
Ü Ç  A Y D A  B İ R  Y A Y I M L A N I R

•	 Türk	Farmakoloji	Derneği	

Danimarka’nın	Başkenti	Kopenhag’da	

Düzenlenen	Worldpharma	2010’da	Panel	

Organize	Etti

•	 EPHAR	2016	Kongresi	İstanbul’da	

Yapılacak:	Başarıya	giden	yol-2

•	 10.	Türkiye	Eczacılık	Kongresi:	“Akılcı	

İlaç	Kullanımı”	oturumunun	ardından

•	 30.09.2010	Tarih	ve	6202	Sayılı	Bakan	

oluru	gereğince;	01.10.2010	tarihinden	

sonra	Klinik	Araştırma	Başvuruları	

Kabul	Edilmeyecektir

•	 Alkol	Yoksunluk	Sendromu:	

Farmakolojik	Görüşler

•	 Biyolojik	Saatin	Moleküler	

Mekanizmaları

•	 Bölüm	Tanıtımı:	Gazi	Üniversitesi	

Eczacılık	Fakültesi	Farmakoloji	

Anabilim	Dalı

•	 Bilimsel	Toplantılar

•	 Proje	Başvuruları

•	 Yeni	Üyelerimiz

SAYI:106	EKİM-ARALIK	2010





1

TÜRK
FARMAKOLOJİ
DERNEĞİ
BÜLTENİ
SAYI : 106  EKİM-ARALIK  2010
Ü Ç  A Y D A  B İ R  Y A Y I M L A N I R

www.tfd.org.trwww.tfd.org.tr
Tasarım ve Baskı:

Alp Ofset Ltd. Şti. (0-312) 230 09 97
Ali Suavi Sokak No:60 Maltepe/ANKARA

Basım Tarihi: 22 Ekim 2010

Türk Farmakoloji Derneği Adına

Prof. Dr. Öner SÜZER

Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL

Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu
Prof. Dr. Zafer Gören
Prof. Dr. Esra Atalık
Doç. Dr. Arzu Onay Beşikçi
Doç. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu
Yrd. Doç. Dr. Tolga Aydos
Yrd. Doç. Dr. Banu Cahide Tel
Dr. Bilgen Başgut
Dr. Deniz Dedeoğlu
Dr. Kubilay Oransay

Türk Farmakoloji Derneği Bülteni

Talatpaşa Bulvarı No:113/52
06230 Samanpazarı / Ankara
Tel:0.312 309 21 56
TFD Bülten e-posta : bulten@tfd.org.tr

Yaygın Süreli Yayın

3 aylık - Türkçe
Bülten Ücretsiz Olarak Türk Farmakoloji Derneği Üyelerine Gönderilir.

Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL
Hacettepe Üni. Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
Sıhhıye, 06100 ANKARA
Tel : (0-312) 305 20 81 - 305 21 31
Faks : (0-312) 309 21 56
e-posta : gumusel@hacettepe.edu.tr
   sekreterya@tfd.org.tr
Bültende yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yayın Şekli

Yayın Türü

Yayın �dare Merkezi Adresi

Yayının Adı

Yayın Kurulu

Sahibi

Sorumlu Yazı �şleri Müdürü

ÖnsözÖnsöz
Değerli Meslektaşlarım,

TC Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2010/164 numaralı kararıyla 23.12.2008 tarih ve 
27089 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Klinik Araştırmalar Hakkında 
Yönetmelik’in tümünün yürürlüğünü durdurdu. Karar sonucunda ilgili yönetmelik sonrası 
TC Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliğe dayanarak yaptığı tüm mevzuat geçersiz oldu ve klinik 
araştırmaların yapılabilmesinde önemli sorunlar ortaya çıktı. İnternet sitemizde klinik 
araştırmalar mevzuatının 1993 yılından başlayan sürecini ortaya koyan bir sayfa yayınladık 
(http://www.tfd.org.tr/klinikarastirma.htm). Bu sayfanın geliştirilerek klinik araştırmalarda yer 
alan tarafların tümünün yararlanabileceği bir forum olmasını diliyoruz. Türk Farmakoloji Derneği 
bu zorlu süreçte aktif olarak yer alan ve konunun çözümünde olumlu rol oynayan bir bileşen 
olma rolünü sürdürecektir. Acil durumda yapılması gerekenler konusunda kişisel görüşlerim 
özetle şu şekildedir:

1. Daha önce onay almış çalışmalar sürmelidir ve 01.10.2010 tarihinden önce yapılmış 
araştırma izin başvuruları sonuca bağlanmalıdır; bu şekilde onay almış çalışmaların 
yapılmasında da bir sorun yoktur. TC Sağlık Bakanlığı da buna paralel açıklamalar yapmıştır.

2. TC Sağlık Bakanlığı Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmeliği geri çekmeli ve henüz 
yürütmeyi durdurma aşamasında bulunan davayı konusuz bırakmalıdır. Bu durum sorunun 
çözümüne önemli katkı sağlayacaktır.

3. Mevcut durumda üniversitelere bağlı etik kurulların kurulmasında ve klinik araştırmalara 
“etik onay” vermesinde herhangi bir engel yoktur. Klinik Araştırmalar Yönetmeliği’nin iptali 
bu konuda bu yönetmelik öncesi var olan ulusal ve uluslar arası mevzuatın iptali anlamına 
gelmemektedir.

4. En sıkıntılı ve şu anda hukuki belirsizlik süren durum “etik onay” alan araştırmalara 
TC Sağlık Bakanlığı’nın nasıl “araştırma izni” vereceğidir. TC Sağlık Bakanlığı sadece bu konuyu 
açıklığa kavuşturan ve kurallarını ortaya koyan bir “yönetmelik” çıkartabilir. Danıştay, Klinik 
Araştırmalar Yönetmeliği’ni iptal gerekçesinde TC Sağlık Bakanlığı’nın kendisine “kanun” ile 
yetki vermeyen alanlarda düzenleme yaptığını belirtmiştir. İlaçlar için bilimsel araştırma izninin 
verilmesi 3359 sayılı Sağlık Temel Hizmetleri kanununun 3k maddesi ile TC Sağlık Bakanlığına 
verilmiştir: “…Özel mevzuatına göre izin veya ruhsat alınmamış ilaç ve terkiplerin üretimi, 
ithali, satışı ile ruhsat veya izin alınmış dahi olsa ilaç ve terkiplerin bilimsel araştırma 
amacıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve ilgili kişinin rızası olmadan insan üzerinde 
kullanımı yasaktır.”

5. Bu kısa öneriler dizini mevcut acil durumun çözümüne yöneliktir. Bu geçici çözüm 
“kalıcı” olmamalıdır ve klinik araştırmalarda yer alan bütün tarafların katkılarıyla orta vadede 
gerçek çözüm oluşturulmalıdır.

Bu dönem içinde TFD Klinik Toksikoloji Çalışma Grubunun kendi üyeleriyle yaptığı “Adli 
Farmakoloji” konulu toplantıya katıldım. Uzunca bir süredir Adli Tıp Kurumu’nda meslektaşlarımız 
görevlendirilmekte hatta zorunlu hizmet yapmaktadırlar. Bu konuyla ilgilenen meslektaşlarımızın 
faaliyetlerine ileride daha fazla tanık olacaksınız, bültenimizin gelecek sayılarında bu konu 
kapsamında yazılar yayınlanması olasıdır. Adli Farmakoloji alanı sadece İstanbul’da yer alan “Adli 
Tıp Kurumu” faaliyetleri ile sınırlı değildir. Çok yakında pek çoğumuza ilaç uygulamaları veya 
toksik maddelere maruz kalma konularında çok sayıda “bilirkişi” isteminde bulunması olasıdır. 
Bu durumda internet sitemizde http://www.tfd.org.tr/farmakoloji_uzmanlari_gorev_alanlari.pdf 
adresinde yayınlamış olduğumuz “Tıbbi Farmakoloji Uzmanlarının Görev Alanları” metnini de 
güncellememiz gerekmektedir.

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu adına hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr. Öner Süzer
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Türk Farmakoloji Derneği Danimarka’nın

Başkenti Kopenhag’da Düzenlenen 

Worldpharma 2010’da Panel Organize Etti   

Türk Farmakoloji Derneği tarihinde ilk defa, 19 

Temmuz 2010 pazartesi günü Danimarka’nın başkenti 

Kopenhag’da düzenlenen Worldpharma 2010’da “Clinical 

Trials Across Europe and the role of pharmacologists” 

başlıklı bir panel düzenledi. Bu panelin hazırlıklarına 

2008 yılında Kanada’da düzenlenen kongrede 

başlanmıştı ve o dönemde Worldpharma 2010’un genel 

sekreteri olan Prof. Michael Mulvany ile sürdürülen 

temaslar sonucu Türk Farmakoloji Derneği tarafından 

bu kongrede bir panel organize edilmesi ve bu panelde 

tüm sunumların ve tartışmanın İngilizce olarak yapılması 

düşüncesi kabul gördü. 

Panelin amacı, ilaç geliştirme döneminden başlayarak 

ilacın piyasadaki kullanımına kadar değişik aşamalarda 

farmakologların rolünü ortaya koymak ve bu konuda 

katılımcılara yeni bir ufuk açabilmekti. Oturuma 

konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 

Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer 

Güney, Novartis Türkiye’den Doç. Dr. Uğur Özkutlu, 

Viyana Tıp Üniversitesi Klinik Farmakoloji bölümünden 

Volker Wacheck ve Karolinska Enstitüsü Klinik Farmakoloji 

bölümünden Carl-Olav Stiller katıldı.

Panelin ilk bölümünde Prof. Dr. Zafer Güney, 

Türkiye’deki farmakovijilans sistemini anlattı. Sistemin 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile olan ilişkisine vurgu yapan 

Güney, Türkiye’nin uluslararası sisteme en erken üye olan 

ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti ve Farmakovijilans 

konusunun, hastaların hekimin kendilerine reçete ettiği 

ilacı kullanma konusundaki isteklerini belirlemede ne 

kadar önemli olduğunu da vurguladı. Ayrıca Dr. Güney, 

büyük bir nüfusa ve önemli bir hasta sayısına sahip olan 

Türkiye’nin Farmakovijilans konusunda da kendi verisini 

üretmesi gerektiğini dile getirdi. 

Daha sonra söz alan Doç. Dr. Uğur Özkutlu, eğitimin 

özellikle ilaç sektöründe çalışan farmakologlar için çok 

önemli olduğunu vurguladı. Daha sonra  Türkiye’nin 

özellikle ekonomik açıdan ve klinik araştırmalar 

açısından durumunu ortaya koyan Dr. Özkutlu, 

Türkiye’nin ekonomik açıdan önemli bir güç olduğunu 

ve potansiyelinin yüksek olduğunu belirtirken, ülkemizin 

en önemli riskinin bazı belirsizlikler ve geçmişte 

görülen ekonomik dalgalanmalar olduğunu vurguladı. 

Dr. Özkutlu, ülke olarak klinik araştırmalardan daha 

fazla pay alınması isteniyorsa, bu konuda özellikle 

üniversitelerin altyapı ile ilgili gerekli değişiklikleri 

yapmasının gerekliliğine de işaret etti.  

Prof. Dr. Zafer Güney
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  
TFD-Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Başkan Yard.
Viyana Klinik Araşt. Okulu (VSCR) Konsey Üyesi
American Society of Clinical Pharmacology and 
Therapeutics (ASCPT) üyesi

  Prof. Dr. Zafer Güney 

  Doç. Dr. Uğur Özkutlu
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Panele 100 dolayında dinleyicinin katılması, Türk 

Farmakoloji Derneği’ni dinleyicilere bir kere daha 

tanıtmak açısından çok önemliydi. Gerek oturum 

sırasında gerekse daha sonra gelen soruların çokluğu 

da panelin konu başlıkları seçiminin başarılı olduğunun 

önemli bir göstergesiydi. 

Sonuç olarak, Türk Farmakoloji Derneği tarihinde ilk 

defa Dünya kongresinde bir paneli başarıyla düzenledi. 

Bu panel, aynı zamanda 2016 EPHAR kongresini 

İstanbul’da düzenleyecek olan derneğimizin tanıtımına 

da çok önemli bir katkı yapmış oldu. Yine bu panelde 

Türkiye’de klinik farmakoloji alanındaki çalışmaların hiç 

de azımsanmayacak sayıda ve nitelikte olduğu ve uluslar 

arası alanda da kabul gördüğü bir kere daha ortaya 

çıktı. 

EPHAR 2016 İSTANBUL’DA 

Türk Farmakoloji Derneği, aday olduğu EPHAR’ın 2016 

kongresini 4 aday ( diğer adaylar: Utrecht – Hollanda, 

Catania – İtalya, Lozan – İsviçre)  arasından oldukça 

heyecanlı geçen bir seçim sürecini geride bırakarak 

İstanbul’a getirmeyi başardı.

