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KANSERLE MÜCADELEDE GÜNCEL  STRATEJİLER
• Son otuz yıla aşağıdaki gelişmelerin yön vermiş olduğunu söyleyebiliriz:

• AKILLI İLAÇLAR (Reseptörlerin ötesinde çok çeşitli gen, protein, enzim, 
molekül  vb ni hedef alan maddeler ; spesifik hedeflere yönlenen Küçük 
Moleküller keşfedilmiştir ),

• BİYOLOJİK (BİYO-EŞDEĞER) İLAÇLAR VE TEDAVİLER (Monoklonal ve 
rekombinant seçici antikorlar, Kanser İmmünoterapisi’nde kullanılabilen 
biyolojik Makro Moleküller elde edilmiştir),

• NEOPLASTİK SORUNLARI OLUŞTURAN YOLLAR (Genetik, fizyolojik ve 
fizyo – patolojik yolaklar çok daha geniş ve ayrıntılı olarak ortaya 
konmuştur),

• FARMASÖTİK BİLGİ İŞLEM DÜZENEKLERİ (Etken madde, ilaç tarama ve 
tasarımlarında, yukarıda söz edilen alanlardan elde edilen tüm bilgiler, 
geniş ve konuya özgü 3 boyutlu bilgisayar veri tabanları ve moleküler 
etkileşim simülasyonları ile değerlendirilmektedir).



KANSERLE MÜCADELEDE BELİRGİN 
STRATEJİ DEĞİŞİM DÖNEMLERİ;

• BAŞLANGIÇTAN 1930 LARA”: DOĞAL İLAÇLAR”,KİŞİYE ÖZGÜ TEDAVİ…
• 1930 LAR: “YAPAY İLAÇLAR” İÇİN KONTROL SİSTEMİNİN (İKS) BAŞLAMASI 

(FDA vb)
• 1930 – 1960 LI YILLAR: “İKS” NİN YERLEŞMESİ, “YAPAY İLAÇ PATLAMASI”. 

“DOĞAL İLAÇ SORUNU”.
• 1960 LAR: “ANALİTİK YÖNTEMLERDE DEVRİM”, RESEPTÖR 

MEKANIZMALARI, TIPTA BİLGİSAYAR, KOLAY İLETİŞİM.
• 1970 – 1980: KÖK TÜCRE TEDAVİLERİ, DOĞAL İLAÇLARA İADEİ İTİBAR.
• 1980 – 2000: : PCR TEKNİĞİ,  GEN ANALİZLERİ, PROTEOMİK, SİTO GENETİK 

TESTLER, VİRAL / NONVİRAL  GEN TERAPİLERİ,  İNSAN GENOMUNUN 
AÇIKLANMASI(2000),“GENETİK PATENT”, GEN BANKALARI

• 1990 – 2010: BİYOLOJİK İLAÇLAR(Bitkisel kaynakların dışlanması?), 
BİYOREAKTÖRLER,  TRANSJENİK HÜCRELER, AKILLI (MOLEKÜLER HEDEFE 
YÖNELİK)  İLAÇLAR, KANSER AŞILARI,MONOKLONAL VE REKOMBİNANT 
ANTİKORLAR; BİTKİSEL İLAÇ SORUNU!

• 2000 – 2025:  BİLGİSAYAR DATA TABANLI TEORİK TIP VE İLAÇ TARAMA / 
TASARLAMA SİMÜLASYONLARI, BİTKİSEL BİYOLOJİK İLAÇLAR, BİTKİSEL 
ETKEN MADDELERE İADEİ İTİBAR.

• 2020 - ? : ÜRETİLEBİLİR, YENİLENEBİLİR, DÜŞÜK MALİYETLİ VE GÜVENİLİR 
BİTKİ TEMELLİ BİYOLOJİK İLAÇ ÇİFTLİKLERİ…



DOĞAL – YAPAY – BİYOLOJİK İLAÇ NE 
DEMEK?

