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ÖZET
Gemsitabin DNA replikasyonu sırasında hücrede sitidin gibi bir nükleotidin 
yerine geçer, nükleozid analoğu olarak işlev görür. Böylece tümör hücresin-
de apopitozise neden olarak büyümeyi durdurur. Bu nedenle her tür kanser 
hücresine sistemik etkilidir. İlaç olarak küçük hücreli olmayan akciğer kan-
seri, pankreas kanseri, mesane kanseri ve meme kanseri gibi birçok metas-
tatik kanserde kullanılmaktadır. Çalışmada multipl myelom-PMI-8226 ve Ig 
G plazma hücreli lösemi ARH-77 hücre hatlarına farklı konsantrasyonlarda 
gemsitabin uygulanmış, ilacın sitotoksik etkisi XTT uygulaması ile değer-
lendirilmiştir. Gemsitabinin RPMI-8226 hücre hattında 400 μmol, ARH 77 
hücre hattında 200 μmol konsantrasyonlarında letal doza eriştiği saptan-
mıştır. Sonuç gemsitabinin multipl myelom ve Ig G plazma hücreli lösemi 
tümör hücrelerinde sitotoksik etkisinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. 
Ancak ilacın multipl myeloma ve Ig G plazma hücreli lösemi tedavisinde 
etkinliğinin bulunması için ileri deneylere gereksinim vardır.

Anahtar kelimeler: Gemsitabin, RPMI-8226, ARH 77, nükleozid analoğu, 
multipl myelom, Ig G plazma hücreli lösemi

SUMMARY
The sitotoxic effect of gemcitabine on multiple myeloma (RPMI-8226)
and Ig G plasma cell leukemia (ARH 77) cell lines
Gemcitabine replaces one of the nucleic acids such as cytidine as a nucle-
oside analog during DNA replication. The process arrests tumor growth 
resulting in apoptosis. As a chemotherapeutic agent, gemcitabine has 
systemic effect on every tumor cells. So, it is used in various carcinomas: 
non-small cell lung cancer, pancreatic cancer, bladder cancer and breast 
cancer. Here, multiple myeloma-RPMI-8226 and Ig G plasma cell leukemia-
ARH 77 cell lines were treated with gemcitabine in different concentrations. 
Cytotoxic effect of gemcitabine was detected by XTT assay in cell culture. In 
RPMI-8226 cell line, lethal effect was detected at the concentration of 400 
μmol/L. In ARH-77 cell line, lethal effect was found at the concentration of 
200 μmol/L. These results represent us the cytotoxic affect of gemcitabine 
on multiple myeloma and Ig G plasma cell leukemia tumor cells. It is needed 
to do further experiments for finding efficiency of multiple myeloma and 
plasma cell leukemia treatment with gemcitabine.
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Giriş

Multipl myelom (MM) kanda antikor üretmeden 
sorumlu olan plazma hücrelerinden köken alan bir 
kanser türüdür. Tüm kanserler arasında %1’lik, tüm 
hematolojik maligniteler arasında ise %10’ luk bir gö-
rülme sıklığına sahiptir. Hastalık ileri yaşlarda sinsi 
bir şekilde başlar ve genellikle yavaş ilerleme göste-
rir(1,2). MM’ da tıbbi tedavi olarak melfalan- predni-
zolon kombinasyon tedavisi halen kullanılmaktadır. 
Son yıllarda talidomit ve türevleri, arsenik trioksit, 
histon deasetilaz inhibitörleri ve proteozom inhibi-
törleri üzerinde yapılan çalışmalarla tedavide yeni 
aşamalar kaydedilmiştir(3). Ig G plazma hücreli löse-
mi (PHL) aynı MM gibi plazma hücresinden köken 
alan bir malignitedir. PHL olgularının %70’ i primer 
(de novo) olarak gelişmektedir. Sekonder olan olgula-
rın çoğunlukla MM’ dan köken aldığı bilinmektedir. 
Sekonder PHL olguları bu yönü ile terminal dönem 
MM’ gibi kabul edilebilir. Hastalık MM’ dan daha 
kötü prognoza sahiptir(4,5). Hastalığın tedavisinde 
siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin ve prednizon 
kombinasyonları kullanılır. Olguların çoğunda tam 
remisyon sağlanmaktadır. Ancak tüm tedavi yakla-
şımlarına rağmen bazı olgularında remisyonun ida-
mesinde sorunlar olmaktadır. PHL’ lerde klinik tablo 
MM’ ya göre daha kötü seyirli olup, sağ kalım oranla-
rı oldukça düşüktür(6,7). 