Şüphesiz bu konuda TFD başkanı Prof. Dr. Öner 

Süzer, dernek genel sekreteri Prof. Dr. Bülent Gümüşel 

ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Orer’in çok 

önemli çabaları oldu.

TFD Başkanı: Prof. Dr. Öner Süzer 
TFD Genel Sekreteri: Prof. Dr. Bülent Gümüşel 
Prof. Dr. Zafer Güney 

Türk Farmakoloji Derneği Danimarka ‘nın Başkenti Kopenhag’da 
Düzenlenen Worldpharma 2010’da Panel Organize Etti

 Volker Wacheck, Viyana Tıp Üniversitesi’nde çalıştığı 
klinikte onkoloji hastaları üzerinde edinmiş olduğu 
deneyimleri ayrıntılı bir şekilde katılımcılara aktardı. 
Özellikle onkoloji alanında yaptıkları klinik araştırmalar 
ve burada karşılaştıkları zorluklardan bahseden  
Wacheck, uygulanan alternatif yaklaşımlar konusunda 
da bilgi verdi. Wacheck’in onkoloji alanında yeni bir 
ürün geliştirilmesinin zorlukları konusunda vermiş 
olduğu bilgiler de oldukça dikkat çekiciydi. 

Stockholm bölgesinde ilaç kullanım komitesinde 
görev yapan Carl Olav Stiller ise kendi bulunduğu 
bölgede uyguladıkları sistemi ve bu sistem içerisindeki 
rolünü anlattı. Stiller’in özellikle hekimlere yapılan ilaç 
önerileri konusunda Klinik farmakolog olarak oynadığı 
rolü vurgulaması dikkat çekiciydi. 

   Volker Wacheck 

 Carl Olav Stiller 



5

EPHAR 2016 Kongresi İstanbul’da 
Yapılacak: Başarıya Giden Yol- 2

Bültenimizin bir önceki sayısında EPHAR2016 
toplantısının Türkiye’de yapılması kararının başarısının 
ilk sözlerini yayınlamıştık. Durum bülten baskıya girerken 
belli olduğu için ve kısa zamanda bir yazı yetiştirmek 
zorunda olduğumuz için o zaman konuyu bütün 
yönleriyle ele alamadık. Bu yazımızla bizden sonraki 
kuşaklara hikayeyi aktarabilmek amacıyla konunun farklı 
yönlerine değineceğiz.

Geçen yazımıza özetle TFD’nin 28. dönem yönetim 
kurulu öncesinde uluslar arası bir kongreyi Türkiye’ye 
getirme çabalarıyla başlamıştık. Daha önceki dernek 
yönetimlerimizin çabaları olmasa bugün başarıya 
ulaşmamız söz konusu olamazdı. Bu kısmın detayları 
bir önceki yazımızda var olduğu için yazının konusunu 
olayın özellikle son dört yılı üzerine yoğunlaştıracağız ve 
başarıya ulaşmamızda bize göre önem taşıyan aşamalara 
dikkatinizi çekmeye çalışacağız. Bu yazıda bahsedilen 
aktivitelerin oylamadan çok önce başladığını, ancak 
sona ermeyip bundan sonraki dönemlerde de sürdüğünü 
göreceksiniz.

Son dönem IUPHAR ve EPHAR kongrelerinde 
Türkiye’den önemli sayıda katılımcı sağlanmakta ve bu 
durum her iki derneğin yönetim kurulları tarafından 
dikkat çekmektedir. Bu durum 2-7 Temmuz 2006 Pekin, 
XV. IUPHAR kongresinde dikkat çekmeye başlamış ve 13-17 
Temmuz 2008 Manchester, EPHAR2008 ile 17-23 Temmuz 
2010 Kopenhag, WorldPharma2010 kongrelerinde de 
artarak sürmüştür. Bu durum kongre katılımcılarında bir 
farkındalık yaratmıştır. Bunu bir katılımcının şu sözleriyle 
ifade edebiliriz: “Türkler her yerde…”.  Çok sayıda üyemiz 
kendi tanıdıkları delegelerle temasa geçip her biri bizim 
için olumlu katkılar sağladılar. Katılımın artmasında 
TFD’nin aracılık ettiği kongre katılım burslarının ve 
çeşitli ilaç firmalarının katkıları çok önemlidir. Bu şekilde 
EPHAR2016 öncesinde EPHAR2012 17-20 Temmuz Granada 
İspanya (www.ephar2012.org) ve IUPHAR2014 13-18 
Temmuz 2014 Cape Town Güney Afrika (www.iuphar2014.

org) kongrelerinde de Türkiye’den katılımlar artarak 
sürmelidir.

TFD’nin EPHAR2008 Manchester sonrasında bu 
konudaki çabaları artarak sürmüştür. EPHAR2008 kongresi 
esnasında yapılan EPHAR genel kurulunda Prof. Dr. Hakan 
Orer’i EPHAR yönetim kuruluna aday gösterdik, ancak 
seçilmesini sağlayamadık. Ancak genel kurulda EPHAR 
başkanı olarak seçilen Prof. Dr. Eeva Moilanen ile dernek 
olarak hemen sıcak temaslara başladık. Şanslı olarak Prof. 
Moilanen’in genel sekreterimiz Prof. Dr. Bülent Gümüşel’le 
tanışıklığı Pekin IUPHAR kongresine dayanmaktaydı. 
Kendisini TFD 20. ulusal farmakoloji kongresine konuşmacı 
olarak davet ettik, gala yemeğinde birlikte olduk. Kongre 
bitiminde Prof. Dr. Öner Süzer ve Prof. Eeva Moilanen  
özel bir yemekte birlikte oldu ve EPHAR2016 kongresini 
kazanmak için samimi düşüncelerini ve yapılması 
gerekenleri sayın Başkandan öğrendik. Öğrendiklerimizi 
harfiyen uyguladık, hatta daha fazlasını yapmaya çalıştık.

Ulusal kongremizde bir EPHAR delegesini daha 
misafir etmiştik: Prof. Zdravko Lacković. Kendisi 
Worldpharma2010’da bir farmakolojide lisansüstü eğitim 
konulu panel düzenledi ve Prof. Dr. Hakan Orer’i de 
konuşmacı olarak davet etti. Panel çok güzeldi, TFD’nin 
EPHAR 2016 kongresi tanıtım slaytı da son konuşmacı Prof. 
Dr. Hakan Orer’in son slaytı olarak uzun süre ekranda 
kaldı. WorldPharma2010’da TFD üstlendiği ve dernek 
tarihimizde ilk kez dünya bir farmakoloji toplantısında 
düzenlediği panel de katılımcıların daha yoğun olarak 
gelebilecekleri bir salondaydı ve oldukça fazla ilgi çekti. 
Bu tür faaliyetleri sürdürmemiz derneğimizin kurumsal 
kimliğinin yükselmesine ve diğer ülkelerin farmakoloji 
derneklerinin nezninde yerimizin yükselmesine katkıda 
bulunmaktadır. Bu bağlamda TFD EPHAR2012’de de bir 
sempozyum düzenlemeyi planlamaktadır. Bu konuda 
sizlerle paylaşacağımız bir müjde de İspanya Farmakoloji 
Derneğinin davetiyle dernek başkanımız Prof. Dr. Öner 
Süzer’in EPHAR2012 kongresi bilimsel kuruluna dahil 
edilmesidir.

18 Aralık 2009’da yapılan genel kuruldan sonra seçilen 
yönetim kurulumuz, ulusal kongre sonrası yaptığımız 
anket sonuçlarını da dikkate alarak önce sözleşmeden 
doğan haklarımızı kullanıp daha önce çalıştığımız kongre 
organizasyon firmasıyla sözleşmemizi sona erdirdi ve 
ulusal ve uluslar arası organizasyonlarımız için ayrı ayrı 
ihaleler açıp teklifleri değerlendirdikten sonra yeni kongre 

Prof. Dr. Öner Süzer
TFD Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Bülent Gümüşel
TFD Genel Sekreteri
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EPHAR 2016 Kongresi İstanbul’da Yapılacak: Başarıya Giden Yol- 2

organizasyon şirketleriyle anlaşma kararı aldı. EPHAR2016 
organizasyonu için de EPHAR2016 için henüz bir oylama 
yapılmadan birkaç ay önce “Kongre Organizasyon” 
firmasıyla anlaşmaya vardık. Anlaşma koşullarımıza göre 
kongre öncesi yapılacak tüm harcamalar ve hazırlıklar 
firma tarafından üstlenilecekti. Firmanın daha önce 
İstanbul’da büyük katılımlı çok sayıda uluslar arası 
tıp kongresi düzenlemiş olması bize önemli avantajlar 
sağladı. Firmayla birlikte çalışarak çok iyi bir teklif 
dosyası hazırladık. Firma yetkilileri Kopenhag’da sunu 
yaptığımız ve oylamanın gerçekleştiği mekanlarda da bizi 
yalnız bırakmadılar. Diğer ülkelerin böyle bir faaliyette 
bulunmamaları bizim için olumlu olmuştur.

Kongre için rakiplerimizi öğrendiğimizde işimizin 
çok zor olduğunu düşünmeye başladık. Hollanda ve 
İtalya EPHAR yönetim kurulunda temsil ediliyordu ve 
beklediğimiz gibi ülkeler adına sunuları sırasıyla EPHAR 
yönetim kurulu üyeleri Prof. Filippo Drago ve Prof. Aletta 
Kraneveld yaptı. Sonuçta kongreyi kazanma detayları 
için bizden daha fazla bilgiye sahiptiler. Diğer rakibimiz 
İsviçre de sunuyu hazırlama aşamasında EPHAR eski 
başkanı ve EPHAR2008 başkanı Prof. Arthur Weston’dan 
yardım alıyordu. Acaba bu kez de mi olmayacaktı?

Kongre için resmi teklifleri EPHAR sitesinde görünce 
bizim rakiplerimizin hangi özelliklerden daha iyi bir sunu 
yapabileceğimiz konusunda epeyce çalıştık. Bunun çok 
fazla yararını gördük, çünkü rakiplerimiz çalışmalarını 
(tekliflerini) gerçekten profesyonelce hazırlamışlardı, 
ancak tamamlayıp gönderdikten sonra yaptıklarının 
üstüne hiçbir şey katmamışlardı. Yani var olan 
eksikliklerini/hatalarını sürdürmeye devam ediyorlardı. Bu 
durum içimizi oldukça rahatlattı, çünkü biz son ana kadar 
çalıştık, çabaladık, ter döktük.

Sonunda sunu sabahı (21 Temmuz 2010) geldi çattı. 
Son dönemeçte tüm gücümüzü harcamalıydık. Sunuda 
tüm rakiplerden farklı mesajlar vermeliydik. Sunuyu 
Prof. Dr. Öner Süzer üstleniyordu ve konuşmaya şöyle 
başladı: “Biz bu kongreyi diğerlerinden çok çok çok 
daha fazla istiyoruz…” Bu duygusal girişin ardından 
hiç eksilmeyen bir tempoyla çok farklı boyutlar içeren 
bir konuşma yaptık. Rakiplerimiz “bizim ekonomimiz 
çok güçlü ve sağlam” diyordu, biz “Avrupa’nın en hızlı 
büyüyen ülkesiyiz” dedik. Rakiplerimiz “sanal ve hatalı 
kongre bütçeleri” sunmuşlardı, biz “gerçek bütçe” böyle 
olur dedik. Rakiplerimiz çeşitli yerlerden para bulup 
bu işi yapacağız diyorlardı, biz yaptığımız anlaşma 
sayesinde finansmanımız şimdiden hazır dedik. Kongre 
merkezi olanaklarını da ön plana çıkarttık, İstanbul’un 
avantajlarını da. Bunun yanı sıra Avrupa’dan gelecek 

farmakoloji yüksek lisans ve doktora öğrencilerini 
İstanbul’daki üniversitelerin yurtlarında “ücretsiz/çok 
az ücretli” konaklatacağımızı ve Türkiye’nin bulunduğu 
konumdan dolayı başta Rusya olmak üzere, çevremizdeki 
komşu ülkelerden de katılımcı sayımızı daha da 
artırabileceğimizi delegelere bildirdik. İyi bir sunu için 
dozunda espiri yapılması da gerekiyordu… Sununun 
çok güzel bir İstanbul tanıtım videosu ile sonlanması da 
avantaj oldu. Diğer sunuların bizimkinin yanında çok 
sönük ve mekanik (duygusuz) kaldığını söyleyebiliriz. 
Mekandan çok mutlu ayrıldık. Oylama bir gün sonra 
yapılacaktı ve elimizden geleni yapmıştık.

Oylama 22 Temmuz 2010 günü yapılan EPHAR genel 
kurulunda gerçekleşti. EPHAR genel kurulunda yapılan bir 
değişiklik önergesiyle oylama yöntemi değiştirildi. Daha 
önceki yazımızda belirttiğimiz gibi Hollanda’yla birlikte 
önce ikinci tura kaldık ve oylar açıklandığında mutlu sona 
ulaştık: Hollanda 12 ve Türkiye 14. 

