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Kanser tedavisinde Türk damgası
Türk ilaç sektörü kanser tedavisi için çok önemli bir adım attı. Kanser tedavisinde kritik
rolü olan bu ilaç Türk ekonomisine de olumlu yansıyacak.

Türkiye'de bir ilke imza atıldı! İlk kez geliştirilen biyobenzer ürün sayesinde, kanser hastalarının enfeksiyonlar
karşısında zayıf düşmesine neden olan, kemoterapinin başlıca hematolojik yan etkisi "Nötropeni"nin
engellenmesi sağlanacak.
Arven İlaç, Türkiye'nin ilk biyobenzer ürününü geliştirmeyi ve üretmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde Sağlık
Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaç, kanserin tedavi sürecinde sıklıkla başvurulan kemoterapinin neden
olduğu olumsuzlukları azaltmayı hedefliyor.
Peki, Nötropeni neden bu kadar önemli? İlacın Türkiye’de üretilecek olmasının ne gibi avantajları var? Türk ilaç
sektörü yükselişe mi geçti? Tüm bu soruları Prof.Dr. Tezer Kutluk, AjansHaber için yanıtladı. Prof. Dr. Kutluk,

kanser tedavisi için Türkiye’de atılan bu önemli adımı “Bu ilacın Türkiye’de üretilmesi ekonomik açıdan da
önemli. Bu sayede kaynaklar yurtiçinde kalacak. Üretilecek bu ilaç daha uygun fiyatlarda satılacaksa
büyük avantaj sağlayacaktır. Türkiye’de ilaç sanayi bu tür faaliyetlerini giderek artırıyor” sözleriyle
değerlendirdi.
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Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk’un AjansHaber’e yaptığı önemli açıklamalar:
Türkiye’de üretilecek bu ilaç dünya üzerinde daha önce keşfedilmemiş bir ilaç değil ancak bu olaya farklı bir
açıdan bakılması gerekiyor. Patent süresi tamamlanmış bir ürünün ülkemizde üretiliyor olması olumlu bir
gelişme. Gerek ilaca erişim gerekse maliyet açısından çok avantajlı bir durum. Türkiye’de üretiliyor olması
gerek Türkiye içerisinde kullanım için hem de yurtdışına ihraç edilecekse ülke ekonomisi için de olumlu bir
durum oluşturuyor.
NÖTROPENİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Nötropeni kanser tedavisi sırasında kemoterapi ilaçları kullanıldığında kemik iliğindeki beyaz kürelerin yani
akyuvarların hepsinin düşmesi anlamına geliyor. Bu durum da enfeksiyonlara daha kolay oluşmasını sağlıyor.
Bu açıdan belli durumlarda beyaz küreyi yararak büyüme faktörleri dediğimiz bu tarz ilaçlar kullanılıyor. Bu
denli önemli bir ilacın Türkiye’de üretilecek olması önemli bir gelişme.
“İLACIN TÜRKİYE’DE ÜRETİLMESİ EKONOMİK AÇIDAN ÇOK ÖNEMLİ”
Bu ilacın Türkiye’de üretilmesi ekonomik açıdan da önemli. Bu sayede kaynaklar yurtiçinde kalacak. Üretilecek
bu ilaç daha uygun fiyatlarda satılacaksa büyük avantaj sağlayacaktır. Türkiye’de ilaç sanayi bu tür faaliyetlerini
giderek artırıyor. Bu da ülke açısından olumlu bir gelişme. Türkiye’de üretilecek bu ilacın yurtdışına da satılacak
olması ekonomik avantaj olarak kabul edilmelidir.
BİYOBENZER ÜRÜN NEDİR?
"Benzer Biyolojik Tıbbi Ürün" kavramının kısaltması olan biyobenzer ürün tanımı, bir sağlık otoritesi tarafından
daha önce ruhsatlandırılmış, patentleri sona eren mevcut biyofarmasötik ürünlerin yeni versiyonları anlamına
geliyor.
NÖTROPENİ NEDİR?
Beyaz kan hücrelerinin birkaç tipi vardır, bunlardan biri nötrofildir. Nötrofil sayısının düşmesine nötropeni
deniyor. Beyaz kan hücrelerinin (akyuvarların) sayısındaki düşüş (Nötropeni), birçok sebepten dolayı olabiliyor
ve vücudun enfeksiyonla savaşını zayıflatıyor. Nötropeni, kemoterapinin hematolojik yan etkilerinden en sık
görüleni.

