
Say1 : 8 iki ayda bir yay~mlan~r Temmuz - 1991 

Degerli Meslektaglar~m, 

Turk Farmakoloji Dernegi Yonetim Kurulu qallgmalarln~ belirlenmig kurallar dahilinde surdurmek- 
tedir. ljye adedimiz hlzla artmaktadlr. Bu durum ulkemizde Farmakolojiye gonul veren genq 
kugagln zaman agamaslnda azlmsanmlyacak boyutlara qlkacaglnln bir igaretidir. Farmakologlar 
araslnda bilgi allgveriginin en guzel gostergesi olan temaslar degigik duzeylerde ve degigik 
konularda yavag yavag gorulmeye baqlam~gtlr. Zamanla bu temaslarln dahada artacagln~ umit 
etmekteyim. Tum beklentim bu temaslarln gelecekte baz~ bilimsel aragtlrma projelerini yurutme ve 
mugterek yaylnlarla evrensel boyutlar kazanmas~dlr. Degigik Fakultelerimiz Farmakoloji depart- 
manlarlndaki elemanlarlmlzln klinik bilim dallarlndaki elemanlarla kollaborasyon yapmalar~ ve 
aglrl~glnl Farmokologlar~n tagldlgl mugterek yaylnlar~ uluslararasl saygln klinik bilim dergilerinde 
gorulmesi son derece sevindiricidir. Bunun pek qok ornegi vardlr ve gun geqtikqe artmaktadlr. " 

Demekki nihayet klinik bilim dallarl da temel bilim disiplinlerinin onemini kavramlglardlr. 

dnemli sorunlarlmlzdan biri Farmakoloji bilirn dallnda mezuniyet' oncesi ve sonrasl egitim 
programlarlnln standardize edilmesidir. Bu konuda deaerli arkadaglmlz Prof. Dr. Lutfiye 
Eroglu'nun daha Bnceki sayllarln birinde yay~mlanm~g bulunan makalesinden sonra Bulten tum 
arkadaglar~mlzln gorug ve elegtirilerine aqllrnlgtl. Bu konuda bize intikal eden her gorug 
yaylmlanacaktlr. Aynl konuda yapmayl dugundugumuz bir gunluk sempozyumu daha oncede 
yazd~g~m~z gerek~elerle gerqeklegtiremedik. Fakat konu gundemimizde onemini korumaktad~r. 

DerneQimiz onumuzdeki Ekim ayl iqinde bir gunluk bir "Astlm Brongiyale" sempozyumu 
yapmayl kararlagtlrmlgtlr. Sempozyum Ankara'da Gazi ~niversitesi TIP Fakultesi Konferans 
salonunda yurutulecektir. Program klsa zamanda degerli uyelerimize gonderilecektir. Bu vesileyle 
tum meslektaglar~mlzln bir araya geleceklerini umit etinekteyim. 

Degerli arkadaglar~m, 

Farmakoloji ve farmakologlar iilkemizde sagl~k bilimlerinin tum diger dallar~ yanlnda saygln bir 
yere sahiptir. Bu sayglnllgln nedenlerini tekrara gerek gormiiyorum. Sayglnllglmlzl korumak 
dahada artlrmak iqin baz~ kogullarl hiq adun vermeden uygulamamlz zorunludur. Bunlarln baglnda 
birlik ve beraberlik gelir. Hangi nedenle olursa olsun deontolojik kurallar~ ve meslegimizin 
haysiyetini korumak en tinde gelen gorevimiz olmal~dlr. Meslegimizi ve meslektaglar~m~zl hangi 
nedenle olursa olsun bagka bir kurum nezdinde kuquk dugurecek, akademik ve egitimci kigiligi 
hakklnda tereddutler dogurabilecek girigimlerden kaqnrnak bagta gelen gorevimiz olmalldlr. Zira 
boyle bir eylemin hiq kimseye yararl olmaz. 

Tum meslektaglarlml iqten saygllar~mla selamlar ugraqllarlnda bagarllar dilerim. 
- 2. 'L 

Prof. Dr. R. Klzlm T~JRKER 





BUltenimizin bu Saylslnda Prof. Dr. Alaeddin Akpsu ile yap~lan Stbyleginin 2. ve son b6lUmunu 
yay~nltyoruz. 

Dr. Akarsu : Ya yeni kurulan Tip Fakulteleri? 

Prof. Akqsu : Ege Fakultesi kurulduktan sonra farrnakoloji deisleri bir sure taraflrndan verildi. Bir kag yll Siikru 
Kayrnakgalan bu fakultede hocal~k yapm~gtlr. Sonradan D. Berkan Afganistan'dan donerek bu fakultedeki gorevi 
ustlendi. Hacettepe kurulduktan sonra buradaki farrnakoloji dersleri uzun sure 9. Kayrnakgalan taraflndan yurutuldu. 
Oguz d-nt olduktan sonra bu fakulteye nakletti. Boylece buyuk fakultelerin farmakoloji bolurnlerinde insan gucu, 
bilirnsel pl~grnalar hlzll bir gekilde art~p bu gunku duzeye erigti. 

Dr. Akarsu : 0 gunden bu gune farrnakolojide gorunur farkllllklar nedir? 

Prof. Akqasu : Akil hocanln ddnerni ingiltere'de daha once adlannl saydlglrn unlu farrnakologlarln donemine rastlar. 
Farmakolojide Bnernli kontribusyonlarln yaplldlg~ bu donemde bizden kaynaklanan ve literature rnal olrnug gok saylda 
pllsrnalar vardlr. Bir kag omek verilirse Akil hocanln lokal anestezik aktiviteyi degerlendirmede tanlrnladlgl kobay cilt 
refleksi, Regad hocanln histarnin etkisine yonelik gallgrnalan ve daha bir p k l a r ~ n ~  sayabiliriz. 1940 - 1946 ylllarl 
araslnda ingiltere'de 100 - 150 farmakolog vardl. Farrnakoloji sadece ilaglann etkileri uzerinde gallaan bir bilirn dal~ 
degil farmakolojik etkilerin incelenrnesinde gerekli teknolojik yeniliklerede 191k tutrnug bir bilirn dalldlr. ornegin unlil 
farmakolog Feldberg yetenekli bir elektronikgiydi. Bir gok kaylt sistemleri geligtirmigtir. Sir J. Gaddurn bir gok 
ekiprnanln ve kaylt sisternlerinin geligtirilmesine katk~da bulunmugtur. Ulkernizde benirn gordugum kadar~ ile 
farmakolojiye gdnul verenler hlzla artmaktad~r. Bu gun gelinen agamada rnahq.Jp olrnayacak duzeyde oldugurnuzu 
ifade etmek isterirn. 

Dr. Akarsu : Hatlrladlglm kadar~ ile sizin tan~rnladlgln~z trakea kaslnln izolasyon teknigi IiteratDrde p k  site edilen text 
booklara gqmig onernli bir gallgtI-Iadlr. 

Prof. Akqsu : Trakea kas~ uzerinde gallgrnalarlrn y~llarca siirmugtur. Genelde kulland~g~rn~z izolasyon teknigi 
Castillo de Bier taraflndan tanlrnlanrnlg halkalardan olugan zincir sisterniydi. Bdyle bir teknikle gegitli agonistlere kargl 
olugan kaslcl cevap gok dugilk oluyordu. Halbuki tek bir halka rnukozadan arlndlnlarak izole edildiginde cevap tpk 
daha yuksek oluyor ve hatta kasln ritrnik hareketleri ortaya glk~yordu. igte teknigin esasl budur. 1959 ylllnda 
yaylmlandlktan sonra bu rnetod pek gok aragtlncl taraflndan kullan~ldl. Sizinde dediginiz gibi fazla site edilrnesinin 
nedeni budur. 