Tabii ki oylama gizli olduğu için bize kimin oy 
verdiğini tam olarak bilmiyoruz, ancak sonuçlar 
açıklandıktan sonra kutlama-üzülme-nötr kalma 
indeksine göre ikinci tur oylarının açıklamasının şöyle 
olabileceğini düşünüyoruz:

Hollanda’nın aldığı oylar: Hollanda 1, Belçika 1, Fransa 
2, Almanya 2, İtalya 2, İsviçre 1 (toplamı 9).

Türkiye’nin aldığı oylar: Türkiye 2, Yunanistan 1, 
Finlandiya 2, İspanya 2, Portekiz 1, Rusya 1, Hırvatistan 1, 
Sırbistan 1, Slovenya 1,  (toplamı 12)

Kime oy verdiğini tam olarak anlayamadığımız 
oylar: İngiltere 2, İsveç 1, Çek Cumhuriyeti 1, Slovakya 1, 
Danimarka 1, Malta 1, Avusturya 1, Macaristan 1 
(toplam 9 oy). 

Ancak bu toplam 30’a vardığına göre dört oy boş 
olarak kullanılmış olmalı.

Oylamayla ilgili son olarak aslında bizi 
destekleyeceğini düşündüğümüz Bulgaristan 
ve Polonya’nın aidat borçları nedeniyle oy 
kullanamadıklarını söylemeden geçemeyeceğiz.

Kuşkusuz bu yazıya da sığdıramadığımız ve 
yazamadığımız başka detaylar da var. Şimdi hepimize 
düşen önümüzdeki süreçte derneğimizi ve Türkiye’deki 
farmakoloji topluluğunu bilimsel olarak hak ettiği 
mümkün olduğunca daha yükseklere çıkarabilmek için 
elbirliği ile çalışmak ve üzerimizde bulunan “en iyi EPHAR” 
toplantısını yapabilmek misyonumuzu yerine getirmektir.. 
Bu konuda oluşacak destekleriniz için şimdiden teşekkür 
ederiz.



7

10. Türkiye Eczacılık Kongresi: 
“Akılcı İlaç Kullanımı” 
oturumunun ardından

10. Türkiye Eczacılık Kongresi, Türk Eczacıları 

Birliği (TEB), Ankara Eczacı Odası, Tüm Eczacı 

Kooperatifleri Birliği ev sahipliğinde 30 Eylül-3 Ekim 

2010 tarihleri arasında “Gelecek” temasıyla Ankara’da 

Rixos Otel’de yapıldı. 

Kongreye büyük çoğunluğu eczacı olan 1460 kişi 

ve 600 eczacılık fakültesi öğrencisi katıldı. TEB’in 

Resmi İletişim Kanalı “Farmainbox” üzerinden ise 

2000’den fazla eczacı kongrenin bazı oturumlarını 

eczanelerinde canlı yayında izledi ve konuşmacılara 

soru sorma olanağı buldu. İki yüz on yedi 

konuşmacının olduğu kongrede 20 bilimsel oturum, 8 

panel ve 3 söyleşi gerçekleştirildi.

Bu noktada, TEB’in 14 Mayıs 2010-2011 dönemi için 

belirlediği ‘ana tema’nın “Akılcı İlaç” olduğunu, bu 

konuda -başta çocuklar olmak üzere- toplumun tüm 

katmanlarına ulaşmayı hedeflediğini, doğal olarak 

serbest eczacılara yönelik eğitimleri de programa 

aldığını özellikle vurgulamak gerekir.

“Akılcı İlaç Kullanımı” (AİK) paneli, kongrenin 

16. oturumu olarak 03 Ekim 2010 tarihinde,  Kütahya 

Eczacı Odası Başkanı Ecz. Hasan Basri Kale’nin 

başkanlığında gerçekleştirildi.  Oturumda Türk 

Farmakoloji Derneği (TFD) II. Başkanı Prof. Dr. Ersin 

Yarış “Bilimsel, Toplumsal ve Örgütsel Açılardan 

Akılcı İlaç”  ve TFD bünyesinde yürütülen “Eczacılara 

Yönelik Akılcı İlaç Eğitimi”ni yapılandıran grubun 

üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu “Akılcı İlaç 

Kullanımı Eğitimi ve Eczacılık” başlıklı sunumlarını 

yaptılar. Toplantıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

(KKTC)’nden katılan Ecz. Laika Gökçekuş “Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’ndeki Serbest Eczanelerde Akılcı 

İlaç Kullanımı”na yönelik araştırmasının sonuçlarını 

sundu.  Son olarak Marmara Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi’nden Uzm. Ecz. Aylin Acar Sancar “Akılcı 

İlaç Kullanımı Perspektifinden İlaç Harcamalarının 

Kontrolü: Fiyatlandırma, Geri Ödeme Sistemleri ve 

Farmakoekonomi” başlıklı sunumunu yaptı.

Prof. Dr. Ersin Yarış, AİK’nın toplumsal ve bilimsel 

tanımlarını, tıbbi uygulamalardaki kriterlerini 

aktardıktan sonra, konuyla ilgili sorunların 

uluslararası boyutunun saptanmasıyla birlikte 

dünyada başlatılan çözüm arayışlarından, bunların 

ülkemize yansımalarından söz etti. Dünyada ve 

ülkemizde başlıca çözüm yolu olarak “eğitim”in 

öne çıktığını vurgulayan Dr. Yarış, Sağlık Bakanlığı 

tarafından eğitimlerin öncelikle hekimlere 

verilmeye başlandığını, standartları tartışılsa da 

bu eğitimin farmakologlarca tıp fakültelerinin 

müfredatına önemli ölçüde taşındığını örneklerle 

anlattı. Tıp fakültelerinde verilen eğitimdeki 

Yard. Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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10. Türkiye Eczacılık Kongresi: “Akılcı İlaç Kullanımı” 
oturumunun ardından

sorunların benzerlerinin eczacılık fakülteleri için 

de geçerli olabileceğine dikkat çekip bu alanda 

yapılabileceklere ilişkin çözüm önerilerini sıralayarak 

ilgili bütün kurumları göreve çağırdı. Prof. Dr. Yarış 

gelecekte Türk Tabipleri Birliği ve TEB ile ortaklaşa 

yapılabilecek,  eczacı ve hekimlerin birlikte katılacağı 

eğitimlerin de mümkün olabileğini sözlerine ekledi. 

Yrd. Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu, AİK konusunda 

eczacıların da sorumluluğunun bulunduğunu, 

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımladığı görevleri 

çerçevesinde bu sorumluluğun reçete karşılama 

anında başladığını, bilgilendirme ve izlem açısından 

özellikle önem taşıdığını anlatıp Türkiye’de serbest 

eczanelerde yapılan AİK araştırmalarından söz 

ederek, eczacılık fakültelerinde AİK eğitiminin 

başlama sürecini 2000’lerden günümüze anlattı. Dr. 

Toklu, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 

lisans düzeyinde vermekte oldukları AİK eğitiminin 

yanı sıra TFD tarafından eczacılara yönelik 

oluşturulan probleme dayalı öğrenim modeliyle 

İstanbul Eczacı Odası  üyesi serbest eczacılara 

verilen mezuniyet sonrası eğitimi ve eczacılık 

fakültelerindeki öğretim üyesi farmakologlara yönelik 

olarak düzenlenen “AİK Eğitici Eğitimi”ni anlattı ve 

sonuçlarını aktardı. Ecz. Laika Gökçekuş ise Prof. Dr. 

Bülent Gümüşel’in danışmanlığında KKTC’deki serbest 

eczanelerde yürüttüğü AİK araştırmasının sonuçlarını 

toplantıda katılımcılarla paylaştı. Uzm. Ecz. Aylin 

Acar Sancar’ın sunumu ise ilaç fiyatlandırma 

yöntemleri ve geri ödeme sistemlerine yönelikti ve bu 

konudaki değerlendirmelerde AİK araştırmalarının 

önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Sunumların sonunda söz alan Prof. Dr. Tayfun 

Uzbay akılcı olmayan uygulamalardan sıklıkla söz 

edilmekle birlikte bu durumun somut verilerle ortaya 

koyulmasının önemini vurguladı. Prof. Uzbay’ın, 

sunumda KKTC için ortaya konulan sonuçlardan 

hareketle, benzer bir durum saptamasının tüm 

Türkiye genelinde yürütülecek bir araştırmayla 

ortaya konulması önerisinin ardından söz alan Prof. 

Dr. Bülent Gümüşel eczacılık fakültelerinde 5 yıllık 

eğitime geçilmesinin AİK eğitiminin müfredata 

yerleştirilmesi açısından avantaj olabileceğini 

belirterek, TFD tarafından oluşturulan bu özgün 

modelin çıktılarının ISPOR 2009 (Fransa) ve World 

Pharma 2010 (Danimarka)’daki bilimsel kongrelerde 

sunulduğunu bildirdi. 

Daha sonra söz alan İstanbul Eczacı Odası üyesi 

bir serbest eczacı, geçtiğimiz yıl Marmara Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda 

aldığı AİK eğitiminin farklılığını vurgulayarak, 

bu eğitimin farmakolojiyi eğlenceli bir hale 

getirdiğini ve sevdirdiğini, ayrıca farmakolojinin 

neden gerekli olduğunu bu eğitimde anladığını 

söyleyip eczacı odalarını ve TEB’i bu eğitimlerinin 

yaygınlaştırılmasına destek olmaya davet etti. 

Oturumun sonlarına doğru TEB adına söz alan II. 

Başkan Ecz. Harun Kızılay serbest eczanelerde yapılan 

bu tür saha araştırmalarının ve AİK eğitimlerinin 

en kısa sürede başlatılması için gereken çabayı 

TEB olarak göstereceklerini, bu çalışmalara tam 

destek vereceklerini söyledi. TEB genel sekreteri 

Ecz. Özgür Özel de çağımızda eczacılık mesleğinin 

sorumluluklarının değiştiğini ve mesleğin geleceği 

açısından AİK eğitimlerinin önemini vurgulayarak, bu 

konuda her türlü girişime hazır olduklarını söyledi.

Oturumu kapatırken son sözleri söyleyen Oturum 

Başkanı Ecz. Hasan Basri Kale, pek çok ülkede olduğu 

gibi ülkemizde de ilaca harcanan paranın yüksek 

olduğunu söyleyerek, ilaçların akılcı kullanılmasının 

tasarrufun yanı sıra halk sağlığı açısından da önemli 

olduğunu belirtti ve bu alandaki eğitimlerin ivedilikle 

başlatılmasını diledi.
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30.09.2010 Tarih ve 6202 Sayılı
Bakan oluru gereğince; 01.10.2010 
tarihinden sonra Klinik Araştırma 
Başvuruları Kabul Edilmeyecektir.

Klinik araştırmalar ile ilgili yoğun gündemin 

son aşaması T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık 

Genel Müdürlüğü Klinik Araştırmalar Şubesi 

tarafından “önemli duyuru” başlığı altında 1 

Ekim 2010 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığının 

klinik araştırma başvurularını kabul etmeyeceğini 

açıklaması ile noktalandı.

“Noktalandı” kelimesi ile bir son verildiği 

anlaşılacağı gibi devam eden cümlelerle açılımları 

da beraberinde getirebilir. Konunun ilgilileri 

tarafından durum nasıl algılanıyor? Konunun 

ilgilileri için bu basit bir haber niteliğinde mi? 

Yoksa çalışma hayatlarında önemli bir değişimi mi 

getiriyor? Bu durumu farklı ilgi gruplarının bakışı ile 

değerlendirmek gerekiyor.

Gelişmeyi kısaca özetlemek bağlamında; çok 

iyi bilindiği üzere 1993 yılında yayınlanan ve aynı 

yıl yürürlüğe giren “İlaç Araştırmaları Hakkında 

Yönetmelik” Türkiye’de ilaç araştırmaları ile ilgili 

düzenlemeyi uluslararası normlara uygun hale 

getirdi. Kendine göre kısıtlılıkları bulunmakla 

beraber uluslararası düzenlemelere uygun ve klinik 

ilaç araştırmaları konusunda tüm ilgililerin görev 

ve sorumluluklarını tanımlayıcı nitelikteydi. Uzun 

bir süre yönetmelik üzerinde revizyon çalışmaları 

devam etti ve nihayet ilaçlar dışında diğer tüm 

klinik araştırmaları (hariç tutulan özel çalışma türleri 

dışında) içerecek şekilde düzenlenmiş yeni bir 

yönetmeliğe kavuşuldu (2009). Konunun ilgilileri 

tarafından yapılan eleştiriler ve savunmalarla 

birlikte konu idari mahkemeye kadar gitti. Konu 

T.C. Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu tarafından 

görüşüldü ve dava konusu Yönetmelikle düzenlenen 

insan üzerinde ilaç klinik araştırmaları ve ilaç 

dışı klinik araştırmaların, bu konuda çıkarılacak 

yasa ile düzenlenmesi gerektiği ve Yönetmeliğe 

dayanak alınan Yasa hükümlerinin ise bu 

alanda Sağlık Bakanlığına düzenleme yapabilme 

yetkisini vermediğinden Yönetmelik hükümlerinin 

yürütmesinin durdurulmasına karar verildi 

(16/7/2010). 

