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 “ N a n o t e k n o l o j i ” 
yöntemiyle etkin tedavi

NNT, tıbbi ilaçların istenen 
her organ ya da hücreye 
direkt gönderilmesini 
sağlayan “nanoelmas ilaç 
taşıma yöntemi”ni geliştirdi.

Özellikle kanser 
gibi hastalıklarda 
kullanılabilecek 
yeni bir yöntem 

geliştirildiği açıklandı. Bir 
Türk şirketi olan NNT, 
1990’lı yıllarda başlattıkları 
araştırmaları sonunda tıbbi 
ilaçların istenen her hücr-
eye direkt gönderilmesini 
sağlayan “nanoelmas ilaç 
taşıma yöntemi”ni geliştirdi. 
Söz konusu yöntem, bor el-
ementini nanoteknolojik yön-
temlerle saç telinin yüzbinde 
biri seviyesine küçülterek, 
ilaçların vücutta hiçbir engellemey-
le karşılaşmadan hedef organda 
etkili olmasının yolunu açıyor.
 
Sistem testlerinin, ilaçları tama-
men bünyesine alıp taşıyabilmesi 
ve böylece ilacın etkinliğini de 
artırmasıyla ABD’deki benzer 
çalışmalardan kat kat ileride 
olduğunu gösterdiği bildiriliyor. Bir 
nevi “güdümlü füze” gibi çalışan 
sistemin vücuttaki ilaç taşıma 
sistemlerinde yeni dev adımlar 
atılmasını sağlayacağı belirtiliyor.

NNT Nanoteknoloji Bor Ürünleri 
A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Cafer 
Akın, firmalarının dünyada ilk ve 
tek olarak bor ve nanoteknoloji 
temelli saç telinin yüz binde biri 
boyutunda “MCDP” isimli nano par-
tiküllerini geliştirerek, tıpta önemli 
bir aşamaya imza attığını söyledi.  
Fareler ve yurtdışındaki gönüllüler 
üzerinde yapılan testlerden çok iyi 
sonuçlar alındığını anlatan Akın, 
“Buluşumuzun tüm testleri yurt 
dışında gönüllü kişi ve kuruluşlarda 
yasalar çerçevesinde yapıldı ve net-
iceler çok ümit verici” dedi.
 

“Her nano partikül ilacı 
taşıyamıyor” 
Nanoelması sisteminin ilaçların tamamını absorb-
lama özelliğinin bulunduğu ve bu yönüyle mevcut 
araştırmaların çok ötesinde olduğunu bildiren Akın, 
yöntemlerinin bu özelliğinin ilacın tamamımın hastalıklı 
bölgeye ulaştırılması anlamına geldiğine işaret etti. 
 
“MCDP’nin bu absorbent özelliğinin modern tıbbın nano 
malzeme ile kanser tedavi tezlerine büyük açılımlar 
sağlayacağının müjdeleyebiliriz” diyen Akın, böylece 
yöntemlerinin tıpta devrim niteliğinde bir buluş olduğunu 
söyledi. Akın, serbest dolaşımın yararlı malzemeler için 
tıpta kanser hücrelerinin yok edilmesinde uygulanabi-
lecek en ümit verici alternatif olarak bilim adamlarının, 
modern tıp araştırma kuruluşlarının hayallerini 
süslediğini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkan 
Yardımcısı Dr. Nejat Özgül, konuyla ilgili  yaptığı 
açıklamada, konu hakkında birçok araştırma yapıldığını, 
değişik fazlarda sürdürülen araştırmaların sonunda 
yeni maddelerin ilaç haline getirildiğini belirtip “Bu 
araştırmaların sonunda ilaç haline gelmeyen hiçbir 
madde insanlar üzerinde kullanılamaz. 

Bahsedilen konu ile de ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 
Ancak şu anda insanda tedavi amacıyla kullanılma 
aşamasına gelmemiştir. Ayrıca bakanlığımız da bu 
konuyu takip etmektedir” diye konuştu. 

http://www.bilisimdergisi.org/s138