Dr. Akarsu : Genel anlarnda baktlglmlzda biz asllnda Akil hoca ile baglayan sizlerle devarn edip bizlere kadar gelen 
bir ekolun Mrencileri oluyoruz. Bu konudaki gorijgleriniz nedir? 

Prof. Akqsu : Sizinde tanlmladlglnlz gibi bu son derece olurnlu ve verirnli bir akq ve geligrnedir. Farrnakolojide 
d~gar~dan hoca getirtrneden ararnlzda olugan kulturilrnuzle kendirnizi geligtirebilrnigizdir. Farrnakolojiye gonul vermig 
gen~lerin buyuk bir ozveri ile bu bilirn dallna sahip g~ktlklannl gorrnek beni gok rnutlu klllyor. Farrnakolojiye gonul 
vermig bir kirnse olarak k~saca kendirnden bahsetrnek isterirn. Ben bir tlp doktoruyum. ig Hastal~klarl ihtisasl yaptlrn, 
aynl dalda dwent oldum. Fakat ben farmakologum ve farrnakolojiden ba~ka hig bir zarnan rneslegirni uygularnadlrn. 
Bu hobi bende daha dgrencilik y~llarlrnda Akil hocanln kitaplarlnl okurken ortaya glktl. Kitaplarda Datura stromoniurnun 
illuzyonistler taraflndan gosteriden once seyircilere tutsu geklinde verilerek rnusait dururna getirildikleri ve bu 
uygulamanln Orta Cagda yaygln oldugu yaz~llyordu. Mernleketirn olan Aydln'da da D. Strornonium yaygln olarak 
bulunur. Bir gun bu bitkinin tohurnlarlnl yiyerek olugturucag~ etkiyi kendirnde denernek istedirn. Ayrlca bende olugacak 
deigikliklerden endige etmernelerini evdekilere soyledirn. ileri derecede hareketlilik, yuz klzarrnas~, pupillalarda 
buyume gibi kitabln yazdlgl turn belirtileri kendimde olugtu ve 3 - 4 saat sonra tekrar norrnale donebildirn. Benirn ilk 
farmakoloji deneyim budur. Farmakolojideki dinarnizrn bu gibi gozlernlerle baglar ve fakat p k  daha ileri duzeylere 
kadar'konunun inceliklerini bulrnaya d@ru yo1 allr. Bu gun biyokirnyasal farmakoloji, molekuler farmakoloji vb. 
subdallztr~n ortaya glkrnasl bu dinarnizrnin icabldlr. Dikkat ederseniz atropinin etki rnekanizrnas~ halen onernli aragt~rma 
konularl araslndadlr. Arna biz atropinin ternelde terapotik etkisini gok iyi biliyoruz. Bu dururn hlzla artan ve kirnyasal 
yapllar~ aydlnlatllan turn dogal ve sentetik rnaddeler igLn gegerlidir. 





Dr. Akarsu : Aqkladlglnlz bu dururndan anladlgld'kadar~ if& bu okulun ogrencileri konuya gonulden bag11 olrnalannln 
yanlnda tam bir arnator gibi davranrnaya da egilirnliler. Bunu yonlendiren, lokornotif iglevi goren bilirnsel rnerak 
sayesinde bu ig siz hocalarlrnlz sayesinde bu gune kadar geldi. 1950 li y~llarlndan sonra ilac saylslnda ki inanrnas~ g u ~  
olan artlg bu arnator rnerakln birazda profesyonellige yonelrnesini getirrnedi mi? Bu dururnda endustri hi$ lokornotif 
oldu mu? 

Prof. Akqasu : Evet baglangl~ta tam bir arnator gibi Cal~gt~k. Bir baklrna a ~ l l g ~  tercih ettik. Devletin verdiginden bagka 
finans kaynaglrnlz yoktu. Endustri farrnakoloji bilirn dallnln kendileri i ~ i n  ne denli onernli oldugunu anlarnarn~gt~. Diger 
taraftan endustrinin Turkiye'de lokornotif olrnas~ da beklenernez. Bu gun Turkiye'de endustri ile universite iligkileri son 
derece yetersizdir. Endustri kendi yararl i ~ i n  baz~ dokurnanlar~ elde etrnek uzere baz~ gayretkeglere hat~r i ~ i n  kendi 
kazanclndan ufak kontribusyonlarda bulunabilir. Arna bu ger~ek anlarnda bir finansrnan degildir. Bat~da dururn ~ o k  
daha farkl~d~r. l l a ~  fabrikalar~ yagarnlarlnl yeni bulduklar~ ila~lara bor~ludurlar. Ornegin Bayer asllnda bir kirnya 
fabrikas~yd~. 1910 yrllnda Ehrlich'in katkllar~ ile (salvarsan ile) ilaca yonelrnigtir. Saglanan gelir dikkati ~ekince bu defa 
i l a ~  aragtlrrna enstitusu kurrnugtur. Dornagk sulfonarnidleri burada kegfetrnigtir. Dornagk'ln bu kegfi sadece yeni yeni 
etkili ila~larln kegfine degil ayrlca i l a ~  rnetabolizrnas~n~n ne denli onernli olduguna da lglk tutrnugtur. Kendisi ile bu 
enstituyu ziyaretim slraslnda tanlgrnlgtlrn. Daha sonra lokal anestezik rnaddeler kegfedildi. Tabi bu arada ila~larln 
kirnyasal yapllar~ ile farrnakodinarnik etkileri araslndaki iligkiler geligrneye bag lad^. Bu dururn daha fazla say~da yeni 
sentetik veya yarl sentetik rnaddelerin uretirnini hlzlandlrd~. i l a ~  fabrikalarlnln universiteler ile igbirligi lirnitlidir. Her yeni 
sentetik rnaddenin aragtlrllrnaslnda gizlilik vardlr. Endustri yeni rnaddeleri ancak kod nurnaralar~ ile aragtlrlc~lara verir. 
Bunda son derece hakl~dlr. Zira bir rnaddenin bulunup etkili olup olrnadlglnln tespiti iCin buyuk yatlrlrnlar soz 
konusudur. Her yeni kegif aragtlrrna sahaslnln geligrne ve yayllrnaslna neden olrnugtur. Flerning'in penisilini kegfi ile 
1940 11 ylllardanberi rnantar kaynakl~ antibiyotiklerin adetlerindeki art~g ortadadlr. Bulunan bu rnaddelerin farkl~ etki 
rnekanizrnalar~ olrnas~da bilirnsel aragtlrmalarda yeni ternel nedenleri ogrenrnernize yo1 gosterici olrnugtur. 

Dr. Akarsu : Turkiye'de endustride boyle bir geligirn soz konusu mu? 

Prof. Akwsu : Haylr. Turkiye'de ilac sanayisi d~gardan aldlg~ bir rnaddeyi belirli farrnasotik gekillere sokarak tuketime 
sunrnugtur. Aragtlrma ve geligtirme soz konusu degildi. l l a ~  sanayisinin farmakolojiye yaklnllg~ 1960 It y~llardan sonra 
artrnaya baglarnlgtlr. Fakat sanayi 1950 - 1980 ylllarl araslnda onernli geligirn saglarnlgtlr. 1960 11 y~llardan sonra i l a ~  
ruhsatlandlrrna iglernlerinde farrnakologlar soz sahibi olrnaya baglarnlglardlr. Bu nedenle endustri farrnakologlar~ 
yavag yavag tanlrnaya bag lad^. Dikkat edilirse bu yaklnlagrna bir bilirnsel gelecek i ~ i n  degilde slrf biraz onore etrnek 
i~indir. Yoksa i l a ~  endustrisi bir aragtlrrna rnerkezi kursa ve bilirne gerekli degeri verseydi belkide hi$ kirnsenin 
bilrnedioi ~ o k  etkili bir rnaddeyi bulabilirdi. El elden ustundur. Y~llarca Castillo de Bier trakea halkalarln~ u~ uca dizerek 
kasin cevaplann~ incelerneye ~allgtl. Halbuki tek halkan~n izolasyonu ile kasllrna cevaplarlnln 3 defa daha fazla verirn 
sagladlgln~ dugunrnernigti. 

