz tüketimi, bazı mitokondri enzimlerin
faaliyetinin belirlenmesi (MTT assay), protein konsantrasyonu, laktat üretimi ve
amonyak üretimi örnek olarak verilebilir (Alley, 1988).
2.5. Polietilenglikol
Polietilenglikol (PEG) biyoloji ve biyokimyada moleküllerin çöktürülmesi, partiküllerin
kararlı halde tutulması ve ilaç salınım sistemlerinde nakil aracı olarak oldukça yaygın
olarak kullanılır. Düşük toksisitesi, suda çözünebilirliği ve kolay bulunması özellikleri
birçok uygulamalarda tercih edilen polimer olmasına neden olmuştur.
Polietilenglikol hidroksil grubu ile sonlandırılmış lineer etilen oksidin lineer polimeridir.
Uzun zincirleri poli(etilen oksit) olarak bilinir:
HO-(CH2CH2O)n-i-CH2CH2-OH şeklindedir.
Çeşitli son gruplara sahip PEG, uygun başlatıcı ve/veya sonlandırıcı

ajanların

kullanılmasıyla sentezlenebilirler. Birçok fonksiyonlar, PEG üzerindeki son gruplarla
ortaya çıkar. Mesela, aldehit ve tiol son grupları içeren heterobifonksiyonel PEG
türevleri sentezlenmiştir (Kataoke and et.al., 2000).
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Polipeptid modifikasyonunda en çok kullanlan ise tnonometoksi PEG (mPEG)'dur
(Roberts, M.J. and et.al., 2002) ve genel yapısı;
CH3O-(CH2CH2O)n-i-CH2CH2-OH şeklindedir.
Monometoksi PEG, metoksi iyonları ile anyonik halka açılması polimerizasyonuyla
sentezlenir. Ticari kullanılan mPEG, polimerizasyon süresince az miktarda su
bulunmasından dolayı çok miktarda diol PEG içerir. Bu diol PEG, polimerin her iki
son grubundaki polimerizayondan dolayı nispeten yüksek molekül ağırlığına sahiptir.
Diol PEG miktarı monometoksi PEG'un bileşiminin %15 'inden fazladır. Bu diol grup
kirliliği çeşitli yöntemlerle uzaklaştırılır.
Diğer polimerlerle karşılaştırıldığında PEG, düşük molekül ağırlıklı PEG'lar (<5 kDa)
için 1.01' ile yüksek molekül ağırlıklı PEG'lar (>50 kDa) için 1.1 aralığında oldukça
dar bir polidispersite (Mw/Mn) değerine sahiptirler.
Hem sulu çözeltilerde hem de organik çözeltilerde çözülebilen PEG'un sahip olduğu
eşsiz yetenekler, PEG'un son grup türevlenmesi ve ılımlı fizyolojik koşullar altında
biyolojik moleküllerle kimyasal konjugasyon yapmasını sağlamaktadır.
PEG'un suda çözünürlüğünün dokuz yada daha çok polimer birimlerinden oluşan ana
zincirin kıvrımlı yapıda olmasının bir sonucu olduğu sanılmaktadır. Bu kıvrımlı şekil
açığa çıkmış hidrofobik grupların sayısını azaltırken hidrojen bağlanmasını artırır.
PEG çözeltisi oldukça viskozdur. Yüksek viskozite birçok su moleküllerinin etilen
oksit monomerlerle birleştirilmesi olarak yorumlanabilir. Baren ve arkadaşları, her bir
PEG monomerine 3-4 su molekülünün bağlandığını ve yapıda toplam 16 su
molekülünün olduğunu ileri sürmüşlerdir. Diğer çalışmalar da her bir monomere en az
iki su molekülünün bağlandığını ve polimer zinciri yanındaki suyun difüzyon
katsayısının suyunkinden yeteri kadar çok düşük olduğunu ileri sürmüşlerdir. Blow ve
arkadaşlarının kalorimetri verileri ise PEG'un % 45'inde serbest su olmadığını
göstermiştir. PEG'un suya olan bu yüksek kimyasal ilgisinden makro moleküller ve
lipid tabakalar arasındaki su miktarının kontrol edilmesinde faydalanılmaktadır. Hem
ana zincirdeki yüksek esneklik hem de su moleküllerinin bağlanması nedeniyle PEG
molekülü, çözülebilir proteinin molekül ağırlığının 5-10 kez katı kadar büyükmüş gibi
davranır. Bu faktörlerin PEG'un proteinleri çöktürme, imünojenik ve antijenikliği
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azaltma ve memeli hücreler ve enzimlerle degradasyonu önleme özellikleri
göstermesine neden olduğu ileri sürülmektedir.
Polimerik gen taşıyıcıların,

hidrofilik polimerin polietilenglikolla birleştirilmesiyle

sentezlenen kendi kendini düzenleyen (self-assembling) polimer-DNA komplekslerin
biyouyumluluğu artırılmıştır. PEG bağlı polimerlerin fizyolojik koşullarda katyonik
polimer/DNA

komplekslerini dengede tuttuğu, suda çözünürlüğü artırdığı

ve

toksisiteyi azalttığı gözlenmiştir.
2.6. Polietilenimin
Polietilenimin (PEI) suda çözülebilen ve %25 primer amin, %50 ikincil amin ve %25
üçüncül amin grubu içeren bir polimerdir (Şekil 2.14.) (Benns, J.M. ve arkadaşları,
2002).

Lineer PEI

i

PEI

v

ar

*—T

I

\

s

Şekil 2.14. Lineer ve dallanmış PEl'nin yapısı
PEI uzun yıllardır kağıt endüstrisinde, şampuan üretiminde ve su saflaştırmasında
kullanılan bir polimerdir. Bu katyonik polimer, doğrusal veya dallanmış yapıda olabilir.
Doğrusal olan 2-substitüye 2-okzalin'in katyonik polimerizasyonu ile sentezlenirken,
dallanmış olan azaridin'in polimerizasyonuyla elde edilir (Tomalia ve Killat, 1985).
Polietilenimin'in taşıdığı primer amin grubu nedeniyle protonlanabilir ve bu özelliği ile
geniş bir pH aralığında tampon etkisi gösterir. Dallanma ne kadar çok ve molekül
ağırlığı ne kadar büyükse molekül başına protonlanma da o kadar büyük olur.
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Lineer veya dallanmış PEI, DNA ile kompleksler oluşturmak için ideal bir katyonik
polimerdir. PEI, gen transfer verimliliğini artırmak ve sitotoksisiteyi azaltmak için çok
fonksiyonlu olarak modifiye edilebilmektedir.
Folat-PEG-folat-g-PEl'nin

transfeksiyon

verimliliğine

etki

eden

faktörlerin

optimizasyonu (Benns, J. M. ve arkadaşları) ve kanser tedavisinde alıcı-hedefleyici
gen dağıtıcısı olarak kullanılmak üzere folat-PEl ve folat-PEG-PEl sentezi (Guo, W.
ve Lee RJ.) üzerine çalışmalar yapılmıştır.
2.7. Folik Asit
Folik asit bir B vitaminidir ve vücutta yeni kan hücresi yapımında, aminoasit
yapımında ve hücrelerin yenilenmesinde önemli görevler üstlenen bir vitamindir
(Şekil 2.15.). Folat, folik asite büyük moleküllerin bağlanmasıyla folik asiten türetilen
bileşiklerdir. Vücut, fonksiyonlarını yerine getirebilmek için folik asiti folat koenzimine
dönüştürür. Kanser açısından bakıldığında, folat koenziminin en önemli görevi DNA
molekülü bileşenlerinden olan nükleik asitlerin sentezindedir. DNA sentezi hücrelerin
büyümesi ve bölünmesi için gereklidir. Kanser hücreleri normal hücrelerden daha
etkili olarak folatı yakalamak için mekanizma geliştirmiştirler. Bu bilgi kanser
araştırmacılarına

kanser tedavilerinde yeni metotlar geliştirmelerinde yardımcı

olmaktadır (Olle, D., 2002).
Hindistan'daki Endocyte şirketi ilaç hedefleme ve salınım konusunda yeni bir
hedefleyici ilaç salınım teknolojisi geliştirmiştir (www.endocycte.com). Endocyte'deki
araştırmacılar Purdue Üniversitesiyle işbirliği halinde çalışmışlar ve yeni bir ilaçsalınım sistemi patenti almışlardır. Endocyte'nin hedefleyici ilaç salınım teknolojisinde
vitamin alıcılarla hücreye hedeflemeyi sağlayacak vitaminler kullanılmıştır. Bu vitamin
hedefleyici ilaçlar, alıcılarına yüksek çekimle (Kd<1nM) bağlanır. Etiketlenen ilaçlar
hedeflenen hücrelere ulaştığı zaman vitamin alıcılar, vitamine bağlanmakta ve bağlı
olduğu ilaçla birlikte hücre içine alınmaktadır. Bu mekanizma Şekil 2.16'da şematik
olarak gösterilmektedir.
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Şekil 2.15. Folik asitin yapısı

Şekil 2.16. Vitamin hedefleyici ilaçların vitamin alıcılar tarafından hücre içine alınma
mekanizması.

