
Dünya’da en anlaşılmaz şey, oluşan her 
olayın anlaşılır olmasıdır. Aynı hastalı-

ğı olan farklı hastalara, aynı ilacı, aynı dozda 
verdiğimizde farklı cevap alınabileceği asır-
lardır bilinir. Birçok kişi ilaç kullanmaktan 
yan etkileri dolayısıyla kaçar. Bunların ne-
denlerini bugün daha iyi anlıyoruz. İlaçlara 

yanıtın nasıl olacağını, kullanan hastanın 
vücut kitlesi, cinsi, yaşı, organ fonksiyon-
ları, kullanılan başka ilaçlar veya diğer has-
talıkların yanı sıra %20–95 oranında genetik 
yapısındaki polimorfizm belirler.

İnsan genom projesinin tamamlanmasıyla, 
bu projeden sağlayacaklarınızın listesine ilaç-

lar için şu tanımlamayı yapmışız; “İlaçların 

yan etkilerinin kişiden kişiye farklılık gösterdiği 

çok iyi biliniyor. Ancak bugün için kimde han-

gi ilacın hangi yan etkiyi meydana getireceğini 

önceden tahmin etmek mümkün değil. İlaçların 

etkinliği ve yan etkileriyle genetik yapı arasın-

daki ilişkinin ortaya konması sonucu, kişilerin 

genetik yapılarına göre tedavi edildiği yeni bir 

dönem başlayacaktır” (Düzen Laboratuvarlar 
Grubu, Broşür, Haziran 2000).

Herhangi bir hastalık göz önüne alındığın-
da, kişiler arasında standart dozda medikal 
tedaviye yanıt açısından farklılıklar olduğu 
bilinmektedir. Bu durum klinik uygulamalarda 
tedavi yanıtsızlığı ya da yan etki gözlenmesi 
şeklinde problemlere yol açmaktadır. Farma-
kogenetik, her bir hasta için etkin ilaç ve do-
zun saptanması amacı ile bireyler arasında ilaç 
metabolizması, birikimi ve etkinliğindeki farka 
yol açan kalıtsal özellikleri incelemektedir.

Bireyler arasında gözlenen tedaviye yanıt 
farklarından başlıca ilaç metabolizması ve ilaç-
ların vücut içinde taşınmasında rol oynayan 
genlere ait polimorfizmler sorumlu tutulmak-
tadır. Geniş ölçekli klinik araştırmalar, klinik 
uygulamada farmakogenetik testlerin kullanı-
mının ilaç tedavisinin yarar/risk oranını yük-
selttiğini göstermiştir. Bir ilacın metabolizması 
ya da taşınmasında rol oynayan tüm protein-
lerdeki varyasyonlar, o ilacın etkinliğini değiş-
tirebileceği gibi yan etkiler üzerinde de etkili 
olmaktadır. Dolayısıyla, metabolizma hızının 
düşmesine yol açan protein değişiklikleri has-
tada ilacın etkisinin düşük olmasına yol açar. 
Diğer taraftan hızlı ya da yavaş metabolize 
edici bazı protein değişiklikleri de daha düşük 
dozlarda toksik etkilerin çıkmasına neden ola-
bilir. Günümüzde Amerikan Gıda ve İlaç Dai-
resi (FDA), bazı ilaçlar için yan etki görülmesi 
durumunda ya da tedaviye başlamadan önce o 
ilacın metabolizması ya da dağılımı sırasında 
majör rol oynayan bazı proteinlerdeki varyant-
ların belirlenmesi ve dozun buna göre belirlen-
mesini önermekte ve bu bilginin ilaç etiketleri 
içinde yer almasını istemektedir. Tablo 1’de 
bu ilaçlara ait örnekleri bulabilirsiniz.