Dr. Akarsu : Peki efendirn geldigirniz bu noktada ulkernizde farrnakoloji birikirninin ozgun oldugunu soyleyebilirrni- 
yiz? Bagka bir deyigle ulkernizde farrnakolojinin yer ve ~izgisini nasll goruyorsunuz? 

Prof. Akqasu : Bu gun farrnakoloji enstituleri finansrnan baklrnlndan yeterli duzeyde desteklenrnernektedir. ~ a d d i  
yonden yeterli hale gelrnesi gereklidir. Turn ekiprnan ve diger olanaklar~ up - to - date olacak gekilde duzenlenrnelidir. 
Farrnakolojide ~allgan turn akadernik elernanlarln hi$ bir gelecek endigesi olrnarnas~ gerekir. Bu bilirn dallna gonul 
verrnig olanlar birer arnator olrnak dlglnda tam bir profesyonel olarak yetigrnelidirler. Bir t ~ p  doktoru veya bagka 
rneslekten bu sahaya gonul verrnig birini dugunun. Eger bu elernan kendi rneslektaglar~ yanlnda anlarnl~ bir rnali zorluk 
i~inde ise bu kirnsenin iyi bir hizrnet verrnesi beklenernez. Yaln~z universitelerde sadece farrnakoloji degil diger ternel 
bilirn dallarlnda ayni derecede gerekli onerni verilrnelidir. Zira kirnyasal olarak tanlrnl yapllrn~g bir X rnaddesi 
farrnakologun aragtlrrnalar~ ile etken bir ilaC'olarak ortaya gkabilir. 

Dr. Akarsu : Farrnakolojinin boyle bir profesyonel gansl oldugunu vurguluyorsunuz. Bu dururna gore bizlerin gu anda 
urettiklerirnizi verebilecegirniz yer olarak ne gibi bir model onerirsiniz? 

Prof. Akqasu : $u anda bizirn dururnurnuzda olan bir kirnse deneysel bulgularln~ para ile satrnaz veya satarnaz. Bu 
bulgular klas bir bilirnsel dergide yaylrnlanlr ve bagkalarl taraflndan bu bulgulara at~fda bulunulursa bu bizi ~ o k  rnutlu 
k~lar. Bu yap~lan aragtlrrnalarln rnaddi karglllgl vard~r anlarnlna gelrnez. i l a ~  endustrisi gayet bir bilirnsel veri gelecekte 
onernli bir ilacln habercisi ise d@er verir. Ozellikle ulkernizde bilirnsel verilere endustri sadece platonik bir yaklaglrnda 
bulunur.  nunla la beraber son y~llarda farrnakolojinin endijstrideki onernli katkllar~ ortaya ~ l k t ~ k ~ a  bu bilirn dallna karg~ 
sernpatik yaklaglrnlarda ortaya qkrnaya baglarnlgtlr. Arna bu  hi^ bir zarnan ger~ek anlarnda support degildir. 
Farrnakolojiye gonul verrnig elernanlar~ iki grupta toplarnak gerekir. Bir klsrn~ t ~ p  tahsilinden sonra farrnakolojiye 
yonelrnigtir. Bu gibiler 6 y~ l l~k  tahsilin verdigi bir ustiinlukl~.ve ila~larln hastallklarla olan iligkisine bakarak bir geyleri 





daha kolay bulrnak ve kegfetrnek rneraklna kaplllrlar. Diger bir grup ise hp dlgl elernanlardlr. Bu elemanlann bilimsel 
gallgrnalarda ki ustiinlukleride tartlgllarnaz. Hangi kokenli olursa olsun bilirnsel pllgrnalarda dzellikle farmakolojide 
sebat, gok galqrna, saglarn bilgi biriktirrne her geyden once gelir. 

Dr. Akarsu : Efendirn son soru olarak farrnakoloji bilirnine dnernli katkllari olan, adlarl bu bilirn dallnln en onde 
gelenleri ile olan tanlglkllglnlz ve turn deneyirninizle, bu bilirn da l~n~ severek baglarnlg ve sizin ekolunuzun takipgisi olan 
bizlere neler onerirsiniz? 

Prof. Akgasu : Bir insan diger bir insandan ustun olabilir. Arna hig bir zarnan bir insan iki insandan ustun degildir. 
Bunu peginen kabul etrnek gerekir. Yeni yetigen bir insanln zekasl ve haf~zas~ kendinden dnce gelenden daha 
UsMndur. Ayaglnlzln altlndaki tabaka bizirnkinden daha fazladlr. Benirn gu anda universitelerde gordugurn gen~lerin 
horizontal tabakalagrnaya daha fazla onern veriyor olrnalar~dlr. 20 - 25 yaglndaki gengler 30 - 35 yag~ndakilerden 
ka~ar, 40 - 45 yag~ndakiler daha yaglllardan. Halbuki bilirnde longitudinal entegrasyon olrnalldlr. Ben en yeni 
asistanlrnla her turlu konunun dokurnunu yaprnal~ylrn. Tart~grnadan kesinlikle kaglnllrnarnal~dlr. En geng olanlar bile 
dugundiiklerini soylernekten gekinrnernelidir. Geng konugrnaslnda rnantlki bir hataya dugerse ben bunu ona 
hissettirmerneliyirn. 0 rnant~kslzllgl lisanl rnunasiple ben size anlatabilirsern bu bir daha tekerrur etrnez. Bizirn dogu 
insanlrnlzln bence son derece onernli bir defekti vardlr. Bu da karglslndakinin zaaflnl kendi gucu olarak nitelernesidir. 
G e n ~  insan gunu kesinlikle unutrnarnalldlr. Karglslndaki guglu ise kendisi daha guglu olrnal~dlr ve bu espri ile 
gallgrnal~dlr. Farrnakolojede belirli bir duzeye gelrnigizdir. Arna i~irnize kapanrnarnal~yrz. Bilgi all$ verigini yayglnlagtlr- 
rnallylz. Farrnakolojide ulkernizde gerekli potensiyel vardlr. Turkiye'de farrnakologlar hig olrnasza 6 ayda bir bir araya 
gelip konularl tartlgrnalldlrlar. Karg~ndaki senden daha zaylf olabilir. Kesinlikle klrlcl ve rnagrur olarnayacaksln~z. 
Mesela gijrdugurn kadar~ ile siz yalnlz ~al~g~yorsunuz. Deney hayvan1 ve siz varslnlz. Burada kendinize karg~ dairna 
bitaraf olacaks~n. Bunun iginde kendinden guphe etrnern lazlrn. Bu bulgular~ etrafllca bagkalar~ ile tartl~rnak gerekir. 
Ben seni dinledikten sonra konuya hakirniyetini kavrayacaglrn. Belki soracaglrn veya soracaglnlz bir sualle hem sizi 
tanlyabilecek hernde belki gelecek Gallgrnalanna ~ g ~ k  tutacak bir bilgi birikirnin olabilecektir. Yukar~da soyledigirn gibi 
tart~grna bilirnin geligrnesindeki en onernli yoldur. Bu arada Akil hocanln bir deyirnini tekrar edecegirn : "Bir bilirn 
adarnlnln ahlakl yok ise ona bilirn adarn~ denemez". iiniversitelerirnizde son ylllarln uygularnalar~ ile bir gok bilirn 
yuvalarlna lay~k olrnayan parazitleri doldurrnarnlz h i~ te  hog bir uygularna olrnadl. Yukar~da bahsettigirn bilirnsel 
diyalotju artlrmaya yonelik uygularnada endustri pek ala yardlrnc~ olabilir. En azlndan senede bir iki defa yurt 
duzeyindeki farrnakologlar~ bir araya getirebilecek finansrnanl saglayabilir. Senede bir veya iki defa ceplerinden 
Glkacak birkag rnilyon lira sanayi icin bir hi~tir. Bizler 3. slnlf bir otelede razlylz. 