Endocyte şirketindeki yeni çalışmalar folik asit veya folatla ilgilidir. Normal hücreler,
hücre içerisine folat taşımımı için düşük çekim güçlü Azaltılmış Folat Taşıyıcısı
(Reduced Folate Carrier, RFC) kullanırlar. İlaç, folata bağlandığı zaman bu yolla
hücre içerisine giremez. Hızlı bölünen kanser hücreleri daha yüksek çekim güçlü folat
alıcılarına sahiptirler. Bu hücrelerde folik asit için yüksek çekim güçlü alıcıların
bulunması,

etiketlenen

ilaçların

normal

hücreler

tarafından

absorblanmasını

engellerken hastalıklı hücrelere hedeflenmesini ve dağılmasını sağlar. Folat-ilaç
konjugasyonları düşük çekim güçlü membran taşıyıcılarından geçemediklerinden bu
teknik oldukça spesifiktir.
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Endocyte

şirketinde

yapılan

çalışmalardan

birinde

araştırmacılar

elementel

teknisyumun radyoaktif izotopuna folatı bağlamışlar ve rahim kanseri olan hastaya
enjekte etmişlerdir. Bu bileşik tümör hücrelerine bağlanmıştır ve cihazlarla tümörlü
bölge tespit edilebilmiştir. Bu teknik kemoteerapinin sonuçlarının düzeltilmesine
önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca Ohio Tıp Koleji'nde antikanser ilaçlarının salımmı
için folat alıcısı

olarak

adlandırılan

özel

proteinlerin kullanıldığı

çalışmalar

yapılmaktadır (Endocyte raporu, 2003).
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3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
3.1. Kullanılan Kimyasallar
Çalışmalarda kullanılan kimyasal maddeler, özellikleri ve üretici firmaları aşağıda
sıralanmıştır:
-Başlatıcı: Azoizobütironitril, AIBN (Fluka) (MA=164.21) etanolde saflaştırılmıştır.
-Çöktürücü: Dietileter (Birpa)
-Çözücü: Dimetilformamid (DMF) (Merck)
-Maleik anhidrit, MAH (Fluka)(MA=98.06) kloroformda rekristalize edildikten sonra
kullanılmıştır.
-Polietilenglikol, PEG (MA=2000) (Fluka) (a,co hidrometoksi polietilenglikol)
-Polietilenimin, PEI (MA=2000) (Aldrich)
-Vinifenilboronik asit, VFBA (MA=147.97) (Aldrich) susuz etanolde çözülmüş ve
soğuk ortamda suyla çöktürülerek rekristalize edilmiştir.
-Folik asit, (Adrich) (MA=441.4)
-Fluorescein (florosein), (Aldrich) (MA=332.3) )(C 2 oHi 2 0 5 )
-Fluoresceinamin, izomeri I (amin uçlu florosein), (Aldrich) (MA=347,3) (C20H13NO5)
-EDAC, ( Sigma) [1-etil-3-(3-dimetil amino propil karbodimid)] (MA=191,7)
-NHS, (N-Hidroksi succiimid) (Aldrich) (MA= 115,1)
-HeLa hücresi (epitelial karsinoma hücreleri), Ankara Üniversitesi, Veterinerlik
Fakültesi, Viroloji Laboratuarı ve Şap Enstitüsü'nden alınmıştır [HeLa Ankara I,
(HÜKÜK) 900611901].
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3.2. Kopolimer ve Makrokomplekslerin Sentezi
İlk olarak Vinilfenilboronik asit/Maleik anhidrit monomerlerinin dimetilformamid çözelti
ortamında radikalik kopolimerleşmeleri, başlatıcı olarak AIBN (Azoizobütironitril)
kullanılarak 65°C de gerçekleştirilmiştir. Kopolimerler kimyasal ve spektroskopik
tekniklerle karakterize edilmiştir. Vücutta dolaşımını sağlayacak ve hücre içine girişini
kolaylaştıracak PEG ve PEI, kopolimere bağlanmaya çalışılmıştır. Tümör hücrelerine
yönelimi sağlamak içinde folik asit poli(VFBA-/co-MAH)-PEG-PEI makrokompleksine
takılmıştır.
3.2.1. p-Vinilfenilboronik asit (VFBA) ile maleik anhidrit (MAH) kopolimerlerinin
sentezi
Polimerizasyonlar

dimetilformamid çözücü ortamında, azot atmosferinde, 65°C

silikon banyosunda ve cam reaktörlerde iki gün süreyle gerçekleştirilmiştir. Toplam
monomer miktarı 0.492 g ve DMF çözücü miktarı da 7 mi olacak şekilde çözeltiler
hazırlanmıştır. Başlatıcı olan AİBN'in toplam monomer ağırlığına oranı %0.41(w/w)
olacak şekilde kullanılmıştır. Örneğin %50 VFBA-%50 MAH mol besleme oranlı
polimerizasyon için 0.296g VFBA, 0.196g MAH ve 0.002g AIBN 7 mi DMF içinde
çözülüp, dar ağızlı cam reaktör içine alınmıştır. Reaktör içeriği oksijenin tamamen
uzaklaştırılması için sıvı azot ile dondurulmuş ve 5 dakika süreyle azot gazı
basılmıştır. Ağzı kapatılan reaktör, 65°C deki silikon yağına konup, polimerizasyon
başlatılmıştır.

Reaksiyon

süresince olacak gaz

birikimleri için tahliye

iğnesi

kullanılmıştır.
Polimerizasyon sonunda oluşan kopolimeri çöktürmek ve saflaştırmak için dietileter
kullanılmıştır. Kopolimere bir miktar dietileter eklenmiş ve ortamdan çöken kopolimer
ayrıldıktan sonra 2-3 defa dietileterle yıkama işlemi tekrarlanmıştır. Açık havada
dietileterin uçması

için bir süre bekletildikten sonra 40°C vakumlu

etüvde

kurutulmuştur.
3.2.2. VFBA-MAH kopolimerinin
(monoesterleşme)

polietilenglikol

Sentezlenen

kopolimerinin

poli(VFBA-/co-MAH)

(PEG)

ile

modifikasyonu

hidrofilik/hidrofobik

dengesi,

kopolimer makromolekülünün yan zincirlerindeki MAH grubuyla PEG

arasında

esterleşme reaksiyonu yapılarak değiştirilebilir. Kopolimerdeki MAH biriminin -COOH
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grubuyla PEG'un -OH grupları arasında esterleşme reaksiyonu gerçekleşmiştir (Şekil
3.1.).
Sentezlenecek poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG makrodallanmış kopolimerde %0.043,
%0.059 ve %0.116 mol PEG olacak şekilde PEG modifikasyonu yapılmıştır.

HON

/OH

OCH,

Şekil 3.1. VFBA-MA kopolimeri ile PEG arasındaki esterleşme reaksiyonu.

PEG modifiye polimerlerin reaksiyonu şu şekilde gerçekleştirilmiştir:
Gerekli miktarda VFBA-MAH kopolimeri 2 mi metanol'de çözüldükten sonra PEG
eklenmiştir. Homojen bir çözelti oluştuktan sonra 40°C'de, sürekli karıştırılarak 30
dakika deney yapılmıştır. Elde edilen PEG modifiye polimeri dietileterde çöktürülmüş
ve 2-3 defa dietileterle yıkanmıştır. 40°C de vakumlu etüvde kurutulmuştur.
3.2.3. poli[(VFBA-/ro-MAH)-g-PEG] ile Poli(etilen imin) (PEI) arasında kompleks
oluşturulması
PEG

modifiye VFBA-MAH kopolimerinin hücre içerisine girişi sağlayacak

PEI

bağlanmıştır. Makrodallanmış kopolimerin MAH'in COOH asit gruplarıyla ile PEl'deki
-NH grupları arasında kompleks oluşması beklenmektedir. Sentezlenen

PEG

modifiye VFBA-MAH kopolimerine çeşitli oranlarda PEI bağlanmıştır. Daha sonra,
suda çözünür ve pozitif yük sağlayacak kompleks koşulları tespit edilmiştir.
Gerekli miktarda PEG modifiye VFBA-MAH kopolimeri, 2 mi metanolde çözüldükten
sonra yeterli miktarda PEI eklenmiştir. Deney, homojen çözelti elde edildikten sonra
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oda sıcaklığında ve sürekli karıştırılarak 30 dakika sürdürülmüştür. Deney sonunda
elde edilen makrokompleks, metanollün uçması için atmosfere açık ortamda
bekletilmiştir. Kurutma işlemi 40°C de vakumlu etüvde yapılmıştır.
3.2.4. Poli(VFBA-/ro-MAH)-g-PEG/PEI makrokompleksine folik asit bağlanması
Sentezlenen

makrokompleks

polimerin tümörlü

hücrelere

seçimli

yönelimini

sağlamak için folik asit bağlanmıştır. Polimerin borik asit birimindeki -OH ve PEl'nin NHX gruplarıyla folik asit'deki -COOH grupları arasında

kompleks oluşumu

beklenmektedir.
Yük ve boyut analizi sonucunda poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI makrokompleksine
folik asit takılması uygun görülmüştür. Makrokompleksdeki PEl'nin mol sayısının 1/2,
1/4, 1/8 ve 1/16 katı kadar olacak şekilde folik asit bağlanmıştır.
Suda çözülebilen poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI makrokompleksi 2 mi suda
çözülmüş ve gerekli miktarda folik asit eklenmiştir. Karanlık ortamda ve oda
sıcaklığında 24 saat süreyle karıştırılarak deney yapılmıştır. Deney sonunda 30°C
vakumlu etüvde kurutma işlemi yapılmıştır.
3.3. Kopolimer ve PEI Bağlı Kopolimerlerinin Yük ve Parti kül Boyutlarının
Ölçülmesi
Çalışmanın bu kısmında sentezlenen poli(VFBA-ko-MAH),
PEG/PEI ve

poli(VFBA-/co-MAH)-g-

poli poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI-FA polimerlerinin yükleri

ve

boyutları ölçülmeye çalışılmıştır. Deneyin yapılışı şu şekildedir: yaklaşık 0,02 g
polimer 2 mi 0.15 M NaCI çözeltisinde çözüldü. Bu çözeltinin pH'ı 7.4 olacak şekilde
NaOH ve HCI asit çözeltileri kullanılarak ayarlandı. Zeta master HSA3000 (Malvern
Istrument, France) cihazı kullanılarak yük (6 potansiyeli) ve boyutları ölçülmüştür.
3.4. Hücre Kültürü Çalışması
Sunulan çalışmada HeLa hücresi kullanılmıştır. HeLa (insan serviks karsinoma
hücreleri) hücresi Ankara Üniversitesi, Veterinerlik Fakültesi, Viroloji bölümünden ve
Şap Enstitüsü'nden temin edilmiştir. HeLa hücreleri 1951 yılında rahim ağzı yassı
epitel hücreli karsinoma hastasından izole edilmiş olup halen günümüzde kadar
kültür ortamlarında üretilebilen en iyi tanımlanmış hücre hatlarındandır. Bu çalışmada
HeLa hücrelerinin seçimin sebebi kültür ortamında sınırsız sayıda bölünebilmeleri,
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insan kaynaklı olmaları ve kolay çoğaltılabilir olmasıdır. HeLa hücreleri yüzeye
bağımlı (monolayer) ve süspanse formda üretilebilmektedir. HeLa hücrelerinin kültür
koşulları Çizelge 3.1'de verilmiştir.

Çizelge 3.1. HeLa hücrelerinin kültür koşulları.
Besi ortamı

DMEM-F12(Dulbecco's Modified Eagle's
Medium) besi ortamı
FCS (Fetal kalf serum)
Penisilin-streptomisin (50>L/5 mi besi
ortamı)
Karbondioksit inkubatörü
% 95 hava ve %5 CO 2 karışımı
% 95 nemli atmosfer
İki günde bir
Tripsin-EDTA ile
25 cm2'lik polistiren flask
Tek
tabakalı
(monolayer)
yüzeye
tutunmuş
5 mi
37°C
7.2-7.5

Serum
Antibiyotik
Kültür ortamı
Kültür atmosferi
Nemlilik
Subkültür
Pasajlama
Kültür kabı
Kültür özelliği
Toplam hacim
Sıcaklık
Kültür pH

Hücreler uygun kültür koşullarında inkübe edildikten sonra morfolojik değişiklikleri ve
hücre sayıları ışık mikroskobu ile takip edilmiştir. Belli periyotlarda besi ortamları
değiştirilerek taze

besin

sağlanmıştır.

