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TÜBİTAK 1003 PROJESİ İLE YILIN SAĞLIK PROFESYONELİ
YILIN YENİLİKÇİ ECZACISI ÖDÜLÜ 
PROF. DR. GÜNİZ KÜÇÜKGÜZEL’E

Doktorclub, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi iş birlikteliği ile dü-
zenlenen Doktorclub Awards ‘Türkiye’nin Sağlık Ödülleri 2020” töreninde “Prostat Kanseri Tedavisi için 
Yeni Nesil Sentetik Ajanların Geliştirilmesi” konulu TÜBİTAK 1003 projesi ile Yılın Sağlık Profesyoneli-Yılın 
Yenilikçi Eczacısı ödülüne Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL layık görülmüştür.
TÜBİTAK tarafından “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge 
Projelerini Destekleme Programı” kapsamında ilk defa 
açılan “SB0104-Biyoteknolojik/Biyolojik/Sentetik Yeni 
Aday İlaç Moleküllerin Geliştirilmesi, Patentlenmesi 
ve Preklinik Çalışmaları” Çağrı Programında “Prostat 
Kanseri Tedavisi İçin Yeni Nesil Sentetik Ajan-
ların Geliştirilmesi” başlıklı proje TÜBİTAK 
tarafından 215S009 numaralı proje ile destek-
lenmiştir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı , Erciyes 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya 
Anabilim Dalı, Kadir Has Üniversitesi Biyo-
informatik ve Genetik Bölümü, Bezm-i Alem 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İstanbul Üni-
versitesi Eczacılık Fakültesi Farmsötik Teknoloji 
anabilim Dalı, Ege Üniversitesi ARGEFAR, TÜ-
BİTAK-MAM, Marmara Üniversitesi DEHA-
MER, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji 
Anabilim Dalı bilim insanları-
nın, bursiyer ve danışman bilim 
insanları ile bir araya gelmesi 
ile proje çalışması gerçekleşti-
rilmiştir. 
Proje; Prostat kanserine etkin-
liği tespit edilen yeni sentetik 
moleküllerin belirlenmesi, 2023 
vizyonunda belirtilen katma de-
ğere dönüşecek ürünlere kavuş-
mada önem taşımaktadır. Yerli 
ve milli ilaç geliştirme çabasın-
da, “akılcı ilaç tasarımı” yolağı 
ile ilaç geliştirme aşamaları 
kullanılmıştır. Multidisipliner 
olarak yürütülen bu projede, 
yeni sentetik ajanların prostat 
kanserinde makromoleküler 
hedefe yönelik bilgisayarlı tasa-
rım yöntemleri doğrultusunda 

sentezlenmesi, yapılarının spektroskopik ve kromatogra-
fik yöntemler ile belirlenmesi, prostat kanserine yöne-
lik antikanser etkinliklerinin in vitro ve in vivo olarak 

araştırılması, etkin molekülün geliştirilecek özgün 
polimerik nano-taşıyıcı sistemlerle antikanser 

etkinliklerinin arttırılması amaçlanmıştır. En 
umut verici sentetik ilaç olarak tespit edilen 
molekülün belirlenmesi sonrasında,  bu yeni 
nesil sentetik ilaç adayı molekülü ile nano-
taşıyıcı sistem optimize edilmiştir. Prostat 
kanserinde makromoleküler hedefe yönelik 
tasarımı yapılan etkin madde sentezinden 
başlayarak, etkin madde başarılı bir şekilde 
nano taşıyıcıya yükleyerek akıllı bir ilaç 
taşıyıcı sistemi geliştirilmiş olup, bu dozaj 
şeklinin prostat kanserinde etkinliği, yerli bir 
proje kaynağı olan TÜBİTAK kurumunun 
sağladığı proje imkanları, yerli ve milli bilim 
insanları ile gerçekleştirilmiştir. 