Dr. Akarsu : dnernli olan bilgi aktarlrnl ve kaynagrna degilrni? 

Prof. Akgasu : Mesela sizin burada Hacettepedekilerle iligkiniz nas~ldlr? 

Dr. Akarsu : Dediginiz gibi horizonteldir. Buyuk bir eksiklik. 

Prof. Akpsu : Halbuki ingiltere'de bu kabil toplant~lar 3 ayda bir yaplllrdl. Dale  hi^ birini kagrrnazd~. Gaddurn da aynl 
geyi yapard~. Dale'in  hi^ bir geye ihtiyac~ olrnadlglnl biliyorsunuz. Nobel odulu sahibi. Pek gok kontribusyonu var Yag 
dersen gok ileri. Bu insanl boyle toplantllara geken ne idi? Bunu du~unrnek gerekir. 

Dr. Akarsu : Asllnda buna ~ o k  ihtiyag var. Efendirn benirn hatlrl~yabildigirn ve dugunduklerirn bunlar. Kendi adlrna son 
derece rnernnunurn. ozellikle bdylesi bir olanagl sizin gibi lider bir hoca ile paylagtlglrn i ~ i n  buyuk onur duyrnaktaylrn. 

- Soylegiyi bitirirken son sozu yine size verrnek istiyorurn. 

Prof. Akgasu : 1960 11 y~llara kadar farrnakolojide gal~gan bir insan oldukqa ustun duzeylere gelebiliyordu. 11 15 say111 
kanunla bu gevk biraz dilue oldu. 1750 say111 yasa ile biraz daha.. ve sonra Y ~ K  yasasl ile en duguk seviyeye indi. 
Eger farrnakoloji gu anda ayakta ise bu dururn farrnakolojinin ge~rnigi ile gelecegi araslndaki kopruden dolay~dlr. 
Yoksa YdK farrnakolojiyi y~kabilirdi. Arna bagararnad~. Bu dernek degil ki yarln y~karnayacak. Cunku bizde bilirn adarn~ 
ve bilirne saygl gun g q t i k ~ e  dahada azalrnaktadlr. Eskiden bir toplurnda doktor geliyor dendiginde herkes ayaga 
kalkar ve hurmet ederdi. Aydln'da kahvenin onunden ogretrnen ge~erken halk ne yapacaglnl bilernezdi. Dernekki 
bizler toplurnda gu veya bu nedenle sayg~nl~g~rn~z~ yitiriyoruz. Bunda bizlerinde azlrnsanrnlyacak sorurnlulugu vardlr. 
Bizirn tekrar kendirnize gelrnerniz igin birlik ve beraberlik iginde olrnallylz. Hog gdrulu sevecen oirnal~y~z. Buyukluk 
kornpleksine kapllrnarnal~y~z. Tart~grnalarlrn~zda karglrnlzdakinin en az bizirn kadar yetenekli oldugunu kabul etrneliyiz. 
Bir konu hakklnda rnant~ks~z bir sualle karglla~~ldlglnda ~ o k  defa o suale cevap verrnek irnkans~z hale gelir. Ya boyle 
bir sual sorulabilecegini dugunrnedigirn igin cevap verernern yada sualin rnant~ks~z oldugunu ag~klarnaya gallglr~rn. 
Hazlrl~ks~z oldugurn iginde sualin rnant~ks~zl~g~n~ izah bazen olanak dlg~dlr. Ne var ki toplurnda boyle rnant~ks~z suallerle 
karg~lagrnak dairna olas~dlr. Bagka bir zarnan benzeri rnantlkslz bir sualle kargllagtlg~rnda art~k o suale rnantlk 
aqslndan cevablrn hazlrdlr. Dernekki bazen rnant~kslz .bi>sualle kargllagrnak bile karglslndakine rnutlaka bir geyler 
ogretebilrnektedir. Longitudinal entegra~~onunkir ozelligi vardlr. 0 da dil birligidir. ilzulerek soylernek isterirn ki 
gengler aralarlndaki konugrnalar~nda gok defa kendilerini $tigtireEek ve kendileri igin daha yararll olabilecek konularln 





d~glnda ki konular~ tercih ediyorlar. Futbol tart~gmas~ size bir gey ogretmez. iilke sorunlar~, gunluk yagam, tarih, ulke 
kulturu uzerindeki tart~gmalar gok daha ijgreticidir. Eskiden gengler yagl~larln toplant~larln~ hig kaglrmazlard~. Ben 
boyleydim. Hig bir toplant~y~ kag~rmak istemezdi6 ~ u n d &  edindigim yarar bunlarln konugma tarzlar~ ve genelde 
Mildikleri konular~ ogrenmekti. Ben Sedat hocanln agrenci derslerini  hi^ bir gun kag~rmad~m. Dogent olmugum gitsem 
ne kazanlr~m diye dugunmedim. Ama pek w k  gey kazandrm. Hatta hoca bir gun "Alaeddin derse zahmet edip gelme" 
dedi. Ben dedim ki "farmakoloji Mrenmek igin degil Turkge ogrenmek igin geliyorum". Hoca oyle konugurdu ki hig bir 
cumlesinden bir tek kelimeyi dahi glkarmak rnumkun olamazd~. Akil hocan~n konugma tarz~da bambagka idi. 
Ogrencinin ruhuna inebilirdi. Hig kimsenin onun derslerini kag~rd~g~n~ hat~rlam~yorum. Bu bize gosteriyor ki bizden once 
ve sonrakikrle iligkilerimiz longitudinal olmal~dlr. Horizontal iligkiler kigiyi bir hucreye atmak gibidir. Egitim suresincede 
iligkiler longitudinal olmal~dlr. Bu konuda ilging deneyimlerim vard~r. Bu bak~mdan size Kaz~m'dan bahsetmek 
istiyorum. Kalp - akciger preparat~ onun egitim surecinde ilging anllarla doludur. Ben sistemi haz~rla derdim, o el 
altlndan kendi kendine bir k a ~  defa yapardl. Bir geyleri k~rar ama kim k ~ r d ~  diye soylemez onu tamir edip hemen hazlr 
hale getirirdi. Ben 100 defa kan sayacaks~n desem o 200 defa sayard~, gunku gok inatglyd~. Bir geyi hakkiyle dgrenmek 
ve ozumsemek isterdi. Son derece sayg~ll ve gok iyi dinleyiciydi. Her geyin kokenine inmek artlk onda bir itiyat haline 
gelmigti. Labratuvarda her gun ve her deneyde yeni bir geyler ogreniyorum diye hissiyat~n~ ifade ederdi. Zannedersem 
aynl hobi onda hala devam etmektedir. Burada musaadelerinizle Faraday'ln hikayesini anlatmak istiyorum. Bildiginiz 
gibi Faraday gok unlu bir fizikgidir. Kendisi bir c i l t~ i  g~rag~yd~. 0 devrin unlu fizikgisi Sir Humphry Davy Manchester de 
konferans verirken bu c i l t~ i  g~ragl konferanstan sonra yanlna gelmig ve "Sir, sizin labratuvar~nlzda gal~gabilirmiyim" 
diye kendisinden ricada bulunmug. Sir Humphry ne ig yapt~g~n~ soruyor. "Ben ciltgi qrag~y~m" diyor. "Cilde gelen fizik 
kitaplar~n~n hepsini okurum ve bundan gok zevk duyar~m. Elektrige ~ o k  meraklm vard~r" diyor. Sonunda Sir Humphry 
Faraday~ yanlna allyor. igte fizikte buyuk kegif ve kanunlar~n sahibi Faraday boyle doguyor. Sir Humphry'e ingiltere'de 
kraliyet odulu verilirken basln mensuplarl kendisine soruyorlar: "Sir sizin en buyuk kegfiniz nedir?" Cevap: "Benim en 
buyuk kegfim Faraday'd~r" diyor. Gelecek vadeden bir genci ke~fetmek bilimsel kontribusyonlar~n en buyugudur. Onun 
igin Kaz~m'a takll~r~m: "Davy Farady'~ bende seni kegfettim". 