Kararın ayrıntılarında yönetmeliğin amacı, 

kapsamı ve içerdiği düzenlemelerin temel insan 

haklarının başında gelen yaşama hakkı kapsamında 

bulunan kişi dokunulmazlığı (kişinin vücut 

bütünlüğünün dokunulmazlığı) ile ilgili olduğu 

ve bu konudaki düzenlemelerin Anayasanın 13. ve 

17. maddeleri kapsamında değerlendirildiğinde, 

bunun ancak yasa ile belirlenebileceği 

(sınırlandırılabileceği) tespitinde bulunuldu. 

Bu tespit ve karara saygı duymakla beraber, 

konunun hukuksal boyutunun içinde araştırmalara 

katılacak kişilerin (gönüllü veya hasta) dışında 

araştırmanın diğer paydaşı olan araştırmacılar 

bağlamında da Anayasanın 42. maddesinde 

“eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, 

öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler 

yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun 

engellenemez.” ifadesi ile 130. maddede kanunla 

kurulan üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri 

ve yardımcılarının “serbestçe her türlü bilimsel 

araştırma ve yayında bulunabilirler.” ifadesini de 

hatırlatmakta yarar var. Sonuçta her iki paydaşın 

hakları anayasada düzenlenmiştir. Çalışmaya 

Prof. Dr. Hakan Ergün
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
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katılacak gönüllü/hasta ile araştırmacı açısından 

çatışma olabileceği düşünülebilir. Oysa klinik 

araştırmalar, yani insan öznesi üzerinde yapılan 

araştırmalar ile ilgili en temel belge olan ve sürekli 

olarak yenilenen Helsinki bildirgesi ilk yayınlandığı 

1964 yılından itibaren temel ilke edindiği ve 2008 

versiyonunun 6. maddesinde yer alan “İnsan 

gönüllüleri üzerindeki tıbbi araştırmalarda, araştırma 

gönüllüsü olan bireyin iyilik hali diğer bütün 

menfaatlerden önce gelmelidir.” kuralı ile Avrupa 

Birliği İyi Klinik Uygulamalar kılavuzunun 2.3. 

maddesinin “Deneme öznelerinin hakları, güvenliği 

ve esenliği dikkate alınacak en önemli noktalardır 

ve bunlar bilimin ve toplumun çıkarlarından üstün 

tutulmalıdır.” ilkesi bir araya getirildiğinde; aslında 

uzun bir zamandır uluslararası düzeyde mutabakatın 

sağlandığı açıkça görülmektedir. 2010 yılı Türkiye İyi 

Klinik Uygulamalar kılavuzu içerisinde madde 3.3.’ün 

aynı ilkeyi benimsediği de görülecektir.

Son bir tespit de ceza kanunundan: klinik 

araştırmalar ile ilgili olarak 90. madde “İnsan 

üzerinde deney”

(1) İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi, 

bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İnsan üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel 

deneyin ceza sorumluluğunu gerektirmemesi için;

a) Deneyle ilgili olarak yetkili kurul veya 

makamlardan gerekli iznin alınmış olması

koşulu konmuştur. 

Burada “gerekli izin” nereden alınır sorusunun 

yanıtı için, artık yürürlükte olmayan Yönetmeliğin 

de dayanak aldığı 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 

Kanunun madde 3 k bendinde “Özel mevzuatına göre 

izin veya ruhsat alınmamış ilaç ve terkiplerin üretimi, 

ithali, satışı ile ruhsat veya izin alınmış dahi olsa 

ilaç ve terkiplerin bilimsel araştırma amacıyla Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve ilgili kişinin rızası 

olmadan insan üzerinde kullanımı yasaktır.” ifadesi 

ile Sağlık Bakanlığının bu izinin verilmesi ile ilgili 

makam olduğu anlaşılmaktadır. Sağlık Bakanlığının 

ise ilaç araştırmaları ile ilgili düzenleme yapabilmesi 

için kanun eksikliği sorunu bulunmaktadır. Diğer 

taraftan da çalışmanın başlatılabilmesi ile ilgili izin 

makamı olma sorumluluğu bulunmaktadır. Daha 

ilginç olan ise, yazının başlığında da görüldüğü gibi 

Sağlık Bakanlığı artık başvuru kabul etmiyor. Yani 

izin vermeyeceğini beyan etmektedir.

Durum gerçekten içinden çıkılmaz bir halde….

Aynı dönemde bir başka açılım ise İstanbul 

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik Değerlendirme 

Komisyonundan geldi. Komisyon 1 Ekim 2010 

tarihinden itibaren kurum içi ve kurum dışı, 

müdahaleli klinik araştırmalar dahil olmak üzere 

insanlar üzerinde yapılacak tüm bilimsel araştırmaları 

etik yönden değerlendireceğini beyan etti. Bir 

örneklemeyle, bu komisyon tarafından yapılan 

inceleme (yukarıda geçen ve uluslararası standartta 

bir etik kurul incelemesi) sonucu onaylanan bir 

çalışma izin aldı sayılabilir mi? Daha detaya 

inersek, kullanılacak araştırma ilacı ruhsatlı değilse, 

ilacın gümrükten çekilmesi gerektiğinde Sağlık 

Bakanlığı tarafından yine onaylanması gerekiyor. 

Yani etik kurul tarafından onaylanan bir çalışma, 

araştırılacak ilacının getirilememesi nedeniyle yine 

yapılamıyor. İlacın ruhsatlı olduğu düşünüldüğünde 

ve araştırıcının etik kurul onayı aldığı için çalışmaya 

başlaması halinde, ceza davası açılırsa ne olur? 

Ceza kanununa göre araştırmacı suçlu mu sayılır? 

Yoksa araştırma hakkı göz önünde bulundurularak 

araştırmacılar haklı mı görülür? İkinci olasılık 

araştırmacı kimliği ile tercih edilebilir. Ancak 

dünyanın neresinde, hangi araştırmacı ceza davası 

ile yüz yüze gelmeyi göze alarak sonuçta bilimsel bir 

merakla yapılan bir çalışmaya başlayabilir? 

Araştırmacı yönünden söylenecek ve yapmayı 

düşündüğü araştırmanın engellenmesi ile ilgili 

daha birçok örnek verilebilir. Araştırmacılara 

“müdahaleli çalışma yapılamıyorsa gözlemsel 

çalışma yap” şeklinde ısmarlama çalışma önerileri 

veya araştırma için Türkiye’de durumun anlaşılabilir 

olana kadar beklenmesi veya birileri (kılavuzluk 
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eden araştırmacılar) çalışmaya başlasın nasıl 

sonuçlandığına bakarak aksiyona geçin gibi öneriler 

başka bir yazının konusu olup gerçekten insanın 

ve varsa bilim dünyamızın içini sızlatan örnek 

açılımlardır. 

Aslında 2005 yılında ceza kanununun ilk çıkışında 

“Çocuklar üzerinde bilimsel deney hiçbir surette 

yapılmaz” maddesi ile toplumumuzun bilimsel 

çalışmalara nasıl baktığını görmüştük. Belki de 

“bilimsel” araştırmalarımıza hukuki sorun çözülene 

kadar ara vermek Türk bilim adamları için çok da 

önemli olmasa gerek…. 

Sanayi yönünden bakıldığında durum biraz 

daha farklı algılanabilir. Türkiye’de çalışma 

yapılamıyorsa, birçok başka ülkede çalışmalar 

sürdürülebilir. Gerçek durum da tam böyledir. 

Sanayi tarafından desteklenen çalışmaların ağırlıklı 

bir kısmı ilaç geliştirme faz çalışmalarıdır ve 

doğası gereği destekleyici firmanın ülke mevzuatı 

ile ilgili sorunların çözümünü beklemek gibi bir 

lüksleri de yoktur. Bu noktada, niye olduğunu tam 

bilmemekle beraber, Türkiye’de “klinik araştırma” 

ifade edildiğinde en sık akla gelen çalışma türü 

ilaç geliştirme faz çalışmalarıdır. Bu çalışmalar ilaç 

geliştirilmesi aşamasında (faz 1, 2, 3) vazgeçilmez 

ve son derece önemli çalışmalardır. Ancak klinik 

araştırmalar bununla sınırlı olmayıp çok farklı 

bilimsel soruların yanıtını verebilecek nitelikte 

çalışmaları da içerir. Hatta örnek aldığımız gelişmiş 

ülkelerin sağlık otoriteleri, sosyal güvenlik kurumları 

tarafından desteklenen çalışmalar dahi bulunduğunu 

hatırlatmak yerinde olacaktır. Son olarak sanayi 

yönünden bakıldığında, araştırmaların önünün 

kesilmesi ile aslında ülke ekonomisine kazandırılacak 

yüzlerce milyon dolarlık kayıpları da vurgulamak, 

rutin söylemimiz açısından önemli bir noktadır. 

Hasta açısından ise durum sanıldığının ve 

sağlıklı bireylerin (karar vericiler) düşündüğünden 

çok daha farklıdır. Klinik araştırmalara katılmanın 

sosyal sorumluluk gereği olduğu “gerçeği” çok 

eskilere dayanmaktadır. A.B.D. N.I.H. kuruluşunun 

desteklediği çalışmalar ile ilgili mevzuata 

bakıldığında, klinik araştırmalara katılmanın bir 

hak olduğu ve hiçbir azınlığın veya cinsiyetin bu 

haktan mahrum edilemeyeceği ifadelerine kolaylıkla 

ulaşılabilir. Yani günümüzde klinik araştırmaya 

katılmak bir hak olarak görülmektedir. Bir başka 

ifadeyle, hastaların araştırmaya katılmalarını 

engellemek hakkın elinden alınması olarak 

değerlendirilebilir. Durumu abartmak amacıyla 

örneklemek gerekirse; bu dönemde mortal seyreden 

hastalığı bulunan hastanın, yarar göreceği bir 

klinik araştırma ve/veya araştırma ilacına ulaşımı 

ancak bu dönemde yapılan araştırmaya katılması ile 

sağlanabilir. Mevzuat karışıklığı nedeniyle tedaviye 

ulaşamıyorsa (Türkiye’de kaldığı sürece) bu durumun 

telafisi mümkün değildir. Tanımlanan durum nadir ve 

göz ardı edilebilir olarak kabul edilse dahi hastaların 

klinik araştırma içinde rutin tedaviden daha fazla 

fayda sağladığı gerçeği, her halde yadsınamaz. 

Sonuç olarak araştırmacıların, araştırmacıların 

bağlı bulunduğu uzmanlık derneklerinin ve konunun 

ilgilileri olan T.C. Sağlık Bakanlığı ve bağımsız etik 

kurulların konuyla ilgili acilen hareket ederek bir çıkış 

yolu bulması gerekmektedir. 

Yazıyı çözüm önerisiz kapatmamak için öneri 

vermek gerekirse:

En kolay ve ideali T.B.M.M.’nin acilen gerekli • 
kanunu çıkartması,

Kriz yönetimi konusunda uzmanlaşmış olan • 
Sağlık Bakanlığı’nın 1993 yılından itibaren 

15 yıl süreyle tanıdığı eski ve/veya yeni etik 

kurullar aracılığıyla incelenen dosyalara 

kanunen vermesi gereken izini vermesi ve 

daha önemlisi bu izin sürecini tanımlayarak 

açıklamasıdır.

Bu yolla, konuyla ilgili çıkarılacak kanun ve 

takiben oluşturulacak yeni yönetmelik kabul edilene 

kadar geçen süreçte araştırmacılar ceza davasına 

konu olabilecekleri endişesi taşımadan araştırma 

geliştirebilir ve sürdürebilirler. 
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Alkol Yoksunluk Sendromu:
Farmakolojik Görüşler

Alkol yoksunluk sendromu (AYS), uzun süre ve 

yüksek miktarda alkol kullanımının ani olarak kesilmesi 

veya azaltılması ile oluşur. Kişilerde tipik semptomlar 

anksiyete, otonomik hiperaktivite, tremor, uykusuzluk, 

bulantı ve kusma ile seyreder, ciddi vakalarda ise QT 

intervalinde artış başta olmak üzere EKG değişikliği, 

EEG bozukluğu halüsinasyonlar, psikomotor 

ajitasyon, deliryum ve nöbetler görülebilir (APA, 

2000).  Semptomlar alkolün kesilmesinden 6- 72 saat 

sonra ortaya çıkar. AYS’nun uykusuzluk gibi minör 

belirtileri tipik olarak alkolün kesilmesinden 6 -12 saat, 

halüsinasyonlar 12-24 saat, yoksunluk nöbetleri 6-36 

saat, deliryum tremens tablosu ise 48-72 saat içinde 

gelişebilmektedir (Rogawski, 2005; Bayard ve ark., 

2004). 