Hücreler

kültür

kabı

(flask)

yüzeyini

kapladığında pasajlama yapılmıştır. Kültür koşullarında kontaminasyona karşı pH
değişikliği besi ortamının renk değişikliği takip edilerek yapılmıştır. Kültür ortamında
maya, mantar ve küf kontaminasyonunun takip edilmesi için besi yerinden alınan
örnekler PDA ağarlar (potatoes dekstroz agar) içeren petrilere ekilmiş büyüme olup
olmadığı tespit edilmiştir. Kültür kabı yüzeyini tamamen kaplayan hücreler tripsinEDTA (% 0.5 tripsin, %0.02 EDTA) çözeltisi ile 2 kez yıkandıktan sonra 0.5 mi tripsinEDTA ile ortamdan kaldırılmıştır. Enzimin faaliyeti serum içeren besi yeri ilavesi ile
durdurulmuştur.
Hücre süspansiyonundan 0.2 mi alınarak 0.2 ml tripan blue eklenmiştir. Tripan blue
ile sadece ölü hücreleri boyandığından canlı hücre sayımı ve % canlılık oranı
hemositometre ile ışık mikroskobunda saptanmıştır.
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3.4.1. poli(VFBA-JfO-MAH)-g-PEG/PEI

ve

poli(VFBA-/fo-MAH)-g-PEG/PEI-FA

makrokomplekslerinin floroseinle işaretlenmesi
Polimerlerin hücre içine aktarımını ve tümörlü hücrelere yönelimini göstermek için
kültüre

edilmiş

HeLa

hücrelerine

makrokompleks polimerler aktarılmıştır.
başlanmadan

önce

florosein

(fluorescein)

ile

HeLa hücrelerine aktarım

poli(VFBA-/fo-MAH)-g-PEG/PEI

PEG/PEI-FA polimerleri sırasıyla florosein ve

ve

işaretlenmiş
deneylerine

poli(VFBA-/co-MAH)-g-

amin uçlu floroseinle (floreseinamin

izomeri) işaretlenmiştir.
poIi(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI makrokompleksin floroseinle işaretlenmesi deneyi şu
şekilde yapılmıştır: 1 mol polimere karşılık 0.1 mol fluorescein, 0.1 mol EDAC ve 0,01
mol NHS su içinde çözülerek 4 saat süreyle 4°C reaksiyona bırakılmıştır. Reaksiyon
sonunda

işaretlenen

polimerler 30°C'de kurutulmuştur. Reaksiyona

florosein saf etil alkolle hızlıca yıkanarak

ortamdan uzaklaştırılmış

girmeyen
ve tekrar

kurutulmuştur. Böylece floroseinle işaretli polimer elde edilmiştir.
Floroseinle işaretleme deneyinde NHS kullanılmasının

amacı floroseindeki OH

gruplar aktifleştirilecek ve EDAC aracılığıyla da polimer ve fluorescein arasında
kovalent bağlanmanın geçekleşmesi sağlanacaktır.
Folik asit bağlı olan makrokompleks için amin uçlu florosein kullanılmıştır. Çünkü,
literatürden edinen bilgilere göre folat alıcıları folik asiti -NH2 ucundan tanımaktadırlar.
Folik asit bağlı olan polimerin kolay ve seçici olarak hücre tarafından tanınması içinde
folik asitin -NH2 ucunun polimerlerle reaksiyona girmemesi gerekir. Folik asiteki -NH2
grubu ile floroseinde bulunan -OH gruplarının etkileşimini engellemek için deneyde
floroseinin -OH gruplarını aktifleştirecek NHS ve dolayısıyla EDAC kullanılmamıştır.
Böylece, floroseinin -NH2 grubu ile folik asitin -COOH grupları arasında H-bağının
oluşması istenmiştir. Bütün bunlar göz önüne alınarak işaretleme deneyleri 1 mol
poli(VFBA-ko-MAH)-g-PEG/PEI-FA karşı 0.014 mol floroseinamin suda çözülerek
4°C'de 4 saat süreyle karıştırılarak yapılmıştır.
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3.4.2. HeLa Hücrelerine poli(VFBA-/fo-MAH)-g-PEG/PEI ve poli(VFBA-/ro-MAH)g-PEG/PEIFA komplekslerinin aktarılması ve toksisitesinin belirlenmesi
Çalışmanın bu kısmının amacı poli(VFBA-/(o-MAH)-g-PEG/PEI makrokompleksinin
hücre içine aktarıldığı ve poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI-FA makrokompleksinin de
tümör hücrelerine yönelimi sağladığını gösterebilmektir.
Bu amaçla polimerin hücre içine aktarımını göstermek için kültüre edilmiş HeLa
hücrelerine floresein ile işaretlenmiş poli(VFBA-/fo-MAH)-g-PEG/PEI makrokompleksi
aktarılmıştır. Tümör hücrelerine yönelimin sağlandığını göstermek içinde fibroblast ve
HeLa hücreleri içeren kültür ortamına amin uçlu floreseinle işaretlenmiş poli(VFBA/co-MAH)-g-PEG/PEI-FA makrokompleksi eklenmiştir.
Hücreye makrokompleksleri aktarma çalışmalarında her biri 35 mm çap büyüklüğe
sahip bölmelerden yapılmış 6 bölmeli kültür kabı (6-well plate) kullanılmıştır. İlk önce
HeLa hücreleri ekimi yapılmış ve %10 FCS, %1 antibiyotik içeren besi yeri ilave
edilmiştir. İşaretli makrokompleksler, 1mg/ml olacak şekilde 0.15M NaCI çözeltisinde
çözülmüş ve pH'ı 7.4'e ayarlanmıştır. Kültüre edilmiş her bir bölmedeki HeLa
hücrelerinin üzerine sırasıyla 100, 200, 300, 400, 500 μL polimer çözeltilerinden ilave
edilmiştir. Daha sonra kültür kapları 37°C'de ve % 5 CO2 ortamında inkübe edilmiştir.
24 saat makrokompleks ile polimer etkileştirilmiştir. Makrokomplekslerin hücre içine
aktarıldığı

Floresan

ataçmanlı

inverted

mikroskop

(Fluorescence

Inverted

Microscope, Olympus IX70, Japan) ile tespit edilmiştir. Hücre içine giriş yetenekleri
yüzde olarak hesaplanmıştır. Her bir bölmedeki canlı hücre sayısı hemositometre
(C.A. Hausse & Son Phluils, USA) ile sayılarak belirlenmiştir.
3.5. Sentezlenen Polimerler ve Makromoleküllerin Yapısal Analizleri
Sentezlenen polimerlerin yapısal özelliklerini FT-IR (Fourier Transform-Infrared,
Nicolet 510), H NMR (Nuclear Magnetic Resonance, JEOL 6x400) spektrometresi,
Elementel analiz (CHNS-932 Model Leco Analyzer) ve X-ışını analizi kullanılarak
ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Camsı geçiş (Tg) ve erime sıcaklıkları (Tm) DSC
(Differential Scanning Calorimeter, Dupont TA 2000 Calorimeter) termogramları
kullanılarak bulunmuştur. İntrinsik viskozite değeri ise Ubbelohde viskozimetresi ile
ölçümler yapılarak hesap edilmiştir.
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FTIR spektrumları için polimerlerin KBr içinde ağırlıkça yaklaşık 1/10 olacak şekilde
pelletleri hazırlanmıştır. Spektrumlar 4600-400 cm"1 aralığında ve oda sıcaklığında 4
cm"1 çözünürlükle elde edilmiştir.
1

H NMR spektrumu 400 Mhz'de çalışılan cihaz ile 50°C'de ve çözücü olarak CHCI3-

di (klorofom)'un kullanılmasıyla elde edilmiştir.
DSC

termogramlarının

eldesi, azot

atmosferinde ve

10°C/dk ısıtma

hızıyla

yapılmıştır.
Kopolimerin kristalin fazının belirlenmesi için X-ışını toz kırınımı (XRD), Phillips
manüel spektrometre ile ölçülmüştür. Kristalinite derecesi Eş. 3.1.'deki formüle göre
alan metodu ile hesaplanmıştır (Rabek, J.F, 1980):

Xc = [ J ~ s2 lc(s) ds] I [of s2 l(s) ds]

(3.1)

Burada, s [s= (2 Sine) / X\ eşitliği ile verilen karşılıklı latis vektörüdür. 6 gelen Xışından saçılan ışınların açısı, X kullanılan X-ışının dalga boyu, l(s) amorf ve kristalin
bölgeleri içeren örnekten saçılan X-ışını şiddeti ve lc(s) sadece kristalin bölgeden
saçılan X-ışını şiddetidir.
Yük ve boyut analizi için Zeta master HSA3000 (Malvern Istrument, France) cihazı
kullanılmıştır.
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4.

SONUÇLAR VE TARTIŞILMASI

4.1. VFBA ile MAH Kopolimerinin Karakterizasyonu
4.1.1. Farklı besleme oranındaki kopolimerlerin sentezi
VFBA

elektron verici, MAH ise elektron alıcı monomerdir. VFBA, borik asit

gruplarıyla molekül içi H-bağı ve MAH'in elektron alıcı karbonil grubu ile moleküller
arası H-bağı oluşturma eğilimdedir. Benzenboronik asit ve türevleri gibi VFBA'in
çeşitli

proton-alıcı

bileşenlerle

oluşturdukları (Soloway,

güçlü

moleküller

1998) dikkate alınacak

arası

H-bağıyla

kompleks

olursa H-bağı, monomerlerin

aktivitesi ve radikal kopolimerizasyonda büyüyen makro radikaller üzerinde önemli bir
etki

gösterecektir. Zincir

büyüme

reaksiyonlarındaki

bu

etki

Şekil

4.1.'de

ve

radikal

gösterilmektedir.