Dr. Akarsu : Cok ~ o k  tegekkur ediyoruz. 





PROF. DR. SUKRU KAYMAKCALAN'I 

ANARKEN 

Dernegimiz bu y ~ l  qeyrek yuzylllnl geride blrak~yor. Bu onemli olay~ degerli hocamlz Prof. Dr. 
Sukru Kaymakqalan ile birlikte kutlamay~ ne kadar arzu ederdik. 

1966'da henuz doqent olmug bir farmakoloji mensubu olarak, onun dernetjin kurulmasln~ 
ortaya atan heyecan11 sozlerini, yorulmaz gayretlerini ve bizleri tesvik edi~ini gayet iyi 
anlmslyorum. 0 ylllar, iilkemizde farmakolojinin batj~ms~z bir disiplin olarak ortaya yeni ~ I M I ~ I  
ylllardl. Turkiye'de uq universiteye bag11 dort t ~ p  fakultesinde ve birer eczacll~k ve veteriner 
fakultesinde farmakoloji bolumleri vard~ ve qogu gelismeye yeni baglarnlgt~. Siikru Hoca, 
sorumlusu ve yoneticisi oldutju bolum kadar, diger bolumlerin ve tum meslektaglarlnln da 
geligmesini kendine ideal edinmigti. Bunda hocanln humanist, vatansever ve mesletjine &qk 
nitelikleri yanlnda, zannederim yurtdlslnda gordijkleri de rol oynamlgtlr. Soyle ki yurtd~slnda o 
zamana gore en geligmig bir farmakoloji bolumunde etjitim gormus ve arast~rma yapmlgt~. Daha 
sonra da milletleraras~ farmakoloji kongrelerine olanaklar~ elverdigince katlllrd~. 1960'11 ylllarda 
farmakoloji alanlndaki etkinlikler bak~mlndan dlgla iq araslndaki fark, hepimizde ~imdikinden 
daha fazla eziklitje yo1 atmlgt~. Dernek kurulduktan sonra, hoca onun tum ulkeye yonelik ve turn 
farmakologlar~ temsil eden bir kurulus oldugunu teyit ettirmek ve d~sardaki temsil gucunu 
artlrmak amac~yla "Tiirk" slfatln~ almdsl iqin gereken uzun resmi formaliteyi baslatt~. 0 ylllarda iki 
sln~f arkadaglnln bakan olmas~ bu konu ile ilgili Bakanlar Kurulu onaylnln klsa zamanda 
allnmasln~ satjlad~. 0 zamanlar dernek merkezi resmi kuruluglar iqinde olam~yordu. Hocanln 
teklifi uzerine benim Mesrutiyet Caddesinde oturdugum evi, dernek merkezi ve adresi olarak 
tesbit ettik. 

Dernegin kurucu uyelerinden biri olarak, Turk Farmakoloji Dernegine yirmi besinci ylllndan 
oteye biri digerinden daha bagarll~ uzun ylllar diliyor ve Dernegin kurulmaslnda en buyuk emetji 
geqmig olan, yedi yll once bu ay, Temmuz aylnda vakitsiz kaybettigimiz degerli hocam~z~ bu 
vesile ile en iqten duygularla anlyorum. Ruhu gad olsun. 

Prof. Dr. S. Oguz Kayaalp 





ITALYAN FARMAKOLOJI DERNEGI BASKAN1 Prof. Dr. Paolo PREZIOSl'nin Turk Farmakoloji Dernei Baskant Prof. Dr. R. K. 
Tlirker'e yazdtgt ve diger Avrupa Olkeleri Farmakoloji Derneklerl B~kanlanna gonderilen mektubun aynen yay~nlanmas~ ve 
meslektaglar~rnlztn bilgilerine sunulmas~ son derece Linemli g6rulmijgt0r. 
Dejjerll meslektaglanrn~z tipik bir omek olarak Z A K K U ~  olay~n~ hattrl~yacaklardtr. 

R. K. Turker 

3 SOCI~TA ITALIANA Dl FARMACOLOGIA 

PAOLO PREZlOSl 
Presidente 

LORENZO BEAN1 
GlANMARTlNO BENZl 
GASPARE CANNIZZARO 
WALTER FRATTA 
CLAUDIO GALL1 
Consiglieri 

GlAMPAOLO VELO 
Segretario 

Rome, June 7, 1991 

To the Presidents 
of the European Societies of Pharmacology 

Re: Position of Pharmacology Societies in Europe on Homeopathy 

Dear Sirs, I I 

The Executive Committee of the Italian Society of 
Pharmacology (SIF) is currently considering the issue of the 
unjustified use of homeopathic preparations for the treatment of 
diseases. Homeopathy is enjoying widespread support in Italy and 
several other European Countries. Unfortunately, there is 
absolutely no conceptual basis or experimental evidence of its '- 
benefits, while the negative consequences that may attend its 
use, if only in terms of interference with the correct diagnostic 
and therapeutic approaches in serious illnesses, are well known. 

Italian Pharmacologists believe that some official 
initiative should be undertaken in conjunction with similar steps 1 

by Pharmacological Societies of other European Countries, to - 
convince Health Authorities at the European level to limit or ban 
the use of the homeopathic products. The Council of our Society 
is thus enquiring whether your Pharmacological Society has 
considered this problem, or is willing to do so in the near 
future. It would be helpful if a joint action by the various 
Pharmacological Societies in Europe could be initiated. 

Thank you for your attention regarding this matter. 

Best regards. 

Yo rs s ncerely, L 
Prof. pa010 ~reziosi 

President 
Italian Society of Pharmacology 





Spesif i k Miyorelaksan 

Etkisi kisa surede baSlar. 

Kasllmig kasta direkt olarak etki gosterdigi icin gene1 kas giicsuzlii@ne 
neden olmaz. 

Analjezik - etkisi, spesifik kas gev~etici etkisinden ayri ve spesifiktir. 

Gastrik mukozaya koruyucu etki . - yapar. 

Non-steroid antienflarnatwar -. - ilaclarla - kombinasyora - -. -. uygundur. Onlarin 
etkilerine katki saglarken, gastrointestinal yan etkilerh anlam11 derecede 
azaltir. 

Tolere edilebilecek yan etkilerinden dolayi kullanimi kolaydlr. 
Bqlangiqta baa  hastalarda goriilen uyku ve agiz kurulugu etkisi lusa 
surede yok- olur. 
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antienflamatuvar 
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sedatifler. Van etkllerl: Diigiik dozlarda uyku hali, yorgunluk, sersemlik, aglz kurulugu, bulantl ve kan baslnclnda hafif diigme; yuksek dozlarda ise 
ek olarak kas zaylfllgl, uykusuzluk, hipotansiyon, bradikardi, serum transaminazlarlnda gecici yiikselmeler gorulebilir. Tkad -1: 2 ve 6 mg'llk 30 
tablet. 