Alkol, beyinde ana inhibitör özellikte olan 

GABA’nın GABA-A tipi reseptörlerini aktive etmekte, 

eksitatör özellikte olan NMDA reseptörlerini ise inhibe 

etmektedir. Kronik şekilde alkol alınması GABA-A 

reseptörlerinde down-regülasyon oluşturmakta, 

eksitatör özellikteki NMDA reseptörlerinde ise up-

regülasyon oluşturmaktadır (Cagetti ve ark., 2003). 

Hipereksitasyonun eşlik ettiği AYS’da ortaya çıkan 

klinik belirtilerin çoğu, N-metil-D-Aspartat (NMDA) 

ve -aminobütirik asit (GABA) reseptörlerinde oluşan 

bu adaptif değişikliklerle ilişkilidir. AYS’nun, alkolün 

sürekli kullanımı sonucunda oluşan nörotransmitter, 

nöropeptid ve nöroendokrin sistemlerindeki 

‘nöroplastisite’ olarak adlandırılan uyumsal 

değişikliklerle ilişkili olduğu bildirilmektedir (Koob, 

2003). Görüntüleme çalışmalarında alkol bağımlılarının 

frontal loblarında GABA-A benzodiazepin reseptör 

kompleksi sayısının azalmış olduğu bulunmuştur 

(Lingford-Hughes ve ark. 1998). Kronik alkol tüketimi, 

hipokampus ve serebellumda, NMDA reseptörlerinin 

NR1 alt-ünite, hipokampus ve kortekste ise NR2A 

alt-ünite proteinlerini arttırmaktadır. (Snell ve 

ark., 1996). Bağımlı bireylerde alkolün ani olarak 

kesilmesi bu nöroadaptasyonu maskelemekte ve 

yoksunluk semptomlarına yol açmaktadır (Dodd  ve 

ark., 2000). Yoksunluk sendromunda, sıklığı artan 

NMDA reseptörlerinin alkolün inhibitör baskısından 

kurtulmaları sonucu hipereksitasyon belirtileri ortaya 

çıkar (Kayaalp, 2009). AYS’da oluşan nöbetlerden 

NMDA reseptör aktivitesindeki artışın sorumlu olduğu 

düşünülmektedir (Kosobud ve Crabbe, 1993). Örneğin, 

bir NMDA reseptör antagonisti olan CGP39551’in nöbet 

aktivitesini inhibe ettiği bildirilmektedir (Ripley ve 

ark., 2002). Alkol yoksunluğunda sıçanlarda sesli 

uyaranlarla tetiklenebilen odiyojenik nöbetlerin 

oluşumunda amigdala (Faingold ve ark., 2004) ve 

superior kollikulustaki derin tabakaların (Feng ve 

ark., 2007) nöronlarının rolü olduğu bildirilmektedir 

(McKeon ve ark., 2008). Ayrıca sıçanlarda, alkol 

yoksunluğunun patofizyolojisinde amigdala ve 

striatumda cGMP seviyelerinin  yükselmesinin de 

önemli rolü olduğu düşünülmektedir (Uzbay, 2004). 

Bir NMDA reseptör antagonisti olan 2-amino-7-

fosfoheptanoat (AP7) ile odiyojenik nöbetler azalmakta 

ve alkol alındıktan sonra amigdalada sesli uyarana 

karşı gelişen akustik yanıtlar azalmaktadır. Özellikle 

fare ve sıçanlarda yapılan deneysel çalışmalar 

sonucunda reseptör düzeyinde elde edilen bilgiler 

ışığında kronik alkol alımı sonucu NMDA (NR1 ve 

NR2B alt-tipleri) ve GABA-A reseptörlerinde sayısal 

ve yapısal değişiklik oluşması alkol yoksunluğundaki 

nöbetlerden sorumlu tutulabilir. Alkol yoksunluğu 

hipereksitabilitesinin özellikle alkole kronik maruz 

kalımda, NR1, NR2A ve NR2B alt-ünite ekspresyonunun 

artışına bağlı olarak NMDA reseptörlerinin aktivasyonu 

ile ilgili olduğu bilinmektedir (Hendricson ve ark., 

2007). Rujescu ve arkadaşlarına göre (2005), NR1 

alt-ünitesi alkolün etkilediği bir gen olan GRIN1 

Dr.F. �pek K. Çelikyurt
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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geni ile kodlanmaktadır. AYS’da görülen nöbetlere 

yatkınlıktan bu lokus (GRIN1) sorumlu tutulmaktadır. 

Bazı çalışmalarda alkol yoksunluk nöbetlerinin 

GABA-A reseptörünün alfa-4 alt-ünitesindeki 

hızlı bir artışla ilişkili olabileceği savunulmuş ve 

bunun zamanla inhibitor fonksiyonu azalttığı 

üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bunun yanı sıra, GABA-A 

reseptörünün alfa-2 alt-ünitesinin de alkol bağımlılığı 

ile ilişkili olduğu bilinmektedir (Rogawski, 2005).

Sıçanlarda AYS’da hipokampusta asetilkolin 

salınımında hızlı bir artış olduğu görülmüştür. 

Hipokampal asetilkolin salınımı ile alkol yoksunluk 

nöbetlerine duyarlılık gelişmesinde kolinerjik 

mekanizmanın rolü olabileceği bildirilmiştir (Mark ve 

ark., 2002).  

Kronik alkolizm, glutamat ve aspartat gibi eksitatör 

aminoasidlerden başka homosisteinle de ilişkilidir. 

Homosistein, AYS’da bir tarama testi ve risk faktörü 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Kronik alkol tüketimi 

sonucu NMDA reseptörlerinde oluşan up-regulasyon, 

nöronal hasar ve hücre kaybında homosisteinin rolü 

olduğu bildirilmektedir (Bleich ve ark.2004). Aktif 

içicilerde homosistein seviyesinde bir artış meydana 

gelir. Homosistein seviyesinin düşürülmesi alkol 

yoksunluğunda tedavi değeri taşıyabilir. Homosistein 

metabolizmasında bir kofaktör olan folat, alkol 

yoksunluğu sırasında yükselen homosistein seviyesini 

düşürmüştür. Folatın alkol yoksunluğunda yeni bir 

tedavi stratejisi olabileceği sonucuna varılmıştır (Bleich 

ve ark., 2004).

 Alkol kötüye kullanımının taranmasında 

homosistein gibi kullanılabilen bir başka biyomarker 

da bir plazma proteini olan transferrindir. Demiri 

kandan kemik iliğine taşıyan transferrin proteini dört 

tane sialik asid zincirinden oluşmaktadır.  Alkoliklerde 

bu zincirlerin sayısının artması kötüye kullanımı işaret 

etmektedir (Brathen, 2003).

Dopamin taşıyıcı geninin AYS ve nöbetler için risk 

faktörü olduğu bildirilmiştir (Gorwoord ve ark., 2003). 

Araştırmalarda, dopamin taşıyıcı geninin A9 allelinin 

AYS’da rolü olduğu ve bu gene sahip olan kadın 

bireylerde görsel halüsinasyonların (nöbetlerin değil) 

fazla olduğu, bu allele sahip olmayanların ise AYS’na 

duyarlılıklarının az olduğu gözlenmiştir (Limosin ve 

ark., 2004). 

Ayrıca, kanabinoid reseptör 1 polimorfizminin de 

AYS ile ilişkili olabileceğini bildiren çalışmalar vardır 

(Preuss ve ark., 2003).

Benzodiazepinler AYS’nun tedavisinde birinci 

sırada tercih edilen ilaçlardır (Daeppen ve 

ark., 2002). Benzodiazepinler, alkol yoksunluk 

nöbetlerini ve deliryum tremens tablosunu önler. 

Klordiazepoksid gibi uzun etkili benzodiazepinler 

komplike olmayan klinik olgularda kullanılırlar ancak 

bağımlılık potansiyelleri yüksek olduğundan akut 

detoksifikasyonda kullanımları önerilmemektedir 

(Ritvo ve ark., 2007). Status epileptikusun tedavisinde 

en tercih edilen ilaçlardan olan klobazam, 

klonazepam, klorazepat, diazepam, lorazepam ve 

midazolam gibi benzodiazepinler alkol yoksunluğunda 

nöbetlerin önlenmesi için de kullanılmaktadırlar 

(Riss ve ark.,2008). Deneysel çalışmalarda 

da benzodiazepinlerin olumlu etkileri sıklıkla 

gösterilmektedir. Veatch ve Becker (2005) tarafından 

yapılan bir çalışmada farelerde benzodiazepinlerin 

‘duyarlılaşmış yoksunluk eksitabilitesi’’ gelişimini 

olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir.

Bunun dışında baklofen, vigabatrin, tiagabin,  

akamprosat, memantin ve Ca kanal blokerleri etkili 

bulunan diğer ajanlar arasındadır. Fluoksetin, 

tianeptin, hiperikum perforatum (St.John’s ekstresi), 

essitalopram ve venlafaksin gibi serotonerjik 

ilaçların, özellikle de fluoksetin ve tianeptinin alkol 

yoksunluğunun tedavisinde yararlı olabileceği 

bildirilmektedir (Uzbay ve ark., 2008). Becker ve 

arkadaşları (2006) farelerde pregabalinin (50-200mg/

kg) yoksunluk sendromunun tedavisinde etkili 

bir terapötik ajan olduğunu bildirmişlerdir. Atipik 

antipsikotik bir ilaç olan olanzapinin sıçanlarda 

AYS üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, 

olanzapinin yoksunluk tedavisinde tam olarak uygun 

bir ilaç olmadığı görüşüne varılmıştır (Unsalan ve ark. 

2007). 
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Lum ve arkadaşlarının (2006) antiepileptik ilaçları 

AYS’daki tedavi değerleri açısından karşılaştırdıkları 

çalışmalarında, benzodiazepinler valproik aside göre 

konvansiyonel tedavideki yerlerini korumuşlardır. 

Barrons ve arkadaşlarının (2010) yaptığı çalışmada 

karbamazepinin orta ve ciddi alkol yoksunluğunda 

etkili bulunmasının yanısıra benzodiazepinler ciddi 

yoksunlukta tedavideki yerlerini korumuşlardır. 

Bayard ve arkadaşlarına (2004) göre hafif-orta dereceli 

AYS da karbamazepin, haloperidol, beta blokerler, 

klonidin, ve fenitoin yoksunluk semptomlarında 

benzodiazepinlere alternatiftir. Voris ve arkadaşlarının 

(2003) yaptığı bir çalışmada gabapentin hafif-orta 

dereceli alkol yoksunluk sendromlu hastalarda olumlu 

sonuç vermiştir.  Rustembegovic ve Sofic (2002) 

tarafından topiramatın yoksunluktaki tonik klonik 

nöbetler üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. 

Alkol bağımlılığı tedavisinde günümüzde kullanılan 

ilaçlardan disulfiram (Antabuse®) alkol kullanan 

bireyde asetaldehid birikmesi sonucu şiddetli ters bir 

reaksiyona neden olarak alkol kullanımını caydırıcı 

olarak tasarlanmıştır. μ opiat reseptör antagonisti olan 

naltreksonun (Ethylex®) kronik alkol kullananlarda 

etkili olduğu gösterilmiştir. Naltreksonun alkolün 

öforijenik etkilerini hafifleterek alkol kullanımını 

azalttığı düşünülmektedir (Garbutt ve ark. 2005).  FDA 

tarafından 2004 yılında alkol bağımlılığı tedavisinde 

onaylanan Akamprosat (Campral®) yapısal bir taurin 

analoğudur ve NMDA üzerine zayıf inhibitör etki 

gösterir (Boothby ve Doering, 2005).

Alkolizmin etyolojisinde ne gibi faktörlerin 

rol oynadığı ve tedavisi hakkındaki bilgilerimiz 

halen tam olarak yeterli değildir. Elde edilen tüm 

bilgiler alkolizm sürecinde birçok nörofarmakolojik 

mekanizmanın rol oynadığına işaret etmektedir. 

AYS’nun nörofarmakolojik temelinin aydınlatılması 

alkol bağımlılığının rasyonel farmakoterapisinin 

gelişimine de katkı sağlayacaktır. Alkolizm sorunu olan 

bireylere zaman içinde ne olduğuna dair araştırmalara 

ve özellikle de kısa müdahalelerin sağladığı ilerlemeyi 

devam ettirmek için destekleyici yeni farmakolojik 

yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Biyolojik Saatin Moleküler 
Mekanizmaları

Biyolojik saat,  sirkadiyen ritmi (24 saatlik 

ritim) düzenleyen genlerden oluşur. Hemen hemen 

tüm memeli hücrelerinde bulunan bu genler, 

hipotalamusun tabanında yer alan ve tempocu 

(pacemaker) görevi yapan suprakiazmatik çekirdek 

(SCN) adlı yapı ile koordine edilir. SCN, kendi 

elektriksel aktivitesi ile yaklaşık 24 saatlik bir döngü 

sağlayabilir. Bu hücrelerdeki her bir çekirdek, 

koordine sirkadiyen çıktılar üretmek için, eş 

zamanlı çalışan yaklaşık 10.000 nöron içermektedir. 