Gemsitabin, deoksisitizinin ikinci karbonundaki 
hidrojen atomlarını florin atomları ile değiştiren bir 
nükleozid analoğudur. Hücre replikasyonunda nükle-
ik asit dizisindeki sitidin gibi yapıtaşlarının yerini ala-
rak DNA replikasyonunu engeller. Ayrıca gemsitabin 
difosfat anoloğu ribonükleotid redüktaz (RNR) adı ve-
rilen enzime de bağlanarak onu inhibe eder. Her iki 
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yolla da hücre apopitozise gider. Bu yolla tümör bü-
yümesi önlenir. Tüm tümör hücreleri üzerinde olan 
etkisinden dolayı farklı kanserlerde yaygın kullanımı 
vardır(8,9,10). 

Çalışmamızda halen MM ve Ig G plazma hücreli 
lösemi tedavi protokolünde bulunmayan ancak sis-
temik etkisi nedeni ile bu hastalıklar üzerinde etkili 
olabileceğini düşündüğümüz gemsitabin, farklı kon-
santrasyonlarda hazırlanarak multipl myelom hücre 
hattı (RPMI-8226) ve IgG plazma hücreli lösemi hüc-
re hattı (ARH 77) üzerinde denenmiştir. Gemsitabi-
nin RPMI-8226 ve ARH 77 hücre hatları üzerine olan 
sitotoksik etkisi XTT Assay yöntemi ile değerlendiril-
miştir, elde edilen veriler yorumlanmıştır(11).

Gereç ve Yöntem
Gemsitabin (Gemzar®Lilly) temin edildikten 

sonra hücre kültürü için RPMI 1640’da (Sigma-
Aldrich-R8758) son konsantrasyon 50-100-150-200-
250-300-400-500-600 umol/L olacak şekilde hazırlan-
mış ve deneysel çalışmada kullanılmıştır.

MM RPMI-8226 [ATTC No: CCL-155-Human mul-
tiple myeloma] ve Ig G PHL ARH-77 [ATCC No: CRL-
1621-Human Ig G plasma cell leukemia] hücre hat-
ları 10%(v/v) fetal bovine serum (BiochromAG, Ger-
many) ve 1%(v/v) gentamisin (Biological Industries, 
Israel) içeren RPMI 1640 (Sigma-Aldrich-R8758) ile 37 
ºC’ de, 5%CO2’ li ortamda Heraeus inkübatörde (Ha-
nau, Germany) çoğaltılmıştır. Çoğalan hücreler XTT 
Assay (Cell Proliferation Kit, Biological Industries, Is-
rael) için her kuyucukta 1x 106 hücre olacak şekilde 
96’lık well-plate’ lere dörderli gruplar halinde yerleş-
tirilmiştir. Hücre hatları 24 saat “well-plate” e yapış-
ma ve çoğalması için 37º C’ de etüvde bekletilmiştir. 
24 saatin sonunda her “well-plate” e Tablo 1’ de belir-
tilen konsantrasyonlarda RPMI-1640 içinde çözülen 

gemsitabin ilave edilmiştir [medium (RPMI-1640), 
RPMI-1640 ile farklı konsantrasyonlarda hazırlanan 
gemsitabin, hücre hatları (RPMI-8226 ve ARH-77)]. 
Her deney grubu için medium (RPMI-1640) ve RPMI-
8226/ARH 77 ile medium (RPMI-1640)’ u içeren kont-
rol grupları oluşturulmuştur (Tablo 1).