DOĞAL İLAÇ KAYNAKLARI:            YAPAY İLAÇLAR:

Petrol, Kömür, Leonardit, 

CANSIZ: Fosil Reçineler, Doğal Gaz,

FOSİLLER (FOSSILIA)                       Mineral ve”Diğerleri”nden

MİNERALLER (MINERALIA) İŞLEME -AYRIŞTIRMA -

DİĞER (SU, HAVA vb) SAFLAŞTIRMA -TÜREVLEME

CANLI (BİYOLOJİK): DOĞAL İLAÇLAR:

BİTKİLER (FLORA) ÜRETME – İŞLEME -

HAYVANLAR (FAUNA) AYRIŞTIRMA - SAFLAŞTIRMA 

İNSANLAR (HUMANA)                                - TÜREVLEME

21. YÜZYILDA TÜM İLAÇ ETKEN MADDLERİ AYNI TEKNOLOJİLERLE ÜRETİLİYOR!



GÜNCEL STRATEJİLERİN GETİRDİĞİ YENİ OLANAKLAR 

• Kanser mücadelesi için yapılan çalışmalar, bir hastalık grubu çerçevesinin 
çok ötesinde, genel olarak hayatın tüm fizyolojik ve fizyo – patolojik 
süreçlerine ışık tutmaktadır (Kanser biyokimyasal, hücre,doku ve organ 
düzeyindeki “Biyolojik Yaşlanma / SENESENS” süreci, genetik alt yapı, 
mutajen mikroorganizmalar, maddeler ve çevre şartlarına maruziyet ile 
yakından ilişkilidir).

• 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.

• Geleneksel ve tamamlayıcı tıp müfredatı ve materyalinin populasyonları
etkileyiş şekilleri incelenerek çok önemli bilgiler kazanılmaktadır (Küresel 
boyutta, modern yöntemlerin süzgecinden geçirilerek  gerek bilimsel, 
gerekse de ekonomik büyük başarılar elde edilmektedir).

• 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.   



ÇAĞDAŞ BİR BAKIŞ AÇISININ KLİNİĞE TAŞINMASI

• Küresel 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 ).

• 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



SENESENT HÜCRELER VE SAĞLIK

• SENESENT HÜCRELER : Doğuştan, genetik alt yapıya bağlı olarak, ya da 
sonradan, hayat şartlarının etkisiyle, epigenetik şekilde ortaya çıkabilir. 
“Kronolojik Yaşlanma” sürecine uyumlu, ya da kişiye özgü “Biyolojik 
Yaşlanma” sonucu  daha hızlı oluşabilirler. Normal hayati fonksiyonlarını 
tam olarak yerine getirememekle birlikte, proliferasyon göstermeden  
varlıklarını koruyabilirler. 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 “biyo – moleküller” ile sağlıklı 
fizyolojinin bazı önemli yolaklarında bozulmalara yol açabildikleri ortaya 
konmuştur. Bu yüzden çok seçici bazı etken maddeler ve sorun yaratan 
molekülleri hedef alan ilaçlar söz konusu olmalıdır. Birikimlerinin 
azaltılması ve oluşumlarının kontrol altına alınması gereklidir. Bu 
birikimlerin pek çok dejeneratif, yaşlanmaya bağlı kronik hastalıklar ve 
kanserlere zemin hazırladıkları  ortaya konmuştur (2) Konu çok yenidir ve 
her açıdan yoğun araştırmalar gerekmektedir. Ancak son deneylerle buz 
dağının zirvesi artık net olarak görünür hale gelmiştir.



SENESENT HÜCRELERİN ETKİ MEKANİZMALARI (2): 

Senesent Hücrelerin olumsuz etki mekanizmaları şu 
şekilde özetlenebilir:

1. Kronik, sistemik ve  düşük profilli (steril) enflamasyonlara
yol açmaları (Bu duruma özel olarak INFLAMM – AGING; 
Biyolojik Yaşlanma’ya bağlı enflamasyon adı verilmiştir).