Periyodu, direkt olarak, ışığın birbirini izleyen 

değişimi ve pineal bezden melatonin salgılanmasına 

yol açan karanlık fazı ile ayarlanır. SCN, vücutta 

sirkadiyen ritimleri kontrol eder. Ana sirkadiyen 

ritim, dinlenme-aktivite (rest-activity) döngüsüdür. 

Normal dokulardaki metabolizma ve proliferasyon, 

dinlenme-aktivite döngüsünden etkilenebilen 

ritimler göstermektedir (Şekil 1). Sirkadiyen ritim 

vücutta uyku-uyanıklık düzeni, beslenme davranışı, 

hormonların sekresyonu, ksenobiyotik metabolizması, 

glukoz homeostazı ve hücre siklusunun düzenlenmesi 

gibi birçok önemli aktiviteyi düzenler (4, 5). 

Santral sinir sistemine ek olarak, periferdeki 

birçok dokuda da saat genlerinin varlığı tespit 

edilmiştir (çevresel saatler; peripheral clocks). 

Bu çevresel saatler, otonom sinir sistemi ve 

nöroendokrin sistem aracılığıyla SCN tarafından 

kontrol edilir. Ancak periferal dokularda sirkadiyen 

gen ekspresyonu fazları, SCN’dekilere göre birkaç 

saat gecikmelidir. Kemirgenlerde SCN’nin ameliyatla 

çıkarılmasıyla periferal dokularda sirkadiyen 

gen salınımının (osilasyon) ortadan kalkması, 

çevresel saatlerin SCN tarafından kontrol edildiğini 

göstermektedir. Bununla birlikte, belirli koşullarda, 

örneğin dinlenme fazında besin alımı kısıtlandığında, 

çevresel saatler tamamıyla merkezi saatten ayrılabilir 

ve faz işaretlerini SCN’den çok beslenme zamanından 

alabilir (1, 2, 7).

SCN’de geri bildirim mekanizmasıyla çalışan 

saat genleri bulunur (bkz. Tablo 1). Bu genler 

koordineli olarak çalışır; birbirlerini aktive eder 

veya baskılar. Biyolojik saatin çekirdeğinde 

bulunan saat genleri, Clock (Circadian locomotor 

output cycles kaput), Bmal1 (Brain and muscle aryl 

hydrocarbon receptor nuclear translocator), Per 

(Period), Cry (Cryptochrome; Kriptokrom) ve Dec 

(Differentially expressed in chondrocytes) genidir. 

Nükleer bir reseptör olan RevErbα ve ROR (Retinoic 

acid-related orphan receptor) da saat genlerinin 

ekspresyonlarının düzenlenmesinde rol almaktadır. 

Cry geninin, Cry1 ve Cry2 olmak üzere iki alt tipi 

vardır. Per geninin ise bu zamana kadar üç tipi 

tanımlanmıştır. Sirkadiyen salınımlar, pozitif ve 

negatif birer kol içeren transkripsiyonel ve post-

transkripsiyonel geribildirim döngüleri tarafından 

Uzm. Ecz. Narin Öztürk
Yrd. Doç. Dr. Alper Okyar
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Şekil 1. Sirkadiyen sistemin şematik gösterimi (8). RHT: 

Retinohipotalamik yolak (Retinohypotalamic tract);  NPY: 

Nöropeptid Y (Neuropeptide Y);  PVN: Paraventriküler çekirdek 

(Paraventricular nucleus).



17

Biyolojik Saatin Moleküler Mekanizmaları

oluşturulur. Pozitif kol üç transkripsiyon faktöründen 

oluşmaktadır: BMAL1, CLOCK ve NPAS2 (CLOCK’un 

yakından ilişkili bir paraloğu). BMAL1-CLOCK veya 

BMAL1-NPAS2 heterodimerleri, Cry ve Per genleri gibi 

negatif kol üyelerini, bu genlerin artırıcı ve promotör 

dizileri içindeki E-box elemanlarına bağlanmak 

suretiyle aktive ederler. Sonuç olarak, CRY ve PER 

proteinleri; BMAL-CLOCK/NAPS2 heterodimerlerinin 

transaktivasyon potansiyelini azaltan ve dolayısıyla 

kendi genlerini baskılayan heterotipik kompleksler 

oluşturmaya yetecek düzeye ulaşana kadar birikmeye 

devam eder. Heterotipik komplekslerin oluşumu, 

CRY ve PER protein düzeylerinin azalmasına ve 

otomatik baskılama için gerekli konsantrasyonun 

altına düşmesine yol açar. Bu durum yeni bir Cry 

ve Per transkripsiyon döngüsünü doğurabilir. Bu 

pozitif (BMAL1, CLOCK, NPAS2) ve negatif (CRY ve 

PER proteinleri) transkripsiyonel düzenleyiciler, 

aynı zamanda yetim (orphan) reseptör REV-

ERBα’nın (Bmal1 transkripsiyonunun güçlü ve Clock 

transkripsiyonunun orta dereceli bir baskılayıcısı)  

sirkadiyen ekspresyonunu kontrol etmektedir. REV-

ERBα ve onun paraloğu olan REV-ERBβ, negatif 

ve pozitif kol üyelerinin antifazik transkripsiyon 

döngülerini birleştirir. Bu birleştirme, ritim üretimi 

için çok gerekli olmamakla birlikte, saat mekanizması 

devresinin sağlamlık ve faz kayması özelliklerine 

katkıda bulunmaktadır (6, 8, 9, 10).

Saat genleri, sirkadiyen ritmin düzenlenmesinde 

görev alırlar. Bu genleri eksprese etmeyen farelerde 

sirkadiyen ritimlerde bozulma gözlenir. Örneğin, 

Tablo 1. Memelilerde sirkadiyen düzenlemeyi sağlayan saat genleri  (3)

Saat geni Memeli sirkadiyen saatindeki rolü

Clock Fiziksel olarak Bmal1 ile işbirliği içindedir. Per ve Cry transkripsiyonunu uyarmak için  
E-box dizilerine bağlanır. Clock mutasyonu kemirgende ritim davranışını etkiler.

Bmal1 Fiziksel olarak Clock ile işbirliği içindedir. Per ve Cry transkripsiyonunu uyarmak için 
E-box dizilerine bağlanır. 

Period 1 (Per1) SCN ve periferdeki dokularda sirkadiyen faz sıfırlanmasında görev alır.  
Per1 mutasyonu, kemirgenlerde sirkadiyen periyodu kısaltmaktadır.

Period 2 (Per2) Per2 mutasyonları ritim davranışını değiştirir ve bu kemirgenlerde neoplastik büyüme ve 

 DNA-hasarına karşı yetersiz yanıtla sonuçlanır. İnsandaki mutasyonu uyku bozukluğuna yol 
açar. Bmal1 ekspresyonunu uyarır.

Period 3 (Per3) Per3 mutasyonları, kemirgenlerde ritim davranışını etkilemez.

Kriptokrom  (Cry 1-2) Fiziksel olarak Per ile ilişkilidir ve onu stabilize eder. Ayrıca ışıl algılamada (photoreception) 
önemli olabilir. Clock/Bmal1 transkripsiyon aktivitesini baskılar. 
Cry mutasyonu kemirgende ritim davranışını etkiler. 

Dec 1-2 Clock/Bmal1 transkripsiyon aktivitesini baskılar.

Şekil 2. Biyolojik saat ve biyolojik saatin hücre siklusu ile 

olan moleküler etkileşmeleri (8). ATM: Ataxia telangiectasia 

mutated; ATR: ATM and rad3-related interacting protein (ATRIP); 

CKI: Casein kinase (Kazein kinaz); CDK: Cyclin-dependent kinase 

(Siklin-bağımlı kinaz); TIM: Timeless (DNA hasarı sensörü); 

Chk1-2: Checkpoint kinase (siklus kontrol noktaları kinazları- bu 

noktada DNA hasarı giderilir ve siklus devam eder veya, hücre 

apoptozise uğrar). 
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Cry1 knock-out farelerde yapılan çalışmalarda, 

bu hayvanların dinlenme-aktivite eğrilerinde faz 

gecikmesi tespit edilmiştir. İnsanda da saat geni 

mutasyonu belirlenmiş ve Per2’nin CK1 epsilon 

bölgesindeki bu mutasyonun “familiar advanced 

sleep phase syndrome” olarak adlandırılan uyku 

bozukluğuna yol açtığı gösterilmiştir. Clock mutant 

farelerin obez oldukları saptanmış ve bu farelerde 

metabolik sendrom ile birlikte hiperlipidemi, 

hiperglisemi ve hipoinsülinemi gözlenmiştir (11). 

Per2 mutant farelerde ise tümör büyümesinin 

normal farelere göre daha hızlı gerçekleştiği 

bildirilmiştir. Yapılan çalışmalar, saat genlerinin 

hücre proliferasyonundan sorumlu c-myc, wee-1 

ve p21’in ekspresyonlarını kontrol ettiği, ek olarak 

siklusun devamını sağlayan sikline bağlı kinazların 

da bu moleküler saat genleri tarafından dolaylı 

olarak baskılandığını veya aktive edildiğini 

göstermiştir (3, 8). Yapılan birçok klinik çalışmada, 

insanda görülen çeşitli kanserlerde de bazı saat 

genlerinin ekspresyonlarında değişim izlenmiştir 

(Tablo 2). Biyolojik saat, saat genlerinin birbirleri 

ile olan ilişkileri ve biyolojik saatin hücre siklusu ile 

olan moleküler düzeydeki etkileşmeleri Şekil-2’de 

verilmektedir.  
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Tablo 2.  İnsanda görülen kanserlerdeki saat genlerinin ekspresyonları (8).

Kanser tipi Saat geni mRNA ekspresyonu 

Meme kanseri Per1 ↓

Ailesel-sporadik meme kanseri Per1, Per2 ↓

Akciğer kanseri Per1 ↓

Kolon kanseri Per1 ↓  

Kolon kanseri Per2 and Clock    = veya ↓  

Pankreas kanseri Per1, Dec1 ↓

Endometrium kanseri Per1  ↓

Miyeloid lösemi

 kronik Per1, Per2, Per3 ↓

 akut Per2 ↓
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Sabotaj (Research integrity: Sabotage)

Postdoc Vipul Bhrigu öne çıkabilmek için iş 
arkadaşının araştırmasını sabote etti. Bu durum bilimin 
az bilinen kötü niyetli bir tarafını göstermek amacıyla 
gizli kamera ile kaydedildi.

Sıcak bir temmuz günü Ann Arbor’daki Michigan 
Üniversitesi’nin ana kampüsünden birkaç blok ötede 
yargıç Elizabeth Pollard Hines’in önünde 10-0596 vaka 
numarası ile her zaman alışık olduğundan çok farklı bir 
dava bekliyordu. Resmi olarak üniversitenin Kapsamlı 
Kanser Merkezinde çalışan postdoc Vipul Bhrigu hamile 
karısının elini elleriyle tutmuş bekliyordu. Yargıç onu 
duruşmaya çağırırken sarf ettiği kelimeler ağırdı: “Bu 
sabah buraya geldiğimde seni hapse göndermeye 
kararlıydım”.

Bhrigu aylardır kendi laboratuarında bir öğrenci 
olan Heather Ames’in çalışmalarını tahrip etmek ve 
hücre kültürlerine zarar vermek suretiyle sabote etmişti. 
Geçen nisan ayında gizli kamera kayıtları ile birlikte, 
Bhrigu suçunu üniversite polisine itiraf etmiş ve kasten 
kişisel mülke zarar vermekten suçlu bulunmuştu. 
Genellikle arabalar için kullanılan tutanak kağıdında 
ise yıl ve model yerine bu sefer “laboratuar araştırması” 
ve “hücreler” ifadeleri yer alıyordu. Bhrigu birçok kez 
içten gelen bir baskıyla kendine engel olamadığını 
ve Ames’in çalışmasını yavaşlatmayı umut ettiğini 
söylemiş, ayın başında ise pişman olduğunu belirterek 
kendisinde ahlaki değer yargısının tam anlamıyla eksik 
olduğunu ifade etmişti.

Bhrigu’nun olayı bir sürprizdi ancak muhtemelen 
tek de değildi. Resmi rakamlar araştırma sabotajlarında 
bir artışı gösterse de öğrenci, postdoc ve araştırmalarda 
yer alan kişiler kendileriyle yapılan konuşmalarda bu 
tür durumların her yerde görüldüğünü ancak birçok 
olayın rapor edilmeden veya polise bildirilmeden 
geçiştirildiğini ifade etmişlerdi. Bu olayda araştırma 
açısından onbinlerce dolar israf edilmiş ve genç bir 
öğrenci yıldırılmıştı. Daha geniş olarak Bhrigu’nun 
yaptığı gibi arkadaşının çalışmasını yoldan çıkarmak 
amacıyla gizlice yapılan girişimlerin bilim ve bilim 
adamı üzerine toksik etkisi olmaktadır. Araştırma 

çabalarını devam ettirme ve zenginleştirme için gerekli 
olan bilim adamları arasındaki kesin güvene bir hakaret 
söz konusudur.