RPMI-8226 ve ARH 77 hücre hatlarının ilaç uygu-
lamasından sonra oluşturduğu sitotoksititeyi ölçmek 
için XTT (2,3-bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-
5-[(phenylamino)carbonyl)]-2H-tetrazolium hydro-
xide) uygulamasında üretici firmanın protokolü ile 
Mutlu ve ark. larının uygulamaları esas alınmıştır(12). 
İlk 24 saatin sonunda sitotoksik etkiyi ölçmek için her 
well-plate’ e XTT solusyonu eklenmiştir. Sonuçlar 24 
saat sonra 490 nm’ de “ELISA reader” da okutularak 
elde edilmiştir(11). Çalışmada dörtlü tekrar grupları 
kullanılmıştır. 

Bulgular

Çalışmamızda gemsitabinin artan dozlarda RPMI-
8226 (MM) hücre hattında oluşturduğu sitotoksik 
etki Şekil 1 (a)’da, gemsitabinin artan dozlarda ARH-
77 (Ig G PHL) hücre hattında oluşturduğu sitotoksik 
etkisi Şekil 1 (b)’ de ortaya konmaktadır. Sitotoksik 
etki artan dozlarda “well plate” içinde ölen ve sağ ka-
lan hücrelerin oranına bakılarak bulunmaktadır. Elde 
edilen sonuçlara göre gemsitabinin uygulanan doz-
larda RPMI-8226 ve ARH-77 hücreleri üzerine etkisi 
belirgindir. Çalışma gemsitabinin RPMI-8226 hücre 
hattında 400 μmol konsantrasyonunda ve ARH-77 
hücre hattında 200 μmol konsantrasyonunda letal 
doza eriştiğini ortaya koymaktadır. RPMI-8226 hüc-
re hattında ARH-77 hücre hattına göre daha yüksek 
gemsitabin konsantrasyonunda letal doza erişilmiştir 
(Şekil 1 a ve b).

Tablo I. Gemsitabinin 96’lık well-plate’lerde hücre hatları üzerine uygulanması

Medium (RPMI-1640) Medium (RPMI-1640)

RPMI-8226 + Medium (RPMI-1640) ARH-77 + Medium (RPMI-1640)

RPMI-8226 + Gemsitabin 200 μmol (*) ARH-77 + Gemsitabin 100 μmol (*)

RPMI-8226 + Gemsitabin 300 μmol (*) ARH-77 + Gemsitabin 150 μmol (*)

RPMI-8226 + Gemsitabin 400 μmol (*) ARH-77 + Gemsitabin 200 μmol (*)

RPMI-8226 + Gemsitabin 500 μmol (*) ARH-77 + Gemsitabin 250 μmol (*)

RPMI-8226 + Gemsitabin 600 μmol (*) ARH-77 + Gemsitabin 300 μmol (*)

RPMI-8226: MM hücre hattı
ARH-77: Ig G PHL hücre hattı
(*) Gemsitabin farklı konsantrasyonlarda hazırlanırken RPMI-1640 içinde çözülmüştür.
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Tartışma

MM kronik seyirli sinsi bir hastalıktır. Genelde ileri 
yaşlarda tanı konulan hastalarda klinik ilerleme yavaş 
olur(1). MM tedavisinde mitotik döngüyü etkileyen 
birçok ilaç denenmektedir. Bilindiği gibi MM hücre-
lerinin büyüme hızları düşüktür. Tümör hücrelerinin 
yaşam süreleri uzun olup hastalığın klinik gidişi kro-
nik bir seyir gösterir(11). Bu nedenle mitozu inhibe 
eden, hücre ölümünü aktifleyen, hücreyi apopitoza 
yönlendiren ilaçlar denenmektedir(14). Ig G plazma 
hücreli lösemi yine kronik seyirli bir hastalıktır. PHL 
genellikle primer (de novo) olarak ortaya çıkar. Bazı 
olgularda MM’ dan sekonder olarak da gelişebilmek-
tedir(4). MM’ ya benzer klinik gösterdiğinden Ig G 
PHL tedavisinde de hücreyi apopitozise sokan ilaçlar 
denenmektedir(6).