VFBA, * MA^VFSA.«.. MA

(-): H- b ağ i; (...): y ih d eğ iş im k omp leks i

Şekil 4.1. VFBA-MAH
kopolimer
kopolimerleşmesinin genel şeması.
Farklı

besleme

oranlarına

sahip

sentezinde

VFBA-MA

kompleks

kopolimeri

sentezlenmiş

ve

polimerizasyon verimleri hesaplanmıştır (Çizelge 4.1.). Sentezlenen kopolimerlerden
polimer-1 VFBA'in homopolimeridir. Daha sonra yapılan çalışmalarda mol besleme
oranı düşük olan polimerler tercih edilmiştir. Çünkü, yüksek konsantrasyonlarda
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güçlü jel etkisi gözlenmekte ve bu da çöktürme ve saflaştırma

işlemlerini

zorlaştırmaktadır.

Çizelge 4.1. Değişik
mol
besleme
kopolimerlerinin polimerizasyon verimi
Polimerlerin
Kodlanması

% Mol Oranları
(VFBA:MAH)

oranlarıyla

sentezlenen

VFBA-MAH

Verim (%)

Toplam
monomer
miktarı (g)

Elde edilen
toplam polimer
miktarı (g)

mı

ITİ2

(m 2 / m^x
100

Polimer-1

100:0

0.4920

0.1017

20.67

Polimer-2

90:10

0.4920

0.0887

18.03

Polimer-3

70:30

0.4920

0.1446

29.39

Polimer-4

50:50

0.4920

0.0810

16.46

Polimer-5

30:70

0.4920

0.0750

15.24

4.1.2. VFBA monomeri, VFBA homopolimeri ve VFBA-MAH kopolimerinin
yapısal analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
Sentezlenen VFBA-MAH kopolimerinin (mol oranı= %50:50) monomer birimi oranı
m 1 :m 2 = 57.78:42.22, B içeriği TGA analizinden % 4.62 olarak hesaplanmıştır.

Kopolimerin intrinsik viskozite değeri, [rı] in 0.161 dl/g olarak bulunmuştur. Bunun için
0.5, 0.25, 0.125 g/dl olmak üzere üç konsantrasyonda kopolimerlerin metanol içinde
çözeltileri hazırlanıp, 25°C'de bu çözeltilerin akış zamanları (t) ve çözücünün akış
zamanı (t0) belirlenmiştir. Konsantrasyona (C, g/dl) karşı In(r|r)/C grafiğe geçirilerek
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lineer regresyon ile doğrunun y eksenini kestiği noktadan intrinsik viskozite
hesaplanmıştır (Şekil 4.2.).
Eş. 4.1.'den

görüldüğü gibi intrinsik viskozite ile molekül ağırlığı arasında doğru

orantı vardır.

= K M a (Mark-Houwink)

(4.1.)

Burada, K ve a sıcaklık, çözücü ve polimere göre değişen sabitlerdir. Bu sabitler
doğru olarak bulunabilirse, bu eşitlik ve intrinsik viskozite değerinden molekül ağırlığı
hesaplanabilir.

v/o-

y=0. 161-0. 1646xve RA2=0.988
0,20-

O
0,15-

^

0,10-

^

0,05-

0,000,0

1

1

0,1

0,2

0,3

I

0,4

'

1

0,5

C (g/dl)

Şekil 4.2. VFBA-MAH kopolimerinin intrinsik viskozite [r\]m değerinin belirlenmesi.
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4.1.2.1. FTIR spektrumları
VFBA monomeri, VFBA homopolimeri ve VFBA-MAH kopolimerinin FTIR sonuçları
karşılaştırmalı

olarak

desteklemektedir.

değerlendirilmiştir

Hem VFBA'e

hem

(Şekil
de

MAH

4.3.).
ait

Spektrumlar
grupların

yapıyı

pikleri

ve

kopolimerleşmenin sonucu olan değişimler piklerde gözlenmiştir.

.Fenll grubu
C=C

Fenllboronlk asit
ve C=O grubundaki
Hbağı

OH bandı

t, I

4000

2000

I

1600

B-O

grubu

I

I

1200

Dalga boyu ( cm")

800

400

Şekil 4.3. VFBA monomeri, VBFA homopolimeri ve VFBA-MAH kopolimerinin FTIR
spektrumları.

VFBA birimi için: 3425 cm"1 -B(OH)2'deki OH gerilmesindeki H bağı için bant, 3080
cm,-1 aromatik grubundaki C-H gerilmeleri için bantlar, 2960-2875 cm

Vinil

grubundaki C-H simetrik ve asimetrik gerilmesi için bantlar, 1890 cm-1 p-disübstitüye
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benzen halkası, 1725 cm"1 fenilboronik asit bağındaki H bağı bandı, 1608 cm"1 fenil
grubundaki C=C gerilmesi için bantlar, 1515 cm"1 B-0 bandı, 1420 cm"1 fenil boronik
asit bağındaki benzen halkası titreşiminden dolayı oluşan keskin bant, 1375 cm"1 B(OH)2'deki B-0 bandı, 1345 cm"1 fenilboronik asit bağındaki B-0 gerilmesi, 1105 cm"
1

B-OH bandı.

Anhidrit birimleri için: 1850 cm"1 ve 1775 cm"1 simetrik ve asimetrik C=O bantları,
1250 ve 1175 cm"1 C-O-C gerilmesi.
Polimerizasyon esnasında VFBA monomerinin vinil grubundaki çift bağlar açılacak ve
MAH ile polimerleşme vinil grubu üzerinden devam edecektir. Monomer spektrumda
975 ve 910 cm"1'de vinil grubuna ait gözlenen (CH=CH2) keskin
homopolimer

ve

kopolimer

spektrumlarında

görülmemesi

bantların

polimerleşmenin

gerçekleştiğini göstermektedir. Monomere ve homopolimere ait spektrumlarla
kopolimere ait spektrumlar karşılaştırıldığında anhidrit gruplarına ait pikler (1850 cm"1
ve 1775 cm"1 C=O bantları) görülmektedir. Ayrıca, momoner spektrumundaki O-H
bandı ile homopolimer ve kopolimer grubundaki O-H bandı karşılaştırıldığında ise
polimerlere ait daha geniş bir OH bandı gözlenmektedir. Bunun nedeni ise
polimerleşme esnasındaki H-bağı etkisidir. Homopolimerde sadece B-OH grupları
arasında moleküller içi H-bağı etkileşimi varken kopolimerde hem B-OH grupları
arasında moleküller içi hem de B-OH grubuyla anhidrit birimindeki C=O grupları
arasında moleküller arası H-bağı etkileşimi vardır. Bu yüzden kopolimerdeki OH
bandı daha geniş ve büyüktür.
4.1.2.2.1H NMR spektrumu ve elemental analiz sonucu
VFBA homopolimeri ve VFBA-MAH kopolimerinin 1 H NMR spektrumları yapıyı
desteklemektedir (Şekil 4.4., Şekil 4.5. ve Çizelge 4.2.). VFBA monomerine ait
B(OH)2 grubunun OH gruplarındaki H piklerinin 7.71 ppm'de gözlenmesi gerekirken
VFBA-MAH kopolimerinin 1 H NMR spektrumunda borik asit grubundaki karakteristik
H pikleri 2.95 ve 3.11 ppm'de gözlenmiştir. Bu proton pikindeki kaymanın nedeni
kopolimer tarafından atmosferdeki su molekülleri absorblanarak -B(OH)2 grubu iyonik
"B(OH)3 haline dönüşmesiyle açıklanabilir.
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Şekil 4.4. VFBA homopolimerinin 1 H NMR Spektrumu.
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Şekil 4.5. VFBA-MAH kopolimerinin 1 H NMR Spektrumu.
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Sentezlenen VFBA-MAH kopolimerindeki molekül içi ve moleküller arası H-bağının
etkisi,

1

H NMR analiziyle de desteklenmektedir. VFBA monomerine ait fenil

grubundaki karakteristik H-pikinin (CH=) 7.83 ppm'de gözlenmesi gerekmektedir.
Poli(VFBA)

ile

karşılaştırıldığında

poli(VFBA-/co-MAH)
karakteristik

fenil

kopolimerinin
grubunun

1

H

H

NMR
pikinde

spektrumları
[

AÖCH=

=

8.17(homopolimer)-8.27(kopolimer)= -0.10] kayma gözlenmektedir. Bunun nedeni ise
kopolimerde H-bağı oluşma olasılığının daha fazla olmasıdır.

Çizelge 4.2. VFBA-MAH kopolimeri için 1 H NMR spektrumundaki karakteristiklik
pikler
Grup

Karakteristik pik (ppm)

FenÜ

8İ27

CH-CH(MA)

4.25

CH (zincir)

3.75

CH 2 (zincir)

2.75

OH(I)

3.11

OH ( I I )

2.95

Kopolimer için yapılan elementel analiz ile C ve H içeriği kütlece % olarak sırasıyla
59.89 ve 4.84 olarak belirlenmiştir. TGA analizinden (600-700°C'deki kütle kaybı
değeri termal oksidasyon sonucunda geriye kalan B2O3 değerini verir) B içeriği ise %
4.62 olarak hesaplanmıştır. Kopolimer içerisindeki monomer birimlerinin mol oranı
(mi:m2), Eş. 4.2.'deki formülden 57.78:42.22 olarak hesaplanmıştır:

m^= M2/[(AB/C)-AM

2

10" ]

(4.2.)
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burada M2 anhidrit birimlerin molekül ağırlığını, AB

borun atom ağırlığını,

C

kopolimerdeki bor yüzdesini (%) gösterir ve AM ise AM=Mi-M2 (Mı, VFBA'in molekül
ağırlığıdır) şeklinde hesaplanır (Kesim, H. ve ark., 2003 ve Köseli, V. ve ark., 2003).
1

H NMR analizinden VFBA-MA kopolimeri içerisindeki monomer birimlerinin (VFBA

ve MAH birimi) mol oranı (mi:m 2 ) Eş. 4.5.'deki formülden de hesaplanabilir (Kesim,
H. ve ark., 2003 ve Köseli, V. ve ark., 2003):

Am1 (fenil) / Aopiam = nitvi I (aim1 + bim2)

(4.3.)

Am2 (MAH'deki CH) / Aopiam = rı2m21 (a1m1 + b2m2) (2)

(4.4.)

Burada Ami ve Am2,

1

H NMR spektrumunda monomer birimlerdeki fonksiyonel

grupların normalize edilmiş alanları, Aopiam kopolimerdeki protonların toplam alanını,
Di ve n2 monomerlerin fonksiyonel grubundaki protonların tam sayısı, a ve b
monomer birimlerindeki protonların tamsayısını gösterir. Eş. 4.3. ve Eş. 4.4.
düzenlenerek

monomer

birimlerinin

mol

oranları

Eş.

4.5.'deki

formülden

hesaplanmıştır (Rabek, J. F. and et. al, 1980).

m2 = f= n2 Am^fenil) I ni Am2(CH)

(4.5.)