Her şeye rağmen suç işleyenlerin bilime geri 
dönmelerine çok az engel olunabilmektedir. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde araştırma fonunu sağlayan 
federal organların sabotaj vakalarında önlem alma 
konusunda yetenek ve yatkınlıkları sınırlıdır, çünkü 
intihal (plagiarism), fabrikasyon ve düzmece araştırma 
verileri tanımlamalarıyla sınırlı olan araştırmalarda 
görevi kötüye kullanma ile ilgili federal tanımlamaların 
uygunluğunu yorumlayamazlar. Bhrigu’nun olayında 
Michigan Üniversitesi yöneticileri Ames ve danışmanı 
Theo Ross’un ısrarları sayesinde olayı araştırmak için 
polis ile birlikte çalıştılar.

Arlington, Virginia’da bulunan ABD Ulusal Bilim 
Kuruluşu’nun eski genel müfettişi ve şimdiki bilimsel 
sorumlusu Christine Boesz, “Soru, kaç tane üniversitede 
bilim adamlarının gidip bu şekilde destek alacakları bir 
prosedür vardır?” diye soruyor ve ekliyor: “Tanıdığım 
birçok üniversite bu şekilde duyarlı olmazdı”.

�LK ŞÜPHE

MD, PhD öğrencisi olan Ames araştırmalarıyla ilgili 
olarak ilk problemi 12 Aralık 2009’da not etti. Bazı 
kanserlerde rol oynayan epidermal büyüme faktörü 
reseptörünün bir örnekte varlığını göstermek amacıyla 
Western blot çalışması yapmaktaydı. Bu rutin bir 
protokoldü. Fakat sonuçlara baktığında 6 örnekten 
4’ü bozuk gözüküyordu. Bir şeritte görmeyi beklediği 
bantların şekilleri başka yerlerde gözüküyordu. Beş 
gün sonra bu durum bir daha tekrarladı. Ames, 
“Teknik olarak bu durum benim hatam olmalıydı ama 
bana garip gelen yanlışlığın tamamen aynı şekilde 
tekrar etmesiydi” diye ifade ediyor. En aklına yatan 
açıklamanın işaretlediği hücre kültürü kapaklarının 
değiştirilmiş olması düşüncesinde hemen sonra 
çalışmasının sabote edilmiş olabileceği ihtimali 
aklına geldi. Emin olmak için kültür kaplarının altına 
işaret koyma fikri aklına geldi, böylece kapaklar 
değiştirilemeyecekti.

Daha sonra Ames Western blotun kendisinde bir 
problem görmeye başladı. Örnek şeritte fazladan bir 
protein beliriyordu ve bu durum başka bir antikorun 
varlığına işaretti. “Tekrar hatanın bende olacağını 
düşündüm ancak bu durum iki defa tekrar etmişti, 
bunun üzerine nişanlımın laboratuarına giderek 
çalışmaları gece boyunca orada yapmaya başladım” 
diyor Ames. Problemlerin ısrarla devamı üzerine 

Brendan Maher
Nature. 2010 Sep 30; 467 (7315): 516-518.
Çeviren:  Dr. Güray SOYDAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
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Ames ajite olmaya başlamıştı ve birinin çalışmalarına 
müdahale ettiğine emindi fakat ne bir ispatı ne de bir 
şüphelisi vardı. En yakın arkadaşı onun paranoyak 
olmaya başladığını düşünüyordu.

Bazı laboratuarlarda sorumlu araştırmacının 
postdocları birbirine düşürmesi sonucunda çok fazla 
rekabet vardır. Fakat Ross’un laboratuarı küçük bir 
yerdi. Ames sorunları not etmeye başladığı tarihlerde 
laboratuarda kendisi gibi bir başka öğrenci, projelerini 
yapmakta olan birkaç lisans öğrencisi ve Ross’un 
“gözüm, kulağım” diye tanımladığı dokuz yıllık 
emektar laboratuar sorumlusu Katherine Oravecz-
Wilson bulunmaktaydı. Ve laboratuara 2009 nisanında 
katılan sevimli postdoc Bhrigu.

Bhrigu ABD’ye Hindistan’dan 2003 yılında gelmiş 
ve doktorasını Ohio’daki Toledo Üniversitesi’nde bir 
kanser biyoloğu olan Trempe’nin yanında bitirmişti. 
Trempe onun ortalama bir öğrenci olduğunu, onun 
için laboratuarın yıldızı diyemeyeceğini ancak 
yaptığı çalışmalardan dolayı da kafasında soru işareti 
bırakacak bir şeyler olmadığını ifade ediyor. Ross, 
arkadaş canlısı, konuşkan ve alanında yeniliklerden 
haberdar olan Bhrigu’nun laboratuarına çok uygun biri 
olduğunu düşünüyordu. Ames, Bhrigu’yu sevdiğini 
ve onu suçlaması için pek bir nedeninin olmadığını, 
onun kendisini sevmemesiyle ilgili suçlayacağı en son 
kişilerden biri olacağını ifade ediyor. 

Ames, 28 Şubat 2010 Pazar günü hücre kültürlerinin 
medyalarını değiştirirken sanki yakıcı bir şeyle 
karşılaşmış gibi hücrelerin kaptan damladığını not etti. 
Besiyeri şişesini çekerocaktan çıkarıp baktığında sanki 
viskinin üzerine su damlatılmış gibi koyu renk medya 
üzerinde mat renkte gözle görülebilir dalgalanmalar 
olduğunu gözlemledi. Kokladığında ise üzerinde bir 
alkol kokusu algıladı. Bu onun ihtiyacı olan kanıttı: 
“Kesinlikle bu benim hatam değil” diyordu Ames. 

Hemen Ross’a bir e-posta göndererek birisinin 
çalışmalarını sabote ettiğine dair önemli bulguları 
olduğunu söyledi. Ross gelip medyayı kokladığında 
anormalliği fark etti ancak ne düşüneceğini bilemedi.

LABORATUAR SORUŞTURMASI

Ross’un danıştığı bazı kişiler Ames’in çalışmasındaki 
aksaklığa bir kulp bulmaya çalışarak bir başkasını 
suçladığı konusunda Ross’u ikna etmeye çalıştılar. 
Ancak Ames’in ısrarı, Ross’un bu durumu kendilerine 
araştırma ve klinik ile ilgili kurallar ve uygulamalar 
hakkında geniş kapsamlı önerilerde bulunabilecek 
olan üniversitenin mevzuat işlerinden sorumlu 

bürosuna götürmesine neden oldu. Buradaki müdür 
ve yardımcısı daha önce böyle bir durumla hiç 
karşılaşmamışlardı. Birkaç toplantı ve bu arada iki defa 
daha medyada alkole rastlanıldıktan sonra büronun 
müdürü Ward, 9 Mart’ta üniversitenin polis gücü olan 
kurum güvenliğiyle irtibata geçti. Güvenlik hemen bir 
soruşturma başlattı ve başka bir yere bakmadan önce 
Ames’i iki defa sorguladılar ve yalan makinesi testine 
tabii tuttular.

Yetkililer 18 Nisan günü sabahı bir tanesi Ames’in 
çalışmasının kontamine olduğu yere ve bir tane de 
besiyerinin saklandığı buzdolabının üstüne olmak 
üzere iki tane gizli kamera yerleştirdiler. Aynı gün Ames 
işe gelip akşam saat beşe kadar çalıştı. Pazartesi sabah 
saat 10:15’de Ames medyanın yine alkollü olduğunu 
fark etti. Ross yetkililerle kayıtları incelediğinde, 
Bhrigu’nun pazartesi sabah dokuzda geldiğini, 
kendisinin o gün kullanacağı kültür medyasını 
çıkardığını, daha sonra elinde çalışma tezgahlarını 
sterilize etmekte kullanılan sprey etanol şişesi ile 
buzdolabına dönerek sırtı kameraya dönük olarak 46 
saniye boyunca bir şeyler yaptığını gördüler. Ross 
ne yaptığını tam anlayamamıştı ancak iyi bir şeyler 
olmadığı belliydi. 

Bhrigu sorgulanmak üzere kampus polisine 
götürüldü. Kendisine kameralardan bahsedildiğinde 
içmek için su istedi ve yaptıklarını itiraf etti: Ames’in 
çalışmasını şubat ayından beri sabote ediyordu (aralık 
ve ocak aylarındaki olayları inkar ediyordu).

SU�ST�MAL�N SEBEPLER�

Bilimdeki bu yakışıksız davranış yeni değil ancak 
bunun ne kadar sık olduğunu ölçmek zor. İngiltere’deki 
Edinburgh Üniversitesi’nde araştırma suistimalleri 
üzerine eğitim almış olan Daniele Fanelli konu ile 
ilgili olarak Bhrigu’nun yaptığı gibi açıkça yapılan 
şeytani saldırıların muhtemelen çok sık olmadığını 
ancak başka ahlaksızlıkların ve sabotajların daha 
sık görülebileceğini ve birçok olayın kamerayla 
tespit edilemeyeceğini belirtiyor. Kindar hakem 
değerlendirmeleri, dürüst olmayan referans mektupları 
ile iş arkadaşı veya rakibinin projesinin anahtar 
fikirlerini almak aynen deneyleri tahrip etmek gibi 
bir kariyeri veya projeyi yolundan çıkarabilir. Bunlar 
bilimde sık olarak görülen tartışmaya açık teamüller 
olup teknik açıdan suistimal olarak değerlendirilemez. 
Geçen sene yayımlanan (D. Fanelli PLoS ONE 4, e5738; 
2009) suistimal anketlerinin meta-analizinde, Fanelli 
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bilim adamlarının üçte birinin bu gri alana düşen 
saldırıları kabul ettiği ve % 70 kadarının bu durumu 
gözlemlendiğini belirtmiş.

Bazıları bilimsel girişimin yapısının suçlamak 
olduğunu söylerler. Büyük ödüller, kalıcı 
pozisyonlar, önemli dergilerde makaleler rekabet 
sonucunda kazanılıyorlar. Daha ileri gidebilmek için 
araştırmacılar yarıştıkları kişilerden sadece daha iyi 
olmak zorundadırlar. Minnesota, Minneapolis’teki 
HealthPartners Araştırma Fonu’ndan sosyolog Brian 
Martinson, bu ahlaki değerlerin sabotaja yol açtığını 
söylemektedir. Martinson ve diğerleri, üniversite ve 
fon sağlayanların araştırma sistemindeki bu baskıyı 
kabul etmeleri gerektiğini ve suçluları olaydan 
sonra kolayca cezalandırmak yerine bu baskıyı 
eğitim ve rehabilitasyon ile hafifletmeleri gerektiğini 
önermektedirler. 

Peki Bhrigu rakip olarak mı böyle davrandı? O ve 
Ames bir projede yardımlaşıyordu ve direkt bir yarış 
içinde değillerdi. Bhrigu’nun teknikleri öğrenmesine 
yardım eden Ross’un eski öğrencisi, Ross’un hırslı 
olduğunu ancak çalışanlarında gereksiz bir stres 
yaratmadığını belirtiyor.

Bhrigu, Toledo’daki küçük kolejden çok daha 
büyük olan Michigan’daki üniversiteye geçmenin 
baskısını yaşadığını belirtiyor. Ross’un kendisi ile 
ilgili eksik eğitimi ve çalışma alışkanlıkları hakkında 
yapmış olduğu eleştirilerin onda hayal kırıklığı 
yaptığını belirtiyor ancak yaptıklarını bu söylediklerine 
bağlamıyor. Bhirigu, “Ben sadece başkalarının 
ilerlemesini kıskandım ve onları yavaşlatmaya çalıştım”  
diyor.

SUÇ VE CEZA

Temmuz ayında yargıç Pollard Hines tarafından 
incelenen dava sonucunda Bhrigu’nun deney 
malzemeleri ve bileşikler için 8800 USD ayrıca mahkeme 
masrafları ve cezalar için 600 USD ödemesine, altı ay 
göz hapsinde tutulmasına, 40 gün toplum hizmeti 
yapmasına ve psikiyatrik değerlendirmeye tabii 
tutulmasına karar verildi. Ancak savcının isteği üzerine 
Ross hasarla ilgili detaylı bir liste hazırladı. Bhrigu’nun 
bütün, Ames’in ise yarım maaşı, Ames’i aynı hızına 
getirecek bir teknisyenin altı aylık maaşı ve laboratuar 
bileşiklerinin çeyreği de hesaplanarak mahkeme 
Eylül’de son rakamı 72000 USD olarak belirledi. 
Fakat bu duruşmadan önce Bhrigu ve eşi vizelerinin 
durumunu öne sürerek ABD’yi terk ederek Hindistan’a 

gittiler. Ekim için yeni bir mahkeme günü alındı.