Ayrintlll bilgi firmamlzdan temin edilebilir. -i 
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Prof. Dr. Bilge SENER 
Gazi ijniversitesi Eczac~l~k Fakijltesi 

lnsanoglu tarihin baglanglclndan beri hastallklara kargl qegitli doga elemanlarlnl tedavi amacl ile 
kullanmlgtlr. 

Uzun sure ~egitli deneyimlere bag11 bir geleneksellik ve folklorik nitelik taglyan biyolojik kaynaklarln 
sagllgln korunmaslndaki yeri, geligen teknoloji dogrultusunda 19. yuzylldan itibaren bilimsellige dayanan 
yeni bir boyut kazanmlgtlr. 

Hastallklarln tedavisinde kullanllan ve hastalar taraflndan allnabilir gekle getirilmig madde veya madde 
karlglmlar~na il& (=deva), ham ilbqlara da miistahzar ad1 verilmektedir. Mustahzarlarln terkibinde 
bulunan biyolojik orjinli ya da sentetik bilegiklerden meydana gelen etken ve yardlmcl maddeler ildq 
harnmaddeleri olarak bilinmektedir. /18q hammaddelerinin bitkiler ya da hayvanlardan elde edilen biyolojik 
kokenli olanlarlna drog ismi verilmektedir. 

Bazan i l b ~  bazan da uyugturucu ilbq anlamma kullanllarak terim karlg~kllglna neden olan drog 
(drug=drogue) kelimesi Farsrp kaynakll, Osmanllcada "ecza" anlamma taglyan ve Orta Asya 
Turk~esinde il8q olarak yararlanllan bitkiler iqin kullanllan "dal~k=taluk" sozcugunden gelmektedir. 

Droglar ya dogrudan ildq olarak veya galenik preparatlarln hazlrlanmaslnda yahut ta etken ve yardlmcl 
maddelerin elde edilmesinde kullanllmaktadlr. Droglara tedavi edici ozellik veren aktif bilegikler bitkisel ve 
hayvansal droglarda inert bilegikler ile beraber bulunmaktadlr. Bitkisel droglarda inert madde olarak yer 
alan seluloz, lignin, suberin ve kutin yanlnda belirli bir farmakolojik aktivitesi bulunmayan nigasta, albumin 
ve renk maddeleri de inert bilegikler araslnda dugunulmektedir. Hayvansal droglardaki keratin, kitin, kas 
lifleri ve bag dokusu da inert rnaddeler grubuna dahildir. Aktif bilegiklerin absorpsiyonunu ya da etkisini 
degigtiren veya onleyen inert bilegiklerin istenmeyen bu etkilerini ortadan kaldlrmak iqin, aktif bile~ikler 
droglardan ekstraksiyonla elde edilmekte ve tedavide kullanllmak uzere saflagt~r~lmaktad~r. Bitkilerde 
"sekonder metabolitler" olarak bilinen bu aktif bilegikler, farmasotik ya da farmakolojik a~ldan etkilidir. 
Preparatlarda qokme veya diger kimyasal degigmelere neden olan farmasatik aktif bilegiklere Klnaklna 
kabuklarlnda bulunan Kinotannik asit ornek olarak verilebilir. Demir tuzlarl ile geqimsiz olan bu bilegik 
nedeniyle, Klnak~na kabuklarl ve Klnaklna kabuklarlndan hazlrlanan ekstreler demir tuzlarl ile aynl 
formulasyonlarda yer almamalldlr. Droglarln tedavi edici ozelliginden sorumlu olan farmakolojik aktif 
bilegikler ya gekerler, glikozitler, steroitler, alkaloitler, proteinler, hormonlar ve vitaminler gibi tek kimyasal 
maddeler ya da sabit yaglar, mumlar, uqucu yaglar ve reqineler gibi kimyasal madde kar~~~mlarlndan 
meydana gelmigtir. Bu bilegiklerin bitkisel droglardaki tegekkulunde heredite (genetik bilegim), ontogenite 
(geligmenin devreleri) ve qevresel faktarler etkin olmaktadlr. Droglardan elde edilen bu aktif bilesikler 
hazlr ilAs olarak tanlnan mustahzarlarln terkibinde yer aldlgl gibi hem yarl - sentezde baglang~~ maddesi 
olarak (om. steroller kortizon ve diger steroidal ilbqlarln yarl - sentezinde baqlanglq maddesi) 
kullanllmakta hem de sentetik ilbqlara model tegkil etmektedir. 

Gunumuzde analitik metotlardaki geligmeler yardlmlyla droglarda bir kaq miligram miktarlnda bulunan 
aktif bilegiklerin elde edilmesi de mumkun hale gelmigtir. Ayrlca hucre kulturu teknikleri ile bitkisel 
droglarln ve etken rnaddelerin endustriyel boyutta uretimi de gerqeklegtirilmektedir. Son ylllarda bitkisel 
droglardaki bazl etken maddelerin immunostimulan ve hepatoprotektif dzelliklerinden dolay~ kullanllabile- 
cegi de tespit edilmigtir. Bilim ve teknolojideki geli~melerin I ~ I ~ I  altlnda 21. yuzyllda bitkiler ve hayvanlar 
alemi belirli etkilere sahip (viral hastal~klar, genetik bozukluklar, il8q allgkanllgl yanlnda artrit, bazl tumorler 
ve parkinsonizrn gibi etiyolojisi tam bilinmeyen hastallklar iqin) yeni droglarln elde edilmesi suretiyle 
insanogluna faydall olmaya devam edecektir. 





Bultenimizin daha onceki say~lar~nda duyurdugumuz gibi, uyelerimizin 1989 ve daha 
sonraki y~llara ait uluslararas~ yay~nlar~n~ yay~nlamak uzere bekliyoruz. Bu saylm~zda, 
Prof. Dr. iJner TAN'ln uluslararas~ yayln listesini bulacaks~n~z. Ditjer uyelerimizinde 
yay~nlar~n~ gondermelerini bekliyoruz. 

TAN, U. (1989). Nonverbal intelligence, familial sinistrality, and left - handedness. lnternational Journal of 
Neuroscience, 44, 9 - 16. 

TAN, U. (1 989). Manual proficiency in Cattell's intelligence test in left - handed male and female subjects. 
lnternational Journal of Neuroscience, 44, 17 - 26. 

TAN, U. (1989). Right and left hand skill in left - handers : distribution, learning, and relation to nonverbal 
intelligence. lnternational Journal of Neuroscience, 44, 235 - 249. 

TAN, U. (1989). Left - sided lateralization of immune disorders in a left - handed female subject. 
lnternational Journal of Neuroscience, 48, 367 - 368. 

TAN, U. (1989). Lateralization of the Hoffmann reflex from the long flexor thumb muscle in right- and 
left - handed normal subjects. lnternational Journal of Neuroscience, 48, 313 - 315. 

TAN, U. (1989). Spinal motor lateralization assessed by recovery curve of H reflex from wrist flexors in 
right-, and left - handed normal subjects. lnternational Journal of Neuroscience, 48, 309 - 312. 

TAN, U. (1989). The H - reflex recovery curve from the wrist flexors : lateralization of motoneuronal 
excitability in relation to handedness in normal subjects. lnternational Journal of Neuroscience, 48, 
271 - 284. 

TAN, U. (1989). The Hoffmann reflex from the flexor pollicis longus of the thumb in left - handed subjects : 
spinal motor asymmetry and supraspinal facilitation to Cattell's intelligence test. lnternational 
Journal of Neuroscience, 48, 255 - 269. 

TAN, U. (1989). Cerebral somatosensory potentials evoked by posterior tibia1 nerve stimulation : 
lateralization and relation to handedness in left - handed normal subjects. lnternational Journal of 
Neuroscience, 49, 303 - 31 7. 