Bu grup içinde FDA’in farmakogenetik test 
yapılmasını önerdiği en önemli örnek, çok et-
kili ve sık reçetelenen bir antikoagülan olan 
warfarin’dir. Yılda 2 milyon yeni warfarin kul-
lanıcısı ve 30 milyon reçeteleme bulunmakta-
dır. Ciddi ilaç yan etkilerinin insülinden sonra 
en sık ikinci (2004-2005 arasında 43.000 vaka/
yıl) sebebidir. ABD’de kardiyovasküler olaylar-
dan sonra (kalp krizi ve inme gibi) pıhtılaşmayı 
önlemek, majör cerrahi sırasında pıhtılaşmayı 

Farmakogenetik Uygulamalar

İlaç Alan Biyobelirteç

Aciphex Gastroenteroloji CYP2C19

Anafranil Psikiyatri CYP2D6

Brilinta Kardiyovasküler CYP2C19

Celexa Psikiyatri
CYP2C19
CYP2D6

Clozaril Psikiyatri CYP2D6

Dexilant Gastroenteroloji CYP2C19

Nexium Gastroenteroloji CYP2C19

Diastat Psikiyatri CYP2C19

Effexor Psikiyatri CYP2D6

Effient Kardiyovasküler CYP2C19

Fanapt Psikiyatri CYP2D6

Luvox Cr Psikiyatri
CYP2C19
CYP2D6

Mellaril Psikiyatri CYP2D6

Norpramin Psikiyatri CYP2D6

Pamelor Psikiyatri CYP2D6

Plavix Kardiyovasküler CYP2C19

Provigil Psikiyatri
CYP2C19
CYP2D6

Protonix IV Gastroenteroloji CYP2C19

Prozac Psikiyatri CYP2D6

Risperdal Psikiyatri CYP2D6

Serzone Psikiyatri CYP2D6

Silenor Psikiyatri CYP2D6

Strattera
Pexeva

Psikiyatri CYP2D6

İlaç Alan Biyobelirteç

Surmontil Psikiyatri CYP2D6

Symbyax Psikiyatri CYP2D6

Tofranil-Pm Psikiyatri CYP2D6

Trilafon Psikiyatri CYP2D6

Vivactil Psikiyatri CYP2D6

Limbitrol Psikiyatri CYP2D6

Abilify Psikiyatri CYP2D6

İnnopran Xl Kardiyovasküler CYP2D6

Coreg Kardiyovasküler CYP2D6

Toprol-Xl Kardiyovasküler CYP2D6

Rythmol Sr Kardiyovasküler CYP2D6

Evoxac İmmünoloji/Romatoloji CYP2D6

Nuedexta Psikiyatri CYP2D6

Razadyne Psikiyatri/Nöroloji CYP2D6

İressa Onkoloji CYP2D6

Spiriva
Göğüs Hastalıkları/ 
Alerji

CYP2D6

Timolol- 
Maleate

Endokrinoloji CYP2D6

Detrol Üroloji/Nöroloji CYP2D6

Purinethol Onkoloji TPMT

Thioguanine Onkoloji TPMT

Tasigna Onkoloji UGT1A1

Warfarin Hematoloji
VCORC1
CYP2C9

Tablo 1. Tedaviye yanıt, yan etki ve ilaç etkileşimleri için biyolojik belirteç 
 testinin uygulanabileceği ilaçlar ve ilgili biyobelirteçler
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önlemek ve diğer pıhtılaşma bozukluklarının 
tedavisi için, 2 milyondan fazla insan warfarin 
kullanmaktadır. FDA’in bilgilendirme amacıy-
la önerdiği testlerden (Tablo 1) CYP2C9 (Si-
tokrom P450 2C9) polimorfizmlerinin warfarin 
kan düzeyi üzerinde çok etkili olduğu çeşitli 
çalışmalarla gösterilmiştir. Toplumda en sık 
görülen genotip homozigot *1/*1’dir ve genel 
kullanımda olan dozlar bu hastalar için uygun-