Çalışmamızda kullandığımız gemsitabin nükleozid 
analoğu olarak DNA replikasyonunu inhibe eder ve 

bunun sonucunda tümör hücresinin büyümesini en-
geller. Hücreler apopitozise gider(8). Gemsitabin kü-
çük hücreli olmayan akciğer kanseri, pankreas kanse-
ri, mesane kanseri ve meme kanseri gibi birçok kanser 
türünde sıklıkla kullanılmaktadır. Gemsitabinin sis-
temik etkisinden dolayı farklı kanserlerde ilaç olarak 
kullanımına ait çalışmalar sürmektedir(15). Kret ve 
arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada MM tedavisinde 
tüm nüklezid analogları kullanılmış ve etkin dozları 
araştırılmıştır. Sonuçta tüm bu grup içinde yer alan 
ilaçlardan sadece gemsitabinin MM tedavisinde rolü 
olabileceğini rapor edilmiştir. Tedaviye dirençli MM 
olgularında gemsitabin ile elde edilen sonuçlar gem-
sitabinin özellikle relaps MM olgularında denenebi-
leceğini düşündürmektedir(16). Celia ve arkadaşları 
yüksek dozda ortaya çıkabilecek yan etkileri ortadan 
kaldırmak için gemsitabini MM’ hücre hatlarına lipo-
zom içinde vermişlerdir. Bu yolla hücre hattı bazın-
da daha küçük gemsitabin dozlarında sitotoksik etki 
oluşturmayı başarmışlardır (17). Gazzit ve arkadaşları 
relaps evresindeki MM olgularında gemsitabin/pak-
litaksel kombinasyonunun yararlı olduğunu göste-
ren faz II çalışmalarına başlamışlardır(18). Sonuçta 
gemsitabin tedaviye dirençli MM olgularında klinik 
olarak denenme aşamasına gelen bir ilaç grubunda-
dır(18,19). MM ve PHL hücre hatlarını içeren bir baş-
ka çalışma gemsitabinin hangi yolakları kullanarak 
hücreyi apopitoza soktuğunu ortaya koymaktadır. 
Burada birçok genin ekspresyon profili ortaya kona-
rak hangi genlerin etkilendiği ortaya çıkarılmıştır(9). 
Bu nedenlerle çalışmamızda plazma hücresinden kö-
ken alan iki kanser modelinde birden gemsitabinin 
letal doz düzeyleri ortaya konmuştur. 

Elde edilen sonuçlar gemsitabinin tedaviye dirençli 
MM ve PHL olgularında kullanılabileceğini destekler 
niteliktedir (Şekil 1 a ve b). PHL’ ye ait hücre hattında 
MM’ ya ait hücre hattından daha küçük konsantras-
yonlarda letal dozun saptanması ARH-77 hücre hattı-
nın RPMI-8226 hücre hattına göre gemsitabine daha 
duyarlı olduğunun göstergesi olarak yorumlanabilir 
(Şekil 1 a ve b). Bu çalışmaların ışığında gemsitabi-
nin özellikle PCL olgularında etkisinin ortaya konma-
sı önemlidir. Ancak her ilaç geliştirme çalışmasında 
olduğu gibi gemsitabinin etkin dozunun daha geniş 
hücre hattı panelinde denenmesi ve elde edilen veri-
lerin canlı sistemlere uyarlanması gereklidir(20). 

Şekil 1b. Gemsitabinin artan dozlarda ARH 77 (human Ig G plasma 
cell leukemia) hücre hattında oluşturduğu sitotoksik etki

Şekil 1a. Gemsitabinin artan dozlarda RPMI-8226 (human multiple 
myeloma) hücre hattında oluşturduğu sitotoksik etki
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