4.1.2.3. Termal davranışları ve kristalinitesi
VFBA monomeri, VFBA homopolimeri ve VFBA kopolimeri için elde edilen DSC
(Differential Scanning Calorimetry), TGA (Thermal Gravimetric Analysis) ve DTG
(Derivative Thermogravimetry) eğrileri Şekil 4.6.'da verilmektedir.
TGA

eğrilerinden anlaşılacağı gibi monomer, homopolimer ve kopolimer çok

basamaklı bozunma davranışı göstermektedir. Yaklaşık %18'lik kütle kaybından
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anlaşılacağı gibi ilk önce yapıdaki su uzaklaşmaktadır. Daha sonrada sırasıyla yanzincirler ve ana zincirlerden başlayarak polimerin yapısında bozunmaiar olmaktadır.
Monomerin DSC grafiği incelendiğinde yaklaşık 191°C'de ekzotermik bir etki görülür.
Literatürde VFBA monomeri için erime sıcaklığı 190-193X olarak verilmektedir ve bu
sıcaklıkta endotermik bir etkinin olması gerekmektedir. Bu beklenmedik ve ters etki
VFBA monomerin bu sıcaklıkta kendi kendine polimerleştiğini göstermektedir. Bu
şekildeki polimerizasyon katı-durum polimerizasyonu (solid-state) olarak adlandırılır.
VFBA monomerinin izotermal koşullarda

polimerleşme ve dehidratasyon prosesi

Şekil 4.7.'de gösterilmektedir.

VFBA monomeri

VFBAhomopoBmeri

DSC

Şekil 4.6. VFBA monomeri, VFBA homopolimeri ve VFBA-MAH kopolimerinin DSC
(1), TGA(2) ve DTG (3) grafikleri.
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VFBA monomeri, poli (VFBA) ve poli(VFBA-/co-MAH) polimerlerinin TGA eğrisinde
yapıdaki suyun uzaklaşmasından dolayı yaklaşık % 18'lik bir kütle kaybı vardır. VFBA
monomeri ve homopolimerinde yaklaşık 100°C civarında dehidratasyon başlarken
kopolimerde yaklaşık 150-180°C civarlarında dehidratasyon başlamaktadır.

Bu

gözlenen etki, kopolimerdeki anhidrit birimleri ile boronik asiten su moleküllerinin
uzaklaşması reaksiyonu ve oldukça yüksek sıcaklıklarda anhidrizasyon ile serbest
karboksilik grupların oluşmasıyla açıklanabilir. Sulu ortamda homopolimeri, boronik
asitin anyonik formuna kopolimer ise boronik ve karboksilik asit anyon formlarına
dönüşecektir.

OH

p-vinilfenilboronik asit

p-vinilfenilboroksol

poli(BFBL)

poli(VFBA) anyonik

poIİ(VFBA)

Şekil 4.7. VFBA monomerinin polimerleşme ve dehidratasyon prosesi

VFBA'in homo ve kopolimerinin TGA eğrisindeki yaklaşık 600-700°C'deki kütle kaybı
değeri, bor içeren kopolimerin termal oksidasyonla dönüştüğü B2O3 miktarını
vermektedir.
VFBA

homopolimeri

ve

kopolimerinin

DSC

eğrilerinde

üç tane

endo-etki

gözlenmektedir. 25-42°C civarlarında gözlenen ilk endo-etki, moleküller arası Hbağının yaşlanma (aging) prosesini göstermektedir. Bu gözlenen durum sıcaklık
hassasiyeti (Ts) olarak tanımlanabilir (Köseli, V. ve ark., 2003). H-bağı oluşum
olasılığı artıkça bu değerinde arttığı gözlenmektedir (Çizelge 4.3.). DSC eğrisindeki

63

ikinci ve üçüncü endo-etki sırasıyla polimerin camsı geçiş (Tg) ve erime (Tm) sıcaklığı
değerlerini göstermektedir. Çizelge 4.3'de polimerlere ait bu değerler verilmektedir.
Bütün bu sonuçlar, sentezlenen polimerlerin moleküller arası güçlü hidrojen bağı
yüzünden yarı-kristalik yapıda olduğunu göstermektedir.

Çizelge 4.3. VFBA homo ve hopolimerin termal davranışı.

DSC Analizi

Polimerler

TGA-DTG Analizi
% Kütle Kaybı

Tm

300°C

350°C

375°C

Poli(VFBA)

13.5

54.4

197.8

395.0

21.7

22.6

25.0

Poli(VFBA-to-MAH)

25.0

31.8

86.0

339.0

23.8

33.0

40.0

VFBA monomeri, homopolimeri ve kopolimerinin XRD spektrumu Şekil 4.8.'de
verilmektedir. Poli(VFBA) ve poli(VFBA-/co-MAH) polimerlerinin kristalinitesi sırasıyla
% 30.7 ve 20.9 olarak hesaplanmıştır. Şekil 4.8. incelendiğinde VFBA monomerinin
beklenildiği gibi kristalik yapıya sahiptir buna karşı VFBA'in homo ve kopolimeri
baskın olarak amorf yapı özelliği göstermektedir. Bununla birlikte, kopolimerin
kristalin fazının homopolimerden daha fazla olduğu gözlenmektedir.
4.2. Makrodallanmış Kopolimerler
Bir birim VFBA-MAH kopolimerine üç farklı mol oranında PEG bağlanacak şekilde
reaksiyon yapılmıştır. Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG makrodallanmış kopolimerde PEG
oranı mol olarak % 0.116, % 0.059 ve % 0.043 olacak şekilde reaksiyon
gerçekleştirilmiştir ve sırasıyla poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG-1,

poli(VFBA-to-MAH)-g-

PEG-2 ve poli(VFBA-/fo-MAH)-gf-PEG-3 olarak adlandırılmıştır.
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so

n

Şekil 4.8. VFBA monomeri, poli(VFBA) ve poli(VFBA-/co-MAH)'nin X-ışını toz kırınım
analizi.

Sentezlenen makrodallanmış kopolimerinde asit/asit (iki -B(OH)2 veya - COOH grubu
ve -B(OH)2/COOH), boronik asit/PEG ve karboksil grubu/PEG arasında molekül içi ve
moleküller arası H-bağı etkileşimleri olmaktadır (Şekil 4.9.).
Sentezlenen poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG

makrodallanmış kopolimerlerin monomer

birimi oranları ve B içerikleri Çizelge 4.4.'de verilmektedir.

65

Şekil 4.9. Sentezlenen Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG
H-bağı etkileşimleri.

makrodallanmış kopolimerdeki

Çizelge 4.4. PEG modifiye edilmiş poli(VFBA-/co-MAH) kopolimerlerinin bileşimleri

Analiz (%)

Makrodallanmış kopolimerler

Kopolimer Bileşimi
(% mol)
Elemantel Analiz

C

H

B

m-ı

rri2

Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG-1

59.48

7.55

2.48

88.41

11.59

Poli(VFBA-fo-MAH)-g-PEG-2

58.64

6.25

3.79

94.13

5.87

Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG-3

59.43

7.68

4.48

95.74

4.26

Makrodallanmış kopolimerinin intrinsik viskozite değeri, [Ti]in 1.019 dl/g olarak
hesaplanmıştır.

Hesaplanan

bu intrinsik viskozite değeri, kopolimerin intrinsik

viskozite değerinden daha büyüktür. Molekül ağırlığı ile viskozitenin doğru orantılı
olduğu hatırlanırsa makrodallanmış yapıya PEG'un bağlanmasıyla molekül ağırlığı
artmıştır.
Makrodallanmış kopolimerinin intrinsik viskozite değerini bulmak için 0.25, 0.125 ve
0.0625 g/dl olmak üzere üç konsantrasyonda makrodallanmış kopolimerlerin metanol
içinde çözeltileri hazırlanıp, 25°C'de bu çözeltilerin akış zamanları (t) ve çözücünün
akış zamanı (to) belirlenmiştir. Konsantrasyona (C, g/dl) karşı In(rjr)/C grafiğe
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geçirilerek lineer regresyon ile doğrunun y eksenini kestiği noktadan intrinsik
viskozite hesaplanmıştır (Şekil 4.10.).

'10-

y= 1.019-3.60914X ve RA2=0,904

U

ÖİO

C (g/dl)

Şekil 4.10. Poli(VFBA-ko-MAH)-g-PEG-1
viskozite [î|] in değerinin belirlenmesi.

makrodallanmış

kopolimerinin

intrinsik

4.2.1. FTIR analizleri
Sentezlenen Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG

makrodallanmış kopolimerinin FTIR analiz

sonucu Şekil 4.11 .'de verilmektedir.
Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG

makrodallanmış kopolimeri için önemli pikler: 4330 cm"1

CH 2 gerilmesi, 4175, 4000, 3750 ve 3430 cm"1 -B(OH) 2 veya -COOH gruplarındaki
H bağı OH gerilmesi, 2980-2820 cm"1 CH2'deki CH gerilmesi, 1972 cm"1 disubstütiye
benzen halkası veya C=O yankılanması, 1845 ve 1775 cm"1serbest anhidrit simetrik
ve antisimetrik C=O grubu, 1730-1710 cm"1 C=O esteri ve fenil boronik asit bağındaki
H bağı, 1650 cm"1 -COOH'daki C=0'nun H bağı, 1565 cm"1 -COCTdeki

C=0

gerilmesi, 1474 cm"1 PEG dallanmış kısmındaki CH 2 titreşimi, 1370 cm"1 B-O bandı
veya CH 2 eğilmesi, 1282 ve 1150 cm"1 PEG'un eter kısmındaki C-O-C gerilmesi,
1060 cm"1 PEG'daki C-O-C eter bandı.
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Şekil 4.11. PEG bağlanmış VFBA-MAH kopolimerlerinin FT-IR spektrumu. (1)
poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG-1, (2) poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG-2, (3) poli(VFBA-/coMAH)-g-PEG-3.

VFBA-MAH kopolimeri PEG'la modifikasyon yapıldığında VFBA-MAH kopolimerinin
MAH birimindeki anhidrit halkası parçalanacak ve oluşan karboksil grubu (COOH
grubunun C=O ve OH için 3750, 1972, 1650 ve 1565 cm"1 bantlar) ile PEG'un son uç
grubu olan -OH arasında esterleşme reaksiyonu (1735 cm"1>de C=O gerilmesi ve 575
cm"1'de O-C=O eğilmesi) olacaktır. PEG miktarı arttıkça 2860, 1460 ve 840 cm"1
bantlardaki CH 2 gruplarının şiddeti artarken anhidrit birimlerinin C=0 için olan
karakteristik bantlarının (1845, 1775 ve 1060 cm"1) şiddeti azalmaktadır.
4.2.2. Termal davranışları ve kristaliniteleri
VFBA homopolimeri ve kopolimerinin DSC eğrilerinde gözlenen üç tane endo-etki
poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG

makrodallanmış

kopolimelerin

DSC

eğrisinde

de

gözlenmektedir (Şekil 4.12.). DSC eğrisindeki bu üç endo-etki sırasıyla sıcaklık
hassasiyeti (Ts), camsı geçiş (Tg) ve erime (Tm) sıcaklığı değerleri Çizelge 4.5'de
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verilmektedir.