dur. Günlük ortalama warfarin dozu gereksi-
nimi *1/*2 ve *2/*2 genotipine sahip hastalar 
için *1/*1 hastalara göre %17, *1/*3, *2/*3 ve 
*3/*3 genotipine sahip hastalar için ise %37 
daha düşüktür. Warfarin metabolizmasında en 
az CYP2C9 kadar etkili olan diğer bir polimor-
fizm de VKORC1 (Vitamin K epoksid redüktaz 
kompleksi, subunit 1) genine ait değişimlerdir. 
VKORC1 genotipi için AA grubu olan hastalar 
düşük doz warfarin (ortalama ~3 mg/gün) ve 
BB genotipine sahip hastalar yüksek doz warfa-
rin (ortalama ~7 mg/gün) fenotipi gösterirken, 
AB grubuna giren hastaların ara doz warfarin 
gereksinimi olduğu bilinmektedir.

Sağlık ekonomisinde ilaç tedavisi önemli 
maliyet unsurudur. İlaç tedavisinde ekonomi; 
doğru ilacın doğru dozda ve zamanında kul-
lanımındaki etkinliğe bağlıdır. Aynı zamanda 
farmakoekonomi bireysel tıbbın temelindeki 
kavramlardan biridir. Genetik yapıdaki fark-
lılıklara bağlı olarak ilaçların metabolizması 
genelden daha aktif veya yavaş olabilir. Bu 
durumla ilgili olarak hızlı metabolize edenler-
de istenen kan düzeyine istenen süre boyun-

ca ulaşılamayabileceği gibi, yavaş metabolize 
edenlerde de kan düzeyi yüksek seyredecek, 
oluşan birikime bağlı olarak istenmeyen yan 
etkiler görülebilecektir. Herhangi bir ilacın 
herhangi bir toplumda kullanılması duru-
munda ortaya çıkabilecek olasılıklar farklıdır. 
Her toplum içinde herhangi bir ilacı farklı 
metabolize edenlerin oranı farklık gösterir. 
Farklı etkilenen grup için seçilecek bir diğer 
ilacı kullananlar içinde de farklı oranda farklı 
metabolize edenler çıkacaktır. İlaçtan bekle-
nen fayda yerine yan etki veya istenen etki-
nin gözlenememesi; hedefe ulaşmada gecik-
melere, dolayısıyla şahsın üretici durumdan 
tüketici duruma geçmesine, ailesine topluma 
ek yük getirmenin yanında tam tedavi şansı-
nın da azalmasına yol açmaktadır.

İlaç etkinliğini ve yan etki profilini etkile-
yen polimorfizmlerin yanı sıra bazı özgün 
hedefli terapötiklerde, farmakogenetik incele-
meler tedavide ilgili ilacın seçimine doğrudan 
karar alma gücünü elinde bulundurmaktadır. 
Moleküler genetik alanındaki gelişmelere pa-
ralel olarak geliştirilen ve onkolojide geniş 
kullanım alanı bulan selektif büyüme faktörü 
reseptör mediatörleri ya da tirozin kinaz in-
hibitörleri özgün hedefli terapötikler için en 
çarpıcı örneklerdir. Bu ajanlar için kullanım 
endikasyonu, ilgili mutasyonun varlığı ile 
doğrudan belirlenmekte ve bu nedenle tedavi 
protokolüne başlamadan önce ilgili genetik 
değişikliğin saptanması gerekmektedir. Bu 
ilaçların örneklerini Tablo 2’de bulabilirsiniz.

