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Yeni farmasötik
alanları 

İlaç teknolojisi 

Artan sayıda ilaç firması – ve esasında tıbbi cihaz şirketleri 
– teknoloji işletmeleriyle ortaklık kuruyor ve birleşiyor. 

Büyük çaplı ve giderek yaygınlaşan diyabet sorunuyla 
başa çıkmaya yönelik girişimlerinde Sanofi ve Verily, 
Google ailesinin yaşam bilimleri birimi olan Alphabet 
Eylül 2016’da cihazlarını, yazılımlarını ve tıp bilgilerini 
birleştirecekleri bir ortak girişime yaklaşık 500 milyon 
Amerikan Doları yatırım yapacaklarını duyurdu.1

Tıbbi cihaz şirketlerinin teknoloji şirketleriyle işbirliğinde 
öncü olduklarına inanıyoruz. Örneğin, diyabet alanında, 
cihaz devi Medtronic, teknoloji firması Qualcomm ile iş 
birliği yaparak aynı zamanda hastalara ve sağlayıcılara 
aksiyon alabilmeye yönelik iç görü sağlayacak sürekli 
glukoz ölçen bir sistem geliştirmek üzere dikkat çekici bir 
ortaklığın içerisinde yer alıyor.2

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yazılım, yaşamlarımızda giderek daha da önemli bir 
hale geliyor ve sağlık hizmetleri de istisna değil. Varian 
Medical Systems ve Flatiron Health arasındaki diğer 
bir ilaç teknolojisi ittifakı ise onkoloji hastalarına yönelik 
tasarlanan bulut temelli, elektronik sağlık kayıtları, veri 
analitiği ve karar destek yazılımı geliştirmeyi amaçlıyor.3

Blurring the Lines: Preparing for Convergence in Health 
and Life Sciences 4 (Çizgiler Bulanıklaşıyor: Sağlık 
ve Yaşam Bilimlerindeki Yakınlaşmaya Hazırlanmak) 
başlıklı makalemizde küresel sağlık hizmetleri piyasasını 
dönüştürecek fırsatları keşfetmenin yanı sıra her 
oyuncunun yakınlaşma fırsatından yararlanmak için yanıt 
araması gereken beş kilit soru ortaya koyduk. 

Bazı ilaç şirketlerinin iki büyük değişim dalgasının etkisini - fiyatlandırmadaki aşağı yönlü baskı ve önleme, teşhis ve 
gerçek sağaltıma doğru geçiş – kabul etmeye başladıkları apaçık ortada. Bu değişimler kurulu düzeni tehdit ediyor, 
yeni rekabete kapı aralıyor ve şirketleri nerede ve kiminle rekabet ettiklerini yeniden düşünmeye yöneltiyor, işbirliği 
ve ortaklıklara yönelik artan bir ehemmiyet gerektiriyor. Diğerlerinin yanında, bozulmaya karşılık üç yeni alanın ortaya 
çıkmakta olduğunu görüyoruz, bunlar ilaç teknolojisi, genetik ve immünoterapi. 

“Yıkıcı etkilere karşılık yeni 
‘alanların’ ortaya çıkmakta 
olduğunu görüyoruz, bunlar: 
ilaç teknolojisi, genetik ve 
immünoterapi” 
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Yeni farmasötik
alanları 

Genetik

Genetik, gen düzenlemesinin gerek önleme (erken 
tespit yoluyla) gerekse gerçek tedaviye yardımcı olacak 
yeni bir potansiyel uygulama dalgasını tetiklemesiyle 
birlikte son yıllarda etkin bir hızla ilerleme kaydetmiştir. 
Lider genom firmaları esasen bağımsız olarak veya iş 
birliği yoluyla hareket eden biyoteknoloji oyuncuları. 

Önümüzdeki on yıllarda gen düzenlemesi nörolojik 
hastalıklar veya kanser gibi farklı hastalıkların 
tedavisinde devrim yaratabilecektir. Bu yaklaşım sağlık 
hizmeti sağlayıcılarına problemli geni değiştirmek/
yenilemek, yeni terapötik protein veya ‘sessiz’ mutant 
hücreler üretme imkanı veriyor. Alzheimer, Parkinson, 
Huntington, Amyotrofik Lateral Skleroz ve inme gibi bir 
dizi nörolojik hastalık bu ilerlemelerden faydalanıyor. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Florida 
Health (Florida Sağlık Üniversitesi) doktorların 
hastaların genetik bilgilerine dayanarak onlara özel 
tedavi belirlemelerine yardımcı olacak bir genotip test 
süreci oluşturmuştur. Genetik bilgiler pıhtı önleyici bir 
ilacın (Clopidogrel) belli bir kalp operasyonundan sonra 
hastalarda etkili olup olmadığının veya alternatif bir 
operasyonun gerekip gerekmediğinin anlaşılmasında 
kullanılıyor.5

İmmünoterapi 

Teknoloji aynı zamanda daha köklü bir alan olan 
immünoterapiye de hız veriyor. 

Pek çok şirket, ister bağımsız olarak ister büyük ilaç 
sektörü oyuncularıyla iş birliği içinde olsun hastalıkları 
tedavi etmek ve en nihayetinde önlemek için 
immünoterapiler geliştirmeye odaklanıyor. 

İlaçlara dayalı immünoterapi çeşitli kanser türlerinin 
tedavisinde giderek artan şekilde kullanılıyor fakat 
şirketler bunun diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, 
Parkinson ve MS gibi diğer kronik hastalıkların tedavisinde 
ve önlenmesindeki kullanımlarını da araştırıyor. Örneğin; 
Amerika merkezli bir biyoteknoloji şirketi olan Cardiovax 
arteroskleroz gibi kardiyovasküler hastalıkları tedavi 
edecek ve önleyecek immünoterapiler geliştiriyor. Bu 
tedavi yöntemleri potansiyel olarak kalp krizi riskini 
önlemede de kullanılabilecek.6 

Aynı zamanda Prothena ve Roche şirketleri de 
ortaklaşa olarak, Parkinson hastalığının progresyonunu 
geciktirmeye, bu hastalığın başlangıcı ve progresyonunda 
potansiyel olarak rol oynayan bir proteini hedef alarak 
yardımcı olacak immünoterapiler geliştiriyor.7
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