Makrodallanmış

kopolimerlerin

Ts

değeri,

VFBA'in

homo

ve

kopolimerinin T s değeri (Çizelge 4.3.) ile karşılaştırıldığında daha büyüktür. Bunun
nedeni ise yapıdaki hidrojen bağı oluşum olasılıklarının artmasıyla açıklanabilir.
Makro dallanmış polimerlerin (poli(VFBA-/co-MAH)-gr-PEG)

termal kararlılığı, VFBA

homo ve kopolimerden daha yüksektir (Şekil 4.13. ve Çizelge 4.3. ve 4.5.). Bu ise
sentezlenen makro dallanmış yapının kendi kendine düzenleyen (self-regulating)
supramolekül yapıya sahip olmasıyla açıklanabilir.

(1)

uı

o

S
I J
I I
I1

I

50

(1)Poli(VPBA-ko-MA)-g-PEO(0.1ie mol%)
(2) Poli( VPBA-ko-MA )-g-PEO( 0.059 mol%)
(3)PolI(VPBA-*o-MA)-g-PEO(0.043mol%)

J_

I
150

I

I
250

I

I
350

450

T(°C)

Şekil 4.12. Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG makrodallanmış kopolimerinin üç farklı PEG
miktarındaki DSC eğrileri (1) % 0.116 mol, (2) % 0.059 ve (3) % 0.043.
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Çizelge 4.5. Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG
davranışı.

makrodallanmış

DSC Analizi

kopolimerinin termal

TGA-DTG Analizi
% Kütle Kaybı

Makrokompleksler

Tg

Tm

Td

300°C

350°C

375°C

Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG-1

39.6

55.8

102.1

366.7

0.7

1.5

6. 7

Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG-2

41.7

56.2

104.2

362.5

0.6

2.0

20 .5

Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG-3

42.5

58.3

105.0

357.5

3.3

8.0

21 .5

100

€0
40

20

i

;,!„

100

Şekil 4.13. Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG makrodallanmış kopolimerinin üç farklı PEG
miktarındaki TGA-DTG eğrileri (1) % 0.116 mol, (2) % 0.059 ve (3) %0.043.
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Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG

makrodallanmış kopolimerlerininin XRD analiz sonuçları

Şekil 4.14'de gösterilmektedir. Kristalinite dereceleri poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG-1 ve
poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG-2 için sırasıyla % 41.27 ve % 38.9 olarak hesaplanmıştır.
PEG'la modifiye edilmiş VFBA-MAH kopolimeri oldukça yüksek kristaliniteye sahiptir.
VFBA monomeri ile makrodallanmış kopolimerlerin X-ışını kırınım analizi grafikleri
karşılaştırıldığında (Şekil 4.8. ve Şekil 4.14.) makrodallanmış kopolimerin X-ışını
spektrumundaki bazı piklerin pozisyonu ve karakteristiğinde değişiklikler olmuştur. Xışını kırınım analizi sonucunda VFBA'in homopolimeri amorf, VFBA-MAH kopolimeri
yarı-kristalik ve poli(VFBA-/ro-MAH)-g'-PEG makrodallanmış kopolimerinin ise kristalin
bir yapıya sahip olduğunu anlaşılmaktadır. Kopolimer zinciri üzerindeki uzun PEG
grupları, hidrofilik/hidrofobik dengeyi ve daha düzenli ve sıkı yapının oluşmasını
sağlamaktadır.
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Şekil 4.14. Poli(VFBA-/ro-MAH)-g-PEG-1 (% 0.116 mol) ve Poli(VFBA-/ro-MAH)-gPEG-2 (% 0.059 mol) makrodallanmış kopolimerlerin X-lşını toz kırınım analizi.

4.3. Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI Makrokompleksî
Karboksilik

asit

gruplarına

ve

PEG

birimlerine

sahip

kopolimer,

PEI

makromolekülleriyle kompleks oluşturacaktır. Kompleks, -COOH" grubuyla amin
grubları (-NH+) arasındaki proton transferi şeklinde olmaktadır (Şekil 4.15.).
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Şekil 4.15. Sentezlenen Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI makrokompleksindeki Hbağı etkileşimleri.

Poli(VFBA-/fo-MAH)-g-PEG/PEI
Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG
kopolimeriyle karşılaştırılmalı

makrokompleksinin

makrodallanmış

polimeri

FTIR
ve

analiz

sonuçları,

Poli(VFBA-fro-MAH)

olarak Şekil 4.16'da gösterilmektedir. Fakat yapı

oldukça kompleks olduğundan pikler birbiriyle çakışmakta ve piklerin ayırt edilmesi
zorlaşmaktadır. Makrokomplekse ait FTIR spektrumunda beklenildiği gibi MA birimine
ait

1850

cm' 1

ve

1775

cm"1'deki

simetrik

ve

asimetrik

C=O

bantları

gözlenmemektedir. Yapıdaki CH 2 gruplarının artmasına bağlı olarak 2960-2870 cm' 1
CH 2 bandı daha keskin bir pik olarak gözlenmektedir. 3425, 2590, 2473 ve 2345 cm"1
bantlar-B(OH)2 ve kompleks PEI gruplarındaki OH ve NH gerilmesi, 2227 cm"1 (A= 18 cm"1) kompleks NH gerilim bandı, 1967 cm"1(A= -6.0 cm"1), 1800 cm"1 (A= +15 cm"
1

), 1620 cm"1 (A=+10 cm"1) ve 1422 cm"1 Fenil -B(OH)2 bağındaki disübstitüye

benzene ait C=C ve CH gerilim bantları, 1566 cm"1 COO".NH+ kompleksindeki NH
deformasyon bandı veya B-0 bandı, 1242 cm"1 (A= -17 cm"1) ve 1191 cm"1 (A= -6 cm"
1

) kompleks amin C-N bantları, 1075 cm"1 (A= - 30 cm"1) amin gerilmesi C-N bandı,

967 cm' 1 kompleks -B(OH) 2 veya -COOH gruplarındaki OH deformasyonu, 532 cm"1
(A= +7 cm"1) kompleks ternary amin C-N-C gerilim bandı gözlenmektedir. Burada
görüldüğü gibi yapının oldukça büyümesi ve gruplar arasındaki H-bağı oluşum
olasılığı artması yüzünden bazı piklerde kaymalar görülmüştür.
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(3 V,

veya
disubstltûye
benzen
Ester grubu
C=O

4OOO

200O

1600

12OO

800

4OO

Dalga boyu (cm')

Şekil 4.16. PoIi(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI (3), Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG (2) ve
Poli(VFBA-/fo-MAH) (1) kopolimerlerinin FTIR spektrumlarinin karşılaştırılması.
4.4.Poli(VFBA-/fO-MAH)-g-PEG/PEI Makrokompleksine FA Bağlanması.
Folik asitdeki -COOH gruplarıyla makrokompleksin PEI grubundaki amin grupları
arasında H-bağı etkileşimi olması beklenmektedir. Folik asitdeki amin gruplarının
makrokompleksdeki B-OH gruplarıyla etkileşime girmesi olasılığı ise daha düşüktür.
Folik asit ile Poli(VFBA-/fo-MAH)-gf-PEG/PEI ve poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI-FA
makrokomplekslerinin

FTIR

analizleri

karşılaştırılmalı

olarak

Şekil

4.17'de

verilmektedir.
Folik asit için karakteristik pikler: 3550 cm' 1 ve 3450- 3310 cm"1 sırasıyla amin
grubuna ait keskin NH 2 ve -NH piki, 3040 cm' 1 aromatik C-H gerilimi, 1700 ve 1640
cm"1 asit grubundaki C=O gerilmesi, 1600 cm"1 -NH 2 eğilmesi, 1540 cm"1 -NH
eğilmesi, 1465 cm"1 CH 2 eğilmesi, 1410 cm"1 metilenin karbonile komşu (-CH2-C=0)
olduğu durumdaki CH 2 eğilmesi, 1360 ve 1280 cm"1 aromatik gruplardaki amin piki,
1150-1110 cm"1 C-N-C gerilimi.
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Foiikasft

kopollrner-PEG-PEI-FA

AOOO

12OÖ

2000
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Şekil 4.17. Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI-FA
makrokompleksinin
FTIR
spektrumunun Folik asit ve Poli(VFBA-/co-MAH)-gr-PEG/PEI makrokompleksi ile
karşılaştırılması.

-NH ve -NH 2 pikleri molekül içi H-bağı ve moleküller arası H-bağı varsa 3300-3000
cm"1 (molekül içi H-bağlı) ve 3500-3200 cm"1 (moleküller arası H-bağlı) de görülür.
poli(VFBA-/co-MAH)-gf-PEG/PEI-FA ait FTIR spektrumu incelendiğinde 3500-3250
cm"1'de geniş bir pik gözlenmektedir. Buda bize amin gruplarıyla karboksilik grupları
arasında H-bağının olduğunu göstermektedir. Ayrıca, folik asite ait 1700 ve 1640 cm"
1

deki C=O pikleri gözlenmemektedir. 1566 cm"1'de COO".NH+ kompleksine ait daha

geniş bir pik gözlenmektedir.
4.5.Poli(VFBA-/co-MAH), Poli(VFBA-/ro-MAH)-g-PEG/PEI ve Poli(VFBA-/co-MAH)g-PEG/PEl-FA Polimerlerinin Yüklerinin (6 Potansiyeli) Ölçülmesi
Kopolimer, PEI ve FA bağlı makrokomplekslerin yükleri Çizelge 4.6.'da verilmiştir.
(VFBA-MAH) kopolimeri beklenildiği gibi negatif yüklü iken PEI bağlandığında pozitif
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yük kazanmıştır. Tümör hücrelerine yönelimi sağlamak için folik asit eklendiği zaman
yükte önemli bir değişim olmamıştır.