Bu grubun ilk örneğini meme kanseri teda-
visinde kullanılan Herceptin oluşturur. Her-
ceptin (Trastuzumab) büyüme faktörü resep-
törü (EGFR) ailesinden bir reseptör tirozin 
kinaz olan HER2/Neu (ERBB2)’un monoklo-
nal antikorudur. ERBB2 (HER2/neu) geninin 
ifadesindeki artış, kanser gelişimine yol açar. 
İnvazif meme kanserlerinde özellikle östro-
jen reseptörü negatif hastalarda, ilk tanı sı-
rasında bu genin ifadesinin artmış olduğu-
nun saptanması, kötü prognostik belirteçtir. 
Ancak, tedavi açısından bakıldığında ERBB2 
aşırı ekspresyonunun saptandığı hastaların 
trastuzumab ve paklitaksel tedavi yanıtının 
iyi olduğu bilinmektedir.

1998 yılından bu yana kullanıma giren ve 
Kronik Myelositer Lösemi (KML) tedavisin-
de çığır açan Glivec (imatinib mesilat) bu 
grubun en önemli ikinci örneğini oluşturur. 
KML gelişimine neden olan BCR ve ABL 
genlerinin füzyonu, hücresel düzeyde bu 
patolojiyi tirozin kinaz aktivitesindeki artış 
ile yaratmaktadır. İmatinib mesilat, enzimin 
ATP bağlayan bölgesine bağlanarak tirozin 
kinaz aktivitesini inhibe eder. Bu nedenle, 
bir hastaya imatinib tedavisi başlanması için 
o hastada BCR/ABL füzyon geninin varlığı-
nın araştırılması gerekmektedir.

İlaçların etkinliğindeki moleküler meka-
nizmaların hızla aydınlanması ve bu bilgiler 
ışığında kapsamlı klinik çalışmaların özellik-
le ilaç üreticisi olan dev firmalar tarafından 
yürütülmesi sonunda bu alandaki bilgiler 
hızla artmaktadır. Günümüzde FDA; 100’ün 
üzerinde ilaç için, tedavi öncesinde belirli 
biyolojik belirteçlerin saptanmasının, teda-
vinin yarar/risk oranını yükselttiğini kabul 
etmiş ve ilaç etiketlerine bu bilginin yerleşti-
rilmesini onaylamıştır.

Bugüne kadar literatüre geçmiş, ferde 
yönelik hedefli tedavide kullanılabilecek, 
mevcudiyetinde veya başka ilaçlarla beraber 
kullanımında beklenmeyen farklı metabolik 
hız ve buna bağlı reaksiyonlar gelişebile-
cek polimofizmleri www.fda.gov sitesinden 
bulabilirsiniz. FDA’in bugün birçok ilaç 
için genotipik varyasyonların incelenmesi-
ni öngörmesi; farmakogenetik çalışmaların 
değerini, nedenini, ekonomisini gayet güzel 
özetlemektedir ■

Tablo 2. Tedavide kullanım endikasyonu için biyolojik belirteç testinin
 uygulanabileceği ilaçlar ve ilgili biyobelirteç

Etken madde İlaç Tedavi alanı Biyobelirteç 

Imatinib Gleevec Onkoloji
C-Kit, Ph, PDGFR, 
FIP1L1-PDGFRα

Dasatinib Sprycel Onkoloji Ph

Nilotinib Tasigna Onkoloji Ph

Arsenic Trioxide Trisenox Onkoloji PML/RARα

Trastuzumab Herceptin Onkoloji Her2/neu

Lapatinib Tykerb Onkoloji Her2/neu

Tamoxifen Nolvadex Onkoloji ER

Fulvestrant Faslodex Onkoloji ER

Panitumumab Vectibix Onkoloji KRAS, EGFR

Cetuximab Erbitux Onkoloji EGFR, KRAS

Crizotinib Xalkori Onkoloji ALK

Vemurafenib Zelboraf Onkoloji BRAF

Brentuximab Vedoti Adcetris Onkoloji CD30

Tositumomab Bexxar Onkoloji CD20

Lenalidomide Revlimid Hematoloji 5q-

 Atorvastatin Lipitor Kardiyovasküler LDL receptor

Maraviroc Selzentry Antiviral CCR5

Tretinoin Vesanoid Dermatoloji PML/RARα
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