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KANSERLE MÜCADELEDE GÜNCEL BİR STRATEJİ
Kanser mücadelesi için yapılan çalışmalar, bir hastalık grubu çerçevesinin çok ötesinde, 

genel olarak hayatın tüm fizyolojik ve fizyo – patolojik süreçlerine ışık tutmaktadır.
Çalışmalar, neoplastik sorunların bir taraftan “Kronolojik Yaş Alma” ile istatistiki 

bağlantısını ortaya koyarken, diğer taraftan da her düzeyde  “Biyolojik Yaşlanma” 
(Senesens) ile doğrudan ilişkili olduğu düşüncesini güçlendirmiştir (1,2,8 ).

Y A N G I – Y A Ş L A N I Ş

(7) Ostan,R. et. al. Inflammaging
and Cancer; Nutrients 2015 



“YANGI-YAŞLANIŞ” (Inflamm-Aging) ve “ATIKla –
YAŞLANIŞ”(Garb-Aging)

Yangı Yaşlanış’a ek olarak organizmada “yaş” ile artan “yetersiz 
katabolizma” sonucu oluşan birikim (Endojen Hücre Debrisi ) 
Biyolojik Yaşlanma’da hızlandırıcı rol oynar. Bu sürece “Atıkla 

Yaşlanış / Garb-Aging) deniyor (7).

Söz konusu olan “Öz Atık” örnekleri: Çekirdek ve MtDNA’lar, 
Mitokondriyum kökenli Kardiyolipin (Kalküta Antijeni) ile 

Formil peptidler, yaşlı mitokondriyumlarda yetersiz yağ asidi 
yakılışı kökenli Lipofusinler vb. 

“YANGI – YAŞLANIŞ” ve “ATIKla-YAŞLANIŞ” biyolojik yaşlanmanın 
paydaşları olup,kronolojik yaş ile artan pek çok hastalığın ve 

kanserleri nedenleri olarak düşünülüyor. 

TÜM BU YOLAKLARDA BAŞ ROL OLARAK KABUL EDİLEN SÜREÇ;

ENFLAMASYON!



Son yıllarda yoğunlaşan araştırmalarla, “SENOLİTİK ETKİLİ “, 
yani “YAŞLI / SENESENT” hücrelerin dokulardan 

uzaklaştırılması ve “Biyolojik Yaşlanma” ile ilişkili her tür 
birikimin ve yolağın engellenmesine yarayan pek çok 

sentetik, doğal ve biyolojik etken maddenin keşfi ve hayvan 
deneylerinde başarı ile değerlendirilmesi gerçekleşmişti. Bu 

yepyeni bir endikasyon şeklidir.

2018 Yılının son ayında ise ilk “SENOLİTİK”  etkili ilacın 
insanlardaki pilot klinik denemesinin başarı ile yapılarak, 

klinik faz çalışmalarına hazırlanıldığı duyuruldu (3). Bu başarı 
(4), heyecan yarattığı kadar, pek çok tartışmayı da 

beraberinde getirdi (5) ve yakın geleceği şekillendirebilecek 
yeni bir stratejinin başlangıcı olarak kabul edildi



GÜNCEL STRATEJİLERİN GETİRDİĞİ YENİ OLANAKLAR 

Kanserle mücadelede, amaca hizmet etme olasılığı 
olan tüm ilaç etken maddeleri, sentetik, doğal ya 

da biyolojik olmalarına bakılmaksızın, modern 
bilimsel olanakların süzgecinden geçirilerek, 

yeniden değerlendirilmektedir.

Küresel boyutta, bilgisayar veri tabanlarına 
dayanan bilgi işlem ve moleküler düzeydeki 
biyokimyasal simülasyon olanakları ile etken 
madde taramaları ve yeni ilaç tasarımları çok 
daha hızlı, daha ekonomik ve güvenilir şekilde 

yapılabilmektedir.   



SENESENT HÜCRELER VE SAĞLIK

Çok eşitli dokularda odaklanarak biriken yaşlı hücrelerdir.     

• SENESENT HÜCRELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ: Söz konusu 
hücreler aslında eskiden beri tanınmaktadır ve genel 
olarak vücudun bağışıklık sistemini uyarıcı, eski hücrelerin 
kontrolsüz çoğalmasını engelleyici bir doğal savunma 
mekanizmasıyla oluştukları düşünülmüştür(5). 

• Bu görüş hala geçerli olmakla birlikte, belirli dokularda 
birikimleri sonucunda salgılanmasına yol açtıkları çeşitli 
“moleküller” ile sağlıklı fizyolojinin bazı önemli 
yolaklarında bozulmalara, kronik hastalıklara ve 
kanserlere  yol açabildikleri ortaya konmuştur (2,6,8) Bu 
yüzden sorun yaratan molekülleri hedef alan ilaçlar söz 
konusu olmalıdır Konu çok yenidir ve her açıdan yoğun 
araştırmalar gerekmektedir. 



SENOLİTİK ETKEN MADDE VE İLAÇLARIN YAPISI-1:

Pilot klinik deneyi İdyopatik Akciğer Fibrozu’nda
başarı ile tamamlanmış olan ilk Senolitik ilaç adayı 

“DASATİNİB ve KERSETİN” maddelerinin 
karışımından ibarettir. Bu ilginç bir formülasyondur. 
Zira ilaçta sentetik bir kemoterapötik ajan ile doğal 

flavonoid yapılı bir madde bir arada 
kullanılmaktadır. Zira tek başlarına akciğer 

fibrozunu (en azından fiziki kriterlerde) düzeltmeye 
yeterli olmayan bu maddeler, bir arada, 

gösterdikleri sinerjik etki ile aynı kriterde yeterli etki 
gösterebilmiştir (4 ).



SENOLİTİK ETKEN MADDE VE İLAÇLARIN YAPISI-2

UYGUN
BESİN (6)



ÖNDE GELEN “SENOLİTİK” ve “KEMO- PREVENTİV” DOĞAL ETKEN MADDE GRUPLARI:
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