Çizelge 4.6. Sentezlenen polimerlerin yük değerleri (0 potansiyeli).
Polimerler

Yükleri (0 Potansiyeli)
(mV)

poli(VFBA-/co-MAH)

-9.67 ±1.42

poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG-PEI

+ 12.93 ±0.18

poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG-PEI/FA

+ 11.83 ± 0.9

Sentezlenen

polimerlerden

poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG-PEI

makrokompleksinin

boyutu 1.03 ± 0.03 μm olarak ölçülebilmiştir.
4.6. HeLa Hücrelerine Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI ve Poli(VFBA-/co-MAH)-gPEG/PEI-FA Komplekslerinin Aktarılması ve Toksisitesinin Belirlenmesi
Çalışmanın bu bölümünde ilk olarak sentezlenen Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI
makrokompleksinin
araştırılmıştır.

hücre

içerisine

aktarılıp

aktarılamadığı

ve

toksisitesi

Daha sonra, bu makrokomplekse folik asit bağlandığında tümör

hücrelerine seçici birikim özelliğinin kazanılıp kazanılmadığı incelenmiştir.
Floresein

işaretli

Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI

makrokompleksinden

farklı

miktarlarda HeLa hücrelerinin bulunduğu 6 bölmeli kültür kaplarına ilave edilmiş ve
floresan mikroskopta incelenmiştir. Şekil 4.18'de hücre içerisine aktarılmış işaretli
makrokompleksin ışık ve floresan mikroskobu fotoğrafları görülmektedir İşaretli
makrokompleks hücre içerisine %7'lik bir verimle aktarılmıştır. Çizelge 4.7'de ise
makrokomplekslerin HeLa hücreleriyle etkileştirildikten sonraki canlı hücre sayısı
görülmektedir. İlk bölme, kontrol kabı olup polimer çözeltisi içermemektedir. 1
mg/ml'lik polimer çözeltisinden 300 ^'den daha fazla miktarlarda eklendiğinde
toksisitenin başlandığı gözlenmiştir.
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Şekil 4.18. İşaretli poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI makrokompleksinin hücre içine
aktarılması a) işaretli makrokompleksle transfekte edilmiş HeLa hücrelerinin ışık
mikroskop fotoğrafı b) işaretli makrokompleksle transfekte edilmiş HeLa hücrelerinin
floresan mikroskop fotoğrafı (Fotoğraflar 10x20 büyütmede çekilmiştir).

Çizelge 4.7. Farklı
oranlarda
eklenen
poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI
makrokompleksi ile HeLa hücreleriyle etkileştirildiğinde canlı kalan hücre sayıları.
Canlı hücre sayısı (x10 )

Img/ml'lik polimer çözeltisinden
eklenen miktar

100 + 5
100

96 + 2

200

87 + 5

300

31 ± 4

400

8 +2

500

5±3

Daha sonra işaretli poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI-FA makrokompleksinden farklı
miktarlarda HeLA ve fibroblast içeren kültür kaplarına

eklenmiş ve floresan

mikroskopta incelenmiştir. Şekil 4.19.'da HeLa ve fibroblast hücreleri içeren
kültürlerin ışık ve floresan mikroskop altındaki fotoğrafları görülmektedir. Floresan
mikroskop altındaki fotoğraflar incelendiğinde folik asit içeren makrokompleks
polimerin

HeLa

hücreleri

üzerine

daha

çok

yöneldiği

gözlenmiştir.

Ancak

makrokompleks polimerin hücre içine girmediği gözlenmiştir. Bunun nedenin florosein
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a)

Şekil 4.19. İşaretli poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI-FA makrokompleksinin HeLaFibroblast içeren hücre kültürü içine aktarılması a) ışık mikroskop fotoğrafı b) floresan
mikroskop fotoğrafı (Fotoğraflar 10x20 büyütmede çekilmiştir).
miktarının fazla olup makrokompleksin yükünü değiştirmesi olarak tahmin edilmiştir.
Floroseinin etkisini öğrenmek için florosein miktarı yaklaşık 10 kat azaltılarak hücre
kültürü deneyleri tekrarlanmıştır. Deneyler sonucunda işaretlenen poli(VFBA-/coMAH)-g-PEG/PEI-FA makrokompleksinin HeLa hücrelerine %27'lik bir verimle
aktarıldığı tespit edilmiştir (Şekil 4.20. a ve b). Bu sonuçlara göre fazla miktardaki
floroseinin, makrokompleksin yükünü

negatif yönde değiştirerek hücre içine

aktarılmasını engellediğini söyleyebiliriz.
Poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI makrokompleksine farklı oranlarda FA bağlanarak
folik asitin hücre içerisine aktarımdaki etkisi incelenmiştir. Dört farklı oranda folik asit
makrokomplekse

bağlanmıştır.

1 mg/mNik folik

asit

içeren

makrokompleks

çözeltisinin her birinden sırasıyla 100 ^ , 200 μl ve 300 μl olacak şekilde kültüre
edilmiş HeLa hücreleri içeren ortama aktarılmıştır. Hemositometre ile sayılarak canlı
hücre sayısı hesap edilmiş ve en yüksek verim değeri 300 μl polimer çözeltisi
eklendiğinde elde edilmiştir. Folik asit miktarının artmasının poli(VFBA-/co-MAH)-gPEG/PE-FA makrokompleks polimerin hücre içerisine aktarımına olumlu etki yaptığı
gözlenmiştir (Şekil 4.20. ve Çizelge 4.8.).
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a)

c)

f)

Sat-

g)

h)

Şekil 4.20. FA:PEI mol oranı sırasıyla 0.5, 0.25, 0.125 ve 0.0625 olan poli(VFBA-/coMAH)-g-PEG/PEI-FA makrokomplekslerinin HeLa hücre kültürü içine aktarılması: ışık
mikroskop fotoğrafları [a),c), e) ve g)] ve floresan mikroskop fotoğrafları [b), d), f) ve
h)] (Fotoğraflar 10x20 büyütmede çekilmiştir).
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Çizelge 4.8. Farklı miktarlarda folik asit yüklenmiş
makrokompleksinin HeLa hücrelerine aktarım verimi.

poli(VFBA-/co-MAH)-gr-PEG/PEI

FA:PEI mol oranı
_

%Verim
_

0,25

17

0,125

11

0,0625

15

Verim değerleri üç hücre kültürü deneyleri sonucunda elde edilen sonuçların ortalamasıdır.
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5.

SONUÇLAR

Bor Nötron Yakalama Terapisi'de kullanılmak üzere bor içeren poli(VFBA-/co-MAH)-gPEG-PEI/FA makrokompleksinin sentezi ve HeLa hücreleriyle etkileşimini incelemeyi
amaçlayan bu çalışmada elde edilen önemli sonuçlar aşağıda verilmiştir:
1. Bor içeren vinilfenil boronik asit (VFBA) monomeri ile maleik anhidrit radikal
polimerleşme

yöntemiyle

sentezlenmiştir.

AIBN

Sentezlenen

kullanılarak

kopolimerler

65°C'de
içinde

farklı

daha

mol

oranlarında

sonraki

aşamalarda

kullanılmak üzere en uygun mol oranı olarak % 40:60 (VFBA:MA) seçilmiştir. Çünkü,
vinilfenil boronik asit maleik anhidrite göre daha aktiftir. MAH'in bulunmadığı
ortamlarda VFBA, kendi kendine aktifleşecek ve polimerleşmeye başlayacaktır.
İstenmeyen bu durumu ortadan kaldırmak için ortamdaki MAH miktarının VFBA'den
daha fazla tutulması gerekmektedir. Bu durumda polimerleşme esnasında bir birim
VFBA molekülüne karşı bir birim MAH olacaktır. Ayrıca, VFBA miktarı arttıkça güçlü
jel etkisi ortaya çıkmaktadır ve sentezlenen polimer daha yapışkan bir hal almaktadır.
Bu da kopolimerin ortamdan ayrılması ve saflaştırılması işlemlerinin zorlaşmasına yol
açmaktadır.
2. Sentezlenen VFBA-MA kopolimerinin momoner birimi oranı 57.78:42.22 ve B
içeriği TGA analizinden % 4.62 olarak bulunmuştur.
3. Sentezlenen (VFBA-MAH) kopolimerinin intrinsik viskozite değeri (T|J) 0.161 dl/g
olarak bulunmuştur.
4. FTIR spektrumu analizi sonucuna göre beklenildiği gibi polimerleşme, VFBA
monomerinin vinil grubundaki çift bağların açılması ve MAH'in vinil grubu üzerinden
bağlanması şeklinde devam etmiştir.
5. FTIR spektrumu sonucuna göre VFBA'deki B-OH gruplarıyla molekül içi, B-OH ile
MAH'deki C=O grupları arasında moleküller arası H-bağı etkileşimi olmaktadır. 1 H
NMR analizi de hem molekül içi hem de moleküller arası olan H-bağı etkileşimlerini
desteklemektedir.
6. Sentezlenen (VFBA-MAH) kopolimerinin T s = 25 °C, T g = 31.8°C ve T m = 86°C
olarak bulunmuştur.
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7. XRD analizi sonucunda kopolimerin güçlü H-bağı yüzünden yarı-kristallik bir
yapıya sahip olduğu gözlenmiştir.
8. VFBA-MAH kopolimerine üç farklı oranda metoksi uçlu polietilenglikol(PEG)
bağlanmıştır. Modifikasyon veya pegilasyon veya grafting olarak adlandırılan bu
sentez sonucunda elde edilen makro dallanmış kopolimerin intrinsik viskozite değeri
(rı,) 0.161 dl/g olarak hesaplanmıştır.
9. FTIR analiz sonucu, VFBA-MAH kopolimerinin MAH birimindeki anhidrit halkasının
parçalanarak oluşan karboksil grubuyla PEG'un son uç grubu olan -OH arasında
esterleşme reaksiyonu olduğunu göstermiştir.
10. Sentezlenen (VFBA-/co-MAH)-g-PEG makrodallanmış kopolimerlerin T s , T g ve T m
değerleri VFBA-MAH

kopolimerinden

daha

yüksektir.

Bu

makrodallanmış

polimerlerin yüksek termal kararlılığı, sentezlenen makrodallanmış yapının kendi
kendini

düzenleyen

(self-regulating)

supramolekül

yapıya

sahip

olmasıyla

açıklanabilir.
11.

XRD analizi sonucunda PEG bağlanmış (VFBA-MAH) kopolimerlerinin daha

kristalin bir yapıya sahip olduğu gözlenmiştir. Bu da kopolimer zinciri üzerindeki uzun
PEG grupların, hidrofilik/hidrofobik dengeyi ve daha düzenli ve sıkı bir yapının
oluşmasını sağlamasıyla açıklanabilir.
12.