TAN, U. Yaprak, M., & Kutlu, N. (1990). Paw Preferences in cats : distribution and sex differences. 
lnternational Journal of Neuroscience, 50, 195 - 208. 

TAN, U. (1990). There is a close relationship between hand skill and the excitability of motor neurones 
innervating the postural soleus muscle in left - handed subjects. lnternational Journal of 
Neuroscience, 51, 25 - 34. 

TAN, U. (1990). A close relationship between hand skill and the excitability of motor neurones innervating 
the postural soleus muscle in right - handed female subjects. lnternational Journal of Neuroscience, 
52, 17-23. 

TAN, U., KARA, I., & TAN, S. (1990). Lithium and imipramin effects on paw preference in cats. 
lnternational Journal of Neuroscience, 52, 25 - 28. 

TAN, U. (1 990). Relation of hand performance and preference in male and female left - hander to familial 
sinistrality and writing hand. lnternational Journal of Neuroscience, 52, 211 - 224. 

TAN, U. (1990). A close relationship exists between hand skill and the excitability of motor neurons 
innervating the postural soleus muscle in right - handed male subjects. lnternational Journal of 
Neuroscience, 53, 63 - 68. 

CALISKAN, S., & TAN, U. (1990). There is an inverse relationship between the reflex size from wrist 
flexors and paw preference in spinal cats. lnternational Journal of Neuroscience, 53, 69 - 74. 





TAN, U. (1990). The left brain determines the degres of left - handedness. lnternational Journal of 
Neuroscience, 53, 75 - 78. , 

TAN, U. (1990). Relation of hand skill to spatial reasoning in male and female left - handers with left - and 
right - hand writing. lnternational Journal of Neuroscience, 53, 121 - 133. 

TAN, U. (1990). Relation of spatial reasoning ability to hand performance in male and female 
left - handers to familial sinistrality and writing hand. lnternational Journal of Neuroscience, 53, 
143 - 155. 

TAN, U. (1990). Relation of testosterone and hand preference in right - handed young adults to sex and 
familial sinisrality. lnternational Journal of Neuroscience, 53, 157 - 165. 

CALISKAN, S., &TAN, U. (1990). The relationship between the degree of paw preference and the 
excitability of motor neurons innervating foreleg flexors in right - and left - preferrent cats. 
lnternational Journal of Neuroscience, 53, 173 - 178. 

TAN, U. (1990). Testosterone and hand skill in right - handed men and women. lnternational Journal of 
Neuroscience, 53, 179 - 189. 

TAN, U. (1 990). Testosterone and hand performance in right - handed young adults. lnternational Journal 
of Neuroscience, 54, 267 - 276. ' 

TAN, U. (1990). Testosterone and nonverbal intelligence in right - handed men and women. lnternational 
Journal of Neuroscience, 54, 277 - 282. 

TAN, U. (1990). Relatinship of testosterone and nonverbal intelligence to hand preference and hand skill 
in right - handed young adults. lnternational Journal of Neuroscience, 54, 283 - 290. 

TAN, U. (1990). Testosterone and somatosensory evoked potentials from right and left posterior tibia1 
nerves in right - handed young adults. international Journal of Neuroscience, 55, 161 - 170. 





Gazi Universitesi TIP Fakultesi Farmakoloji Anabilim Dal~ 7 Ekim 1982 tarihinde 2547 say111 Y ~ ) K  yasasr ile 
kurulmugtur. Fakultemiz 1979 y~llnda Ankara iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi'ne bag11 Trp Fakultesi 

olarak eoitim ve ogretime baglamrg ve bu donemden itibaren yedinci kez mezun vermigtir. 

Dr. 2. Sevim Ercan, Haziran 1980, Dr. Hakan Zengil Aral~k 1980 tarihinde bu fakultede goreve baglamrglar 
Do~ent ve Profesorluk derecelerini bu Fakultede alm~glar ve Haziran 1991 yli~nda da Gazi Universitesi Trp 
Fakultesi Farmakoloji Anabilim Dal~nda profesorluk kadrolarrna atanmrglardrr. 1986 yllrnda Prof. Dr. 

Ozenq Tirnlioglu Fakultemiz profesorlijk kadrosuna atanrn~a, ancak Ankara ijniversitesi Di9 Hekimlgi 
Fakultesindeki gorevine devam etrnig, 1989 yrllndada Anabilirn Dalrmlzda gorevine baglam~gr. 

Halihazlrda Gazi Universitesi TIP Fakultesi Farmakoloji Anabiiirn Dal~nda u~ profesor, iki uzrnanllk yapan 
aragt~rrna gorevlisi ile egitim ve ogretim faaliyetleri devam etmektedir. Bugune kadar bir yuksek lisans, bir 
doktora ve bir uzmanlrk tezi yaptlrllmrg ve uzrnanlltjln~ alan Dr. Ferah Hindioglu Anabilim Dal~mlzdan 

ayrtlmlg, doktora egitimini tamamlayan Dr. iclal Cakrcl ise Gazi Universitesi Eczac~lrk Fakultesi 
Farmakoloji Anabilim dalrnda Yardlmcl Doqent olarak ~alrgmaktadrr. Halen bir yuksek lisans, iki uzmanlrk 
ve sekiz degigik Trp Fakultelerinden mezun doktora ogrencisi egitimlerine ve tez qallgmalartna devam 

etmektidir. 

Kls~tll laboratuvar imkanlar~ bulunan Anabilim Dalrmrzda 1980 yrllndan bugune kadar iki TUB~TAK, iki 
iiniversite projesi tamamlanmlg 41 adet Current Content'lere kayrtlr European Journal of Pharmacology, 

Journal of Pharmacy and Pharmacology, General Pharmacology, Current Therapeutic Research, 

Prostaglandins, Arzneimittel - Forschung, Surgical Neurology, Journal of Dermatology, Pharmacology, 
Archives lnternationales de Pharmacodynamie et de Therapie, Archives lnternationales de Physiologie et 
de Biochimie, Prostaglandins Leukotrienes and Essential Fatty Acids, and Actions, Experientia gibi 

uluslararas~ dergilerde ve 18 adetde Turk~e makale yayrmlanmrgtlr. 

Halen bir TuB~TAK, bir universite projesi ile doku zedelenmesinde arakidonik asid metabolitlerinin, 

serbest oksijen radikallerinin, endotel kaynaklr faktorlerin rolleri konularrndaki aragt~rmalar devarn 

etmektedir. 





MALARYA'DA KLOROK~N D ~ R E N C ~ N ~  

ORTADAN KALDIRAN ~LACLAR 
Dr. dzlem YAZAR 

A. U. TIP Fakultesi Fakrnakoloji Ana Bilim Dall Ara~tlrrna Gbrevlisi 

Ca*+ antagonistleri Ca2+ kanallar~ uzerindeki primer etkileri yan~nda iqlerinde hidrofobik molekulleri 

hucre d~glna tag~yan ATP baglml~ efflux pompaslnln (p - glikoprotein) da bulundugu bir grup poteinle de 
etkilegmekte ve bu pompa uzerinde diger ksenobiotiklerle yangmaktadlrlar. Bu ozellikleri dolayls~yla, 

etkinlik gosterebilmek iqin hucre i~inde birikmesi gereken kemoterapotik ilaqlara karst geligen direnci geri 
~evirme potansiyelleri yonunden incelenmektedirler. Simdilerde Ca2+ antagonistlerinin klorokin'e diren~li 

malarya tedavisindeki yerleri aragtlrllmaktadlr. 

