
21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 03–07 Eylül 2012, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
http://www.ubk2012.ege.edu.tr

749

PC–077

Manyetik Jelatin Nanopartiküller ile Akciğer Kanseri Tedavisi
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Amaç: Akciğer kanseri tedavisi sürecinde kemoterapinin yan etkilerinin ortadan kaldırılması 
amacıyla hedefe yönelen gemsitabin (Gemzar) içeren manyetik jelatin nanopartiküller hazırlanması 
ve manyetik jelatin nanopartiküllere ilaç adsorpsiyon koşullarının optimizasyonunun yapılarak ilaç 
salımının izlenmesidir.

Gereçler ve Yöntem: Jelatin (Tip B, bovine skin) , aseton Tekkim; glutaraldehit Merck firmalarından 
sağlanarak kullanılmıştır. 

Jelatin nanopartikül sentezi amacıyla iki basamaklı desolvasyon metodu kullanıldı. Jelatin 
nanopartiküllerinin hazırlanmasında jelatin konsantrasyonu, pH ve aseton akış hızının 
nanopartikül oluşum verimi üzerine etkisi desolvasyon yüzdesi hesaplanarak incelendi. Hazırlanan 
nanopartiküllere manyetik özellik kazandırmak amacıyla demir oksit nanopartiküllerinin jelatin 
içerisinde enkapsülasyonu sağlandı. Gemsitabin ilacı adsorpsiyon tekniği ile manyetik jelatin 
nanopartiküllere yüklendi ve adsorpsiyon verimine pH, adsorpsiyon süresi, ilaç konsantrasyonu ile 
sıcaklığın etkisi ilaç enkapsülasyon verimi hesaplanarak belirlendi. İn vitro ortamlarda ilaç salım 
çalışmaları yapılarak serbest ilacın salımı ile hazırlanan formülasyonun salımı karşılaştırıldı. 

Çalışma süresince spektrofotometre (Perkin Elmer Lambda 35 UV/VİS Spectrometer), zeta boyut 
analiz cihazı (Malvern Nano SZ, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği 
Bölümü), geçirimli elektron mikroskobu (TEM) (JEOL JEM-2100F, Muğla Üniversitesi, ALM), 
taramalı elektron mikroskobu (SEM) (Phillips XL-30S FEG ve FEI Quanta 250 FEG, İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü, MAM) cihazları kullanılarak elde edilen bulgular yorumlandı. 

Bulgular: Jelatin nanopartiküllerinin oluşumu üzerine farklı jelatin konsantrasyonları ile yapılan 
çalışmada desolvasyon verimi %5 (w/v) konsantrasyonu için desolvasyon verimi % 83, pH 12 için 
%91,6 olarak bulundu. Çalışma sonucunda 1 ml/dk aseton akış hızında %83,3 oranında verim ve 
136 nm ile en düşük boyutun elde edildiği belirlendi. Nanopartiküllerin yapısının küresel olduğu ve 
kuru formunun boyutunun yaklaşık 120 nm olduğu SEM görüntüleri ile gösterildi.

Gemsitabin ilacının adsorpsiyonunda öncelikle farklı tampon sistemleri ile pH 3-9 aralığı 
incelendi. En yüksek adsorplama veriminin pH 4 asetat tamponunda gerçekleştiği saptandı ve 
adsorpsiyon verimi ilaç enkapsülasyon verimi hesaplanarak % 74,1 olarak belirlendi. Adsorpsiyon 
süresinin etkisinin belirlenmesi amacıyla değişen sürelerde manyetik jelatin nanopartiküllere ilaç 
adsorpsiyonu gerçekleştirildi ve 15 saatlik süre sonunda % 61,6’lık bir verim elde edildi. 

Kanserli dokuların pH değerinin 5-6 arasında olması sebebiyle hazırlanan formülasyonun bu pH 
değerinde daha yüksek ancak serbest ilaç formuna göre daha kontrollü ilaç salması istenmektedir. 
Hazırlanan nanopartikül formülasyonunun salımının serbest gemsitabine kıyasla kontrollü ve yavaş 
olduğu ve pH 5’te beklendiği gibi daha yüksek ilaç salımı yaptığı görüldü. 

Sonuç: Hazırlanan formülasyonun kontrollü ilaç salım karakteri göstermesi nedeniyle akciğer 
kanserine yönelik tedavi için yan etkilerin azaltılması ve terapötik indeksin artırılması sayesinde 
potansiyel bir hedefli kontrollü ilaç taşıyıcı sistem olduğu düşünülmektedir.
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