Sentezlenen

poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG

makrokompleksinin

hücre

içine

aktarılmasını sağlamak için 2000 molekül ağırlıklı PEI bağlanmıştır. FTIR analizleri
sonucunda PEl'nin amin gruplarıyla makrokompleksin karboksilik grupları arasında
COO'.NK1" şeklinde kompleks oluşumu gerçekleştiği gözlenmiştir. Ayrıca, sentezlenen
makrokompleksin hücre içine girebilmesi için gerekli olan pozitif (+) yük elde
edilmiştir. Sentezlenen kompleksin boyutu 1.03 ± 0.03 μm olarak ölçülmüştür.
13.

Sentezlenen

makrokomplekse

pozitif yük kazandırıldıktan

sonra

tümör

hücrelerine seçici yönelimi sağlamak amacıyla folik asit takılmıştır. FTIR analizi
sonucunda folik asitin polimerik kompleks yapısına kompleks oluşturarak bağlandığı
tespit edilmiştir.
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14. Sentezlenen polimerin hücre içine aktarıldığı ve tümör hücrelerine seçici yönelim
özelliğini

kazandırıldığını

tespit

etmek

için

HeLa

hücreleriyle

polimerlerin

etkileştirildiği hücre kültürü deneyleri yapılmıştır.
15.

Pozitif

yüklü

poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI

makrokompleksi

floroseinle

işaretlenip HeLa hücreleriyle etkileştirilmiş ve toksisitelerine bakılmıştır. poli(VFBA/co-MAH)-gf-PEG/PEI

makrokompleksinin

hücre içine %7'lik verimle

gözlenmiştir. 1 mg/ml polimer çözeltisinin 300 μ ^ e n

aktarıldığı

daha fazla miktarlarında

toksisitenin başladığı gözlenmiştir.
16. Floroseinle

işaretlenen poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI-FA makrokompleksi,

HeLa ve fibroblast hücreleri içeren hücre kültürü ortamına eklenmiştir. Floresan
mikroskop altında çekilen fotoğraflarla HeLa hücrelerine fibroblast hücrelerden daha
fazla yönelim olduğu tespit edilmiştir.
17. Polimerlerin floroseinle işaretleme deneylerinde ilk önce 1 mol polimere 0.1 mol
florosein olacak şekilde sentez yapılmıştır. Bu şekilde işaretlenen makrokompleks
polimerin hücre içine aktarılamadığı ancak folik asiten dolayı HeLa hücrelerinin
yüzeyinde toplandığı görülmüştür. Bunun üzerine florosein miktarı yaklaşık 10 kat
azaltılarak

aynı polimer tekrar işaretlenmiş ve HeLa hücre kültürü deneyleri

tekrarlanmıştır. Bu deneyler sonucunda daha önce HeLa hücrelerine aktarılamayan
makrokompleks polimerin hücre içine aktarıldığı görülmüştür. Fazla floroseinin,
poli(VFBA-ko-MA)-g-PEG/PEI-FA

makrokompleks

polimerinin

pozitif

yükünü

değiştererek hücre içine aktarılmasını engellediğini söyleyebiliriz.
18. Folik asitli polimerik yapının, normal hücrelere göre daha yüksek çekim güçlü
folat reseptörlere sahip tümör hücreleri tarafından tercihli olarak hücre içine
aktarıldığı gösterilmiştir.
19. Değişik mol oranlarında folik asitin takıldığı poli(VFBA-/fo-MAH)-g-PEG/PEI
makrokompleksi HeLa hücreleriyle etkileştirildiğinde folik asit miktarının artmasıyla
hücre içine aktarım veriminin arttığı gözlenmiştir. poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI-FA
makrokompleksinin HeLa hücrelerine aktarımında elde edilen verim değeri % 27'dir.
Bu

verim

değeri

poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG/PEI

makrokompleksinin

aktarım

verimiyle karşılaştırıldığında daha büyüktür. Folik asitin tümör hücrelerine seçici
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yönelimi sağlaması yanında

ayrıca da makrokompleks polimerin hücre içine

aktarımını arttırdığını söyleyebiliriz.

Bor Nötron Yakalama Terapisi (BNCT)'nde kullanılmak amacıyla tümör hücrelerine
bor bileşiklerinin taşınması için alternatif olarak, literatürde ilk kez çok bileşenli, bor
grupları bulunan ve hedeflenmeyi sağlayacak folik asit grupları taşıyan anhidrit, PEG
ve

PEI

bazlı

bor içeren polimerik taşıyıcı sentezlenmiştir.

Sentezlenen

bu

makrokompleksler BNCT dışında antitumor ajanı, enzimler için polimerik taşıyıcı ve
gen transferinde de kullanılabileceğini söyleyebiliriz.
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EKLER DİZİNİ
EK-1. Polimerlerin Monomer Birimlerinin Oranlarının Hesaplanması
Sentezlenen

polimerlerin

momoner

birimlerinin oranı

(mi : m2)

Eş.

4.2.'den

hesaplanmıştır.
Örnek olarak; % 50:50 (VFBA:MAH) mol besleme oranında sentezlenen poli(VFBA/co-MAH) kopolimeri için verilmiştir.
Veriler:
M 2 = 98.06 (MAH molekül ağırlığı)
A = 10.81 (B'un molekül ağırlığı)
C= % 4.62 ( % B içeriği)
(Şekil 4.6.'da poli(VFBA-/co-MAH) için olan TGA eğrisinde -600 °C'deki sabit kütle
kaybı değeri % B2O3 miktarını verir. Bu grafikten % B2O3 = % 14.89 okunur ve
buradanda % B içeriği % 4.62 olarak hesaplanır.)
AM = 147.97-98.06= 49.91 (VFBA ile MAH molkeül ağırlıkları farkı)
Bu veriler Eş. 4.2.'deki formülde yerine konulursa;
mi= M2I [(/VQ-AM 10"2] = 98.06 /[(10.81/4.62) -49.92 x 10"2] = 57.78
m 2 = 100 - m-ı= 100 - 57.78 = 42.22 olarak hesap edilir.
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EK-2. İntrinsik Viskozite Değerinin Tayini
İntrinsik

viskozite,

(r|jn) değerini

belirlemek

için değişik

konsantrasyon

(C)

değerlerindeki çözeltilerin viskozimetredeki akış zamanları (t) bulunup, bu değerin
çözücü akış zamanına (to) oranı ile rölatif viskozite (r)r) belirlenir. C ye karşı ln(rjr) / C
grafiğe geçirildiğinde lineer regrasyonla elde edilen doğrunun y eksenini kestiği nokta
intrinsik viskozite (Tim) değerini verecektir.
•X] = Hm (Inr| r /C)
c->0

Örnek olarak; % 40:60 (VFBA:MAH) mol besleme oranında sentezlenen poli(VFBA/fo-MAH) kopolimeri için ölçüm ve hesaplama değerleri verilmiştir.

Çizelge Ek-1.1. poli(VFBA-/co-MAH) kopolimerinin viskozite verileri.
C (g/dl)

Akma süresi

Tir (t/to)

t(s)

(t o = 216.63 sn)

0.5

225.08

1.041

0.080

0.25

223.00

1.029

0.116

0.125

220.58

1.018

0.143

In(%)/C

Bu değerlere göre çizilen grafik Şekil 4.2.'de verilmişti. Lineer regrasyonla elde edilen
doğrunun denklemi y = 0.161-0.16464 ve R2 = 0.988'dir. C'ye karşı çizilen ln(r|r) / C
grafiğinin y eksenini kesim noktası 0,161'dir. Yani, intrinsik viskozite değeri 0.161
d l/g'.d ir.
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EK-3. X-lşını Toz Kırınım Analizinden Polimerlerin Kristallerime Derecelerinin
Belirlenmesi
Polimerlerin birçok fiziksel ve kimyasal özelliği kristallerime derecesine, diğer bir
deyişle kristal yüzdesine bağlıdır. Bu nedenle, polimerlerin kristallenme derecelerinin
önceden bilinmesi onların kullanım yerlerinin seçiminde çok büyük yararlar sağlar.
Polimerlerin kristallenme derecesinin belirlenmesinde bir çok fiziksel yöntem
kullanılır. Bunlar, X-ışını saçılması yöntemi, yoğunluk veya spesifik hacim yöntemi, İR
yöntemi, NMR yöntemi ve ısısıal analiz yöntemidir. Bunların arasında en duyarlı
sonuçlar X-ışını saçılması yöntemi ile alınır. Bu yöntem, polimerlerin X-ışını
saçılmasında kristal piklerin yanında birde geniş bir taban yayılmasının görülmesine
dayanır.
X-ışını saçılması ile polimerlerin kristallenme derecelerinin belirlenmesi, polimer
örneğinde bulunan kristal ve amorf bölgelerin farklı şiddette X-ışını saçılması
vermesine dayanır. Bu farklı saçılma şiddetleri ayırt edilerek birbirine oranlanır.
Bir polimerin kristallenme derecesi, kristallin bölge saçılmasının kristal ve amorf
bölge saçılmasının toplamına oranıdır. Yani, Şekil EK 2.1.'de görülen bir X-ışını
spektrumunda kristalin pik alanının tüm pik alanına oranıdır. Bu pik alamın
matematiksel olarak bulunması için belirli integral alınması gerekir. Bu nedenle
kristallenme derecesi Eş. 3.1. eşitliği ile verilir (Rabek, J.F, 1980).

Saçılma açısı ( 26 )

Şekil EK 2.1. Yari kristalin bir polimerde kristalin ve amorf saçılmanın birbirinden
ayırtedilmesi.
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Örnek

olarak

%0.116

mol

PEG

içeren

poli(VFBA-/co-MAH)-g-PEG

makrokompleksinin kristallenme derecesini (kristallinite, Xc) hesap edelim. Şekil
EK.2.2'de poli(VFBA-/co-MAH)-gr-PEG

makrokopleksinin X-ışını toz kırınım analizi

sonuçları görülmektedir.
Pisly)

!

I '

I
«

t»

1»
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»•

•««

a)

b)

Şekil EK 2.2. poli(VFBA-/fo-MAH)-g-PEG makrokompleksinin X-ışını toz kırınım
analiz sonucu (a) eğrinin altında kalan alan kristal+amorf alanı b) taralı kısım amorf
alanı gösterir.)

X c = [Kristal fazın alanı / (krsital+amorf alan)] X 100
Şekil Ek 2.2.'deki a) grafiğin altında kalan (mı) alanı ve b) grafiğin taralı kısmın alanı
(m2):
m i = 0.5306 birimkare
m 2 = 0.3116 birimkare olarak hesaplanmıştır. Bu değerler üstteki formülde yerine
konulursa
X c = [(0.5306-03116)/ (0.5306)] X 100
X c = % 41.27 olarak hesap edilir.
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