Ross, bu sıkıntının büyük kısmı geçtiği için 
mutluydu ancak bir buçuk aylık soruşturma 
süresi boyunca yeni bir öğrenci ve personel alma 
konusunda isteksizdi. Araştırma programını 
bitirmeyi düşündüğünü ve kendini dahi dolaylı 
olarak suçladığını belirten Ross, diğer laboratuarın 
başındakilere tüm insanlık spektrumunun kendi 
laboratuarında çalıştığını düşünerek birisinin şikayetini 
mutlaka ciddiye almaları gerektiğini tavsiye ediyordu.

Bu arada Ross hazirandaki durumdan sonra Toledo 
Üniversitesi’nde Trempe’yi arıyor ve tabii ki Trempe 
şok oluyor. Ama birkaç sebepten, çünkü Trempe’nin 
departmanı Bhrigu’yu aslında tekrar işe almış ve Bhrigu 
Michigan’dan ayrılmasıyla ilgili yalan söylemişti. 
Bu telefondan kısa bir süre sonra Trempe, Bhrigu ile 
yollarını ayırıyor.

Şu an, Bhrigu Hindistan’da ve onun tekrar bilime 
dönmesini engellemek düşük ihtimal olarak gözüküyor. 
Hatta ABD’de olsa bile onu durdurmak zor olurdu. 
NIH, eğer kişi suistimal açısından suçlu bulunursa bir 
süre federal araştırma fonlarından destek almasını 
engelleyebiliyor ancak büyük ihtimalle Bhrigu buna 
dahil olmayacaktı çünkü onun olayı tam olarak 
suistimalin federal tanımlamasına uymuyordu. Ross 
bu durumu çok garip buluyor ve “Tüm bilim adamları 
bunun bir bilimsel suistimal olduğunu söyler, çünkü bu 
bir veri tahrifatıdır” diyordu.

Hala bazı acil durumlar Ross’u meşgul ediyordu. 
Bhrigu bir sene laboratuarda kalmıştı ve tüm yapmış 
olduklarının tekrar edilmesi gerekiyordu. Kullandığı 
bileşikler tekrar kontrol edildi veya atıldı. Ames’in ise 
tüm yaptıklarını eski haline getirebilmesi için 5-6 aya 
ihtiyacı vardı ancak ilkbaharda da doktorasını bitirmek 
istiyordu. 

Ames ise seçtiği meslek ile ilgili güvenin 
zedelendiğini ve bilime devam edip etmeyeceğine 
karar vermediğini belirtiyor. Bilimin beraber çalışılan, 
bir diğerinin yaptığının ve yardımlarının üzerine inşa 
edilen bir topluluk olduğu fikrinin yara aldığını ifade 
ediyor. Yine de o deneyimlerini başkalarına yardım 
etmek amacıyla kullanmaya başladı ve Ross ile birlikte 
geçirdiği deneyimleri yeni doktora öğrencilerine 
anlatıyor. Ross ve diğerlerinden bu kötü durumla başa 
çıkabilmek için destek aldığını söylüyor. “Bu durum 
güveni geri yerine koymada yardım etti” diyor ve 
ekliyor: “Bir anlamda bunu yakalayabildiğimiz için 
şanslıydım”.
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Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji 
Anabilim Dalı, 1982 yılında Prof. Dr. İlker KANZIK 
tarafından kurulmuş ve anabilim dalı başkanlığı 
görevi 2002 yılına kadar Prof. Dr. İlker Kanzık 
tarafından yürütülmüştür. 2002 yılından itibaren 
anabilim dalı başkanlığı Prof. Dr. Nurettin 
ABACIOĞLU tarafından yürütülmektedir. Anabilim 
dalımızda halen 2 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı 
doçent, 1 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi 
görev yapmaktadır. Anabilim Dalımızdaki öğretim 
elemanları tarafından lisans düzeyinde zorunlu 

dersler olarak farmakoloji, fizyoloji, farmakoterapi, 

Soldan sağa: Ayla Cihan, Khatereh Fattahpour, Aysun Özdemir, Mustafa Ark, Nurettin Abacıoğlu, Bilgen Başgut, 
Fatma Akar, Sevtap Han, Orhan Uludağ, Nilüfer Turan

farmasötik bakım, eczacılık mevzuatı; seçmeli dersler 

olarak da farmakovijilans, farmakoekonomi, akılcı 

ilaç kullanımı, ilaç araştırma geliştirme, müstahzar 

bilgisi, ilaç etkileşimleri, reçetesiz satılan ilaçlar, 

kronoterapi dersleri verilmektedir. Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü bünyesinde ise yüksek lisans ve doktora 

programı yürütülmektedir.

1982 yılından bugüne kadar anabilim 

dalımızda toplam 86 yüksek lisans, 22 doktora tezi 

tamamlanmıştır.

1982-2010 yılları arasında uluslararası hakemli 

dergilerde yapılan yayın sayısı 109, ulusal dergilerde 

yapılan yayın sayısı 122’dir. Tarihi süreci içerisinde 

gerek tez konuları gerekse yapılan yayınların içeriği 

göz önüne alındığında departmanımızın başlıca 

araştırma konularını, kardiyovasküler farmakoloji, 

kronofarmakoloji, analjezik ve antiinflamatuvar 

Hazırlayanlar:
Uzm. Ecz. Sevtap Han
Arş. Gör. Aysun Özdemir
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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Farmakoloji Anabilim Dalı

aktivite çalışmaları, düz kas farmakolojisi, hücre 

kültürü ve moleküler farmakoloji çalışmaları 

oluşturmaktadır.

Araştırma alt yapısı:

1. �n Vitro �zole-Perfüze Organ Çalışmalarımızda 

Kullanılan Sistemler:

Sabit akışlı       Sabit basınçlı
Langendorf sistemi      Langendorf sistemi

İzole organ banyosu sistemleri

2. Western Blot ve 2D Jel Elektroforezi 

Çalışmalarımızda Kullanılan Sistemler:

3. Hücre Kültürü Laboratuarımız:

CO
2
’li inkübatör                     Laminar akımlı kabin

Fluoresans Ataşmanlı Faz-kontrast

İnverted Mikroskop
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xCELLigence sistemi: Hücre sayısı, canlılığı ve 

morfolojisi gibi hücrenin biyolojik durumu hakkında 

kantitatif analizler yapılmasını sağlayan bir 

sistemdir.

4. Kan basıncı ölçüm sistemlerimiz:

Kuyruk-manşonu Kan Basıncı Ölçüm Sistemi 

Ekipmanı

Telemetri Sistemi

5. Analjezik ve Antienflamatuvar Aktivite Tayini 

Çalışmalarımızda kullanılan sistemler:

Tail-flick ve Hot plate sistemleri

Tail-clip ve pletismograf

6. �mmunohistokimya Çalışmalarımızda 

Kullanılan Ekipman

Mikrotom                                Optik Mikroskop

7. Antioksidan Aktivite Tayininde Kullandığımız 

Sistemler:

Akışa İnjeksiyon Kemilüminesans Sistemi

Ayrıca laboratuarımızda ultrasantrifüj, soğutmalı 

santrifüj, sonikatör, derin dondurucular (-80 ve -20) 

bulunmaktadır.
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Proje Başvuruları

I. Üniversitelerarası Öngörüsel ve Bireye Özgü Tıp 
Yaklaşımının Modern Tıp Pratiğinde Uygulamaları Sertifika 
Programı 

İstanbul,  22-24 Ekim, 2010
http://www.tfd.org.tr/Yeditepe_bireye_ozgu_tip_

sertifika_102010.pdf

TFD Klinik Toksikoloji Kursu
İstanbul,  22-24 Aralık 2010
Tübitak destek için son başvuru: 28 Ekim 2010

22. Ulusal Biyokimya Kongresi
Eskişehir,  27-30 Ekim, 2010
www.biyokimyakongresi.org

2010 Fall Stereology Workshop
San Diego,  CA (Amerika),  10-12 Kasım, 2010
http://www.disector.com/16th-Annual-Stereology-

Workshop-_c_35.html

Therapeutic Antibodies Europe 2010
London, (İngiltere),  13 - 14 Kasım 2010
http://www.therapeutic-antibodies.co.uk/default.

aspx?id=96f71d28-934d-4ebd-9ba4-80a0087e1366

40th Annual Meeting, Neuroscience 2010
San Diego (Amerika),  13-17 Kasım, 2010
www.sfn.org/

Tübitak 1001 
Web adresinde bildirilecek 
ardeb1001.tubitak.gov.tr

Tübitak 1002
Hızlı Destek Programı 
Web adresinde bildirilecek 
http://ardeb1002.tubitak.gov.tr

SAN-TEZ Projeleri 
Web adresinde bildirilecek 
sanayi.gov.tr/

Tübitak 3501
Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı 
Web adresinde bildirilecek
http://www.tubitak.gov.tr/cid/10402/index.htm

Tübitak 1011
Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma 

Programı
Web adresinde bildirilecek
http://www.tubitak.gov.tr/sid/373/pid/364/index.htm

Tübitak 1301
Bilimsel Ve Teknolojik �şbirliği Ağları Ve Platformları 

Kurma Girişimi Projeleri (�şbap) 
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. 
http://www.tubitak.gov.tr/

E-RARE (ERA-Net for Research Programs on Rare 
Diseases) Projesi

Başvurular önce Tübitak SBAG tarafından 
değerlendirilecektir 

http://www.tubitak.gov.tr/sid/611/pid/364/index.htm

Canadian Institutes of Health Research, Banting 
Postdoctoral Fellowships

03.11.2010
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/home-

accueil-eng.html

American Cancer Society, International Fellowships 
for Beginning Investigators

01.12.2010
http://www.cancer.org/Research/

ResearchProgramsFunding/international-fellowships-for-
beginning-investigators-acsbi?sitearea=RES

Ü i i l Ö ö ü l i Ö ü

Bilimsel Toplantılar
PSWC 2010 - Pharmaceutical Sciences World Congress 2010
New Orleans, LA (Amerika),  14-18 Kasım, 2010
http://www.pswc2010.org/
6th Modern Drug Discovery & Development Summit 
San Francisco, CA (Amerika),  20 - 21 Kasım 2010;
http://www.gtcbio.com/conferenceDetails.aspx?id=158

2nd Cancer Targets and Therapeutics Conference
San Francisco, CA (Amerika),  20 - 22 Kasım 2010
http://gtcbio.com/conferenceDetails.aspx?id=161

Vaccines Congress
Berlin, (Almanya),  27 - 28 Kasım 2010
http://www.vaccines-congress.com/

2. Ulusal Hucresel Tedavi ve Rejeneratif Tip Kongresi
İzmir,  11-13 Subat 2011
www.hucreseltedavi.org

21. Ulusal Farmakoloji Kongresi
Eskişehir,  19-22 Ekim 2011
http://www.tfd.org.tr/

6th European Congress of Pharmacology
Granada, (İspanya),  17-20 Temmuz 2012
http://www.ephar2012.org/

Duyurulmasını istediğiniz ulusal ya da uluslararası 
bilimsel bir aktivite varsa, lütfen TFD Bülten yayın 
komisyonuna bildiriniz (info@tfd.org.tr)
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Hazırlayan:
Doç. Dr. Pelin Kelicen
Hacettepe Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji AbD 

 
 

 

TFD Temmuz - Eylül 2010  
105. Sayı Bülteninde yayımlanan 
bulmacanın yanıtları…..

 Soldan sağa
1 Propiobacterium acnes ve Staphylococcus epidermidis de dahil olmak üzere, aerobik gram (+), aerobik 

gram negatif ve anaerobik bakterilere karşı geniş bir antibakteriyel etkinlik spektrumuna sahip sentetik bir 
bakteriyel kinolon. 

2 Farlow tarafından zihinsel performansta artışa sebep olduğu bulunan ancak ciddi hepatotoksik etkileri 
sebebiyle terk edilmiş santral etkili bir antikolinesteraz.

3 Sarıkantaron ekstresi ya da St. John’s wort olarak da bilinen bitkisel kaynaklı bir antidepresan

4 Antiemetik özelliği olan sentetik kanabinoid. Sitotoksik kemoterapinin neden olduğu konvansiyonel 
antiemetiklere yanıt vermeyen bulantı ve kusmaya karşı kullanılır. 

 Yukardan aşağıya
1 Güçlü noradrenalin ve seratonin re-uptake inhibitörü ve seratonin reseptör blokörü olan, belirgin 

antikolinerjik etkinlik nedeniyle konfüzyona sebep olabilen, migren profilaksisi için de kullanılabilen 
trisiklik antidepresan (ön ilaç).

2 Tip 2 diyabet, hipertansiyon ya da hiperkolesterolemi gibi risk faktörleri bulunan kişilerde, hafif 
hipokalorik diyetle birlikte kullanılan, besinlerle alınan yağın emilimini azaltarak obezite tedavisinde 
yardımcı bir pankreas lipazı inhibitörü.
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