Klorokin'in antimalaryal etkisinin parazit lizozomundaki akiimulasyonuna baglmll oldugu ve klorokin'e 
direnqli protozoonlarln lizozomlarlnda bu akumulasyonun duyarll suglara gore daha az oldugu 

gosterilmigtir. Bu olayda p - glikoproteinin klorokin efflux'ln~ artlrarak rol oynadlg~ dugunulmektedir. Yine 

p - glikoproteinin transmembran domain'lerinin birqok plazma membran kanallyla, bu arada L- tipi Ca2+ 

kanallarlnln ~l subunitiyle benzer motifler gosterdigi ve degigik slnlflardan Ca2+ antagonistlerinin de 

p - glikoproteinle etkilegtigi belirlenmigtir. 

Verapamil'le klorokin aras~nda invitro gozlenen sinerjizmanln invivo da gerqeklegtigi s~qanda 

gosterilmigtir. Fakat klorokin direncini geri qeviren verapamil konsantrasyonu ilacln kardiyovaskuler 

etkileri iqin saptanan IC50'sinin on kat~ kadardlr ve bu konsantrasyonda invivo kardiyovaskuler yan etkiler 

beklenir. Nitekim bu yan etkiler Ca2+ antagonistlerinin antikanser ilaqlarla birlikte kullan~lmalarr slraslnda 

gozlenmektedir. Verapamil, gallopamil ve devapamil'in s - izomerleri kardiyovaskuler sisteme daha 
yuksek afinite gosterirken klorokin direncini geri ~evirme bak~mlndan boyle bir stereoselektivite 

gozlenmemesi bu konuda yardlmcl olabilir. Diger yandan Ca2+ antagonistlerinin protozoon yanlnda insan 
hucresinde de klorokin birikimini artlrdlgl invitro gosterilmigtir. Bu yuzden protozoon p - glikoproteiniyle 

spesifik olarak etkilegecek yeni ajanlarln geligtirilmesi gerekmektedir. 

Referanslar : Salornone, S., and Godfraind, T. 1990. Drugs That Reverse Chloroquin Resistance in Malaria. 

TIPS 11 : 475 - 476. 
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D U Y U R U  

Daha once ertelendigi duyurulan "Current Aspects in Clinical Psychopharmacology" sempozyumu 
15 - 18 Ekim 1991 tarihleri araslnda Gulluk'te yapllacaktlr. 

Sempozyum sekreterligi : Dr. Seher Korkmaz, Ankara ijniversitesi TIP Fakultesi Farmakoloji 
Anabilim Dal~, Morfoloji bin as^, S~hh~ye 06339, Ankara. 7 





D U Y U R U  
\ 

Farmakoloji toplulugunu daha yaktndan tan~mak iqin butun ADRES : 
Anabilim Dallarlnl Bultenimiz araclllgt ile tek tek tan~tmay~ amaqla- 
maktay~z. Bu nedenle qallgmakta oldugunuz birimi anlatan yazllartnl- Dr. med. K.J. Netlet' 
ZI bekliyoruz. ilke olarak yazllarlnlzln iqerik ve biqimine kar~gmamak- Treasurer of IUPHAR 
la birlikte, her bir birimden altnacak bilgilerin standarditasyonu University of Marburg, 
aq~s~ndan gu konulart da kapsamastn~ istiyoruz : Lahnberge 

- Anabilim Dallnln tam  ad^, kurulug agamalar~ ve kurulug tarihi, Department of Pharmacology 
- Anabilim Daltnln gimdiki ve geqmigteki yoneticileri, and Toxicology 
- Anabilim Daltndan uzmanl~k / doktora alanlar ve gimdiki Karl Frisch strasse 

pozisyonlar~, 
- Bolumun araq gereq yonunden olanaklarl, 

D - 3550 Marburg F. R. G. 

- Bolumun bagllca aragttrma konular~, 
- Bolum akademik kadrosunun toplu bir fotograf~. 

- .. -3untann haricinde vurgulamak istediginiz bir husus olursa, 
- 

lutfen onlart da belirtiniz. Katkllarln~z iqin gimdiden tegekkur eder, 

qaltgmalarlntzda bagar~lar dileriz. 

Bulten Yayln Kurulu ad~na 

Doq. Dr. Mehmet Melli 

Adres : 
Ankara ijniversitesi TIP Fakultesi 
Farmakoloji Anabilim Dal~ 

Slhhlye 06339 ANKARA 

IUPHAR (International Union of Pharmaco1ogy)'dan Turk 

Farmakoloji Dernegine gonderilen bir yaztda, IUPHAR'ln farmako- 
loji ile ilgili qok qegitli aktiviteleri oldugu ve mevcut butqesi ile bu 

aktiviteleri yeterince destekliyemedigi bildirilmektedir. 

IUPHAR gerek ilaq girketlerinden ve gerekse bireysel olarak 

farmakologlardan bu konuda yardtm istemektedir. Arzu eden 
farmakologlar yllda 100 Amerikan Dolart almak uzere 4 ytl sure ile 

IUPHAR'a destek sagllyabileceklerdir. istekliler bu odemeyi dernek 

aractllgl ile yapabilecekleri gibi, dogrudan dogruya IUPHAR adlna 

herhangi bir bankadan allnacak qek ile IUPHAR veznedar~na 

gonderebileceklerdir. .. 

TlJRK FARMAKOLOJ~ D E R N E ~ ~  BULTEN~ 

Turk Farmakoloji Dernei Yaylnr 

Sahibi 

Prof. Dr. Kazlrn TljRKER 

Sorumlu Yaytn Muduru 

Prof. Dr. ilker KANZIK 

Yay~n Kurulu , 

Prof. Dr. Meral TUNCER 
Prof. Dr. Sevirn Ercan 
Prof. Dr. Melih ALTAN 

Doc. Dr. Mehrnet MELLi 
Doc. Dr. Nurettin ABACIOGLU 

Dr. Eyijp Sabri AKARSU 

Teknik Kurul 

Dr. Mehmet UGUR 
Uzrn. Ecz. Tanju ~ZCELIKAY 

Dr. Ersin YARlS 
Dr. Sarni EREN 

Ecz. Bahar TUNCTAN 
Biiltende yaylmlanan yazllann 
sorurnlulu~u, yazarlar~na aittir. 

Bulten, iicretsiz olarak,Turk Farmakoloji 
Dernegi uyelerine gonderilir. 





G ~ ~ N D E  TEK DO2 UYGULANAW TEK SEFALOSPOR~N 

seftriakson 

Farmakokinetik ozellikleri sayesinde gunde tek doz uygulanma avantajl 
olan. . Solunum yolu. deri ve yumugak doku. uriner sistem. kemik ve eklem enfek- 
siyonlan, intraabdominal enfeksiyonlar, gonore, pelvis enflamatuvar hastall- 
g ~ ,  bakteriyel septisemi, menenjit ve cerrahi profilakside yuksek klinik ve 
bakteriyolojik bagar~ saglayan. . D u ~ u k  yan etki slkl~g~yla mukemmel hasta uyumu sunan, . Tedavi maliyeti aqslndan ekonomik 

i~ enjeksiyon iqin : 0 . 3  seftriakson'a egdeger seftriakson sodyum iqeren flakon ve 2ml % l  'lik lidokain HCI qozeltisi iqeren Mzucu 
ampul 
l g  seftriakson'a e$deger seftriakson sodyum iqeren flakon ve 3.5 ml % l'lik lidokain HCI Mzeltisi iqeren 
qozucu ampul 

iV enjeksiyon ipin : 0.3 seftriakson'a egdeger seftriakson sodyum iqeren flakon ve 5ml distile su iperen qozucu ampul 
l g  seftriakson'a egdeger seftriakson sodyum iperen flakon ve lOml distile su iwren pozucu ampul 

. 
Aynnt~l~ bilgi firmam~zdan temin edllebilir. FAKO I l A ~ L A R l  A.S. 

Levenl. ISTANBUL 