2. Makromoleküler ve organik yetersizliklere neden olmaları 
(Oksidatif stresi artırıcı salgılar yoluyla (ROS / Reactive
Oxygene Species vb) DNA mutasyonları, protein ve 
enzimlerde hasar oluşmasına zemin hazırlamaları)

3. Kök ve Projenitör hücrelerde yetersizliklere yol açmaları
4. Bazı onkojenlerin etkisi ile ortaya çıkıp birikebilmeleri (H-

RAS yolağı vb)
5. Birikim odakları ve alanlarında doku hasarlarına yol 

açabilmeleri (Kontrolsüz fibroblast ve diğer hücrelerde 
proliferasyonlar vb)



SENESENT HÜCRELERİN ETKİ MEKANİZMALARI (2):

6. Genel olarak, sayılan bu sorun hedeflerinden birine yönelik olan 
riskleri diğerlerini de etkilemektedir :
ETKİ AKIŞ ÖRNEĞİ :
DNA Mutasyonu – Senesent Hücre Çoğalması – Mitokondriyum
Yetersizliği – Kök ve/veya Projenitör Hücrelerde Fonksiyon 
Bozuklukları – DOKU HASARI
Senolitik Müdahale ile bu akış zinciri tersine de çalışabilmektedir;
Senesent Hücre Eliminasyonu – Enflamasyon İnhibisyonu –
Makromoleküllerde (Makrofajlar, Antikorlar vb) Fonksiyon 
Onarımı – Kök ve/veya Projenitör Hücrelerde Fonksiyon Artışı –
SAĞALTIM.
Etki akış zincirine Senolitik madde ve ilaçlarla etki edilebilmesi 
büyük önem taşıyan bir strateji olmaktadır.      



SENOLİTİK ETKEN MADDE VE İLAÇLARIN YAPISI:

1. SASP denen ve açılımı “Senecence Associated Secretory
Phenotypes / Biyolojik Yaşlanma ile ilişkili salgısal 
fenotipler” olan, pek çok kimyasal madde mevcuttur. Bu 
yüzden seçici ve biriktikleri dokudaki hedefe özgü 
Senolitik madde ve ilaçların da bu SASP’ i inhibe, ya da 
elimine edilecek şekilde çok farklı kimyasal yapılarda 
geliştirilmesi gerekmektedir.

2. 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 atki gösterebilmiştir (4 ).



SENOLİTİK ETKEN MADDE VE İLAÇLARIN YAPISI:

3. Senesent Hücre Birikimi’nin yol açtığı 
durumların hem olumlu, hem de olumsuz 
yönleri ile sitokinler ve  makrofajlar, yani immün
sistem ile olan yakın ilişkisi nedeniyle konu 
modern monoklonal ve rekombinant spesifik 
antikorlara dayanmaktadır. 2020 li yıllarda, bu 
alanda, hayvani ve insani dokular yanında 
“bitkisel hücre ve doku kültürleriyle üretilen” 
Biyolojik ve İmmüno Terapi ilaçlarının gündeme 
gelişi kaçınılmaz olacaktır. Halen, insanlarda 
kullanılabilen pek çok aşı ve diğer Biyolojik 
İlaç’ın doğal, ya da transjenik bitki 
kültürlerinden elde edilişi için gerekli bilimsel ve 
teknik alt yapı tamamlanmış olup, yakın 
gelecekte tıp dünyasında yerini alacaktır(6). 



SONUÇ:

Önümüzdeki yıllarda, ilaç endüstrisi ve 
tababet dünyası, sentetik, doğal, ya da 
biyolojik kökenlerin pek önem taşımadığı, 
hepsinin tasarlanıp geliştirilmesinde benzer 
yöntem ve kriterleri geçerli olduğu bir 
döneme hazırdır. Bu durum yepyeni olanaklar 
sunup ve daha rasyonel stratejiler ile 
“yenilenebilir, üretilebilir” canlı ilaç etken 
maddesi kaynaklarının önemini şimdiye 
kadar kabul edildiğinden çok daha önemli ve 
modern bir düzeye çıkartma eğilimindedir.
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