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Geçen bülten yazımın önsözünde yazdığım Klinik Araştırmalar Hakkında
Yönetmelik’in yürürlüğünün durma sürecinden sonra olumlu gelişmeler oldu. Bizim
de öngördüğümüz gibi Üniversiteler’de etik kurullar açılmaya başlandı ve TC Sağlık
Bakanlığı “araştırma izni” başvurularını kabul etmeye başladı. Ancak önerdiklerimizin
tümünün mevcut acil durumun çözümüne yönelik olduğunu belirtmiştim. Şimdi
bu geçici çözümlerin “kalıcı” olmaması ve klinik araştırmaların tüm taraflarının
konsensusunu hayata geçiren ve özellikle araştırmalarda yer alacak gönüllülerin
tüm haklarını güvenceye alan bir yasa ile ulusal yasal regülasyonların bir an önce
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Aralık ayı içinde hem Klinik Farmakoloji Çalışma Grubumuzun hem de Klinik
Toksikoloji Çalışma Grubumuzun iki önemli faaliyeti oldu. KFCG, 20 Aralık 2010’ta
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “Türkiye’de Klinik Farmakolojinin Yeri ve Geleceği”
başlıklı çalışma toplantısı düzenledi. Bu toplantı Türkiye’de Klinik Farmakoloji’nin
gelişmesi açısından umutlarımızı yeşertti. KTCG de Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi
Başkanlığı işbirliğiyle 22-24 Aralık 2010’da İstanbul’da “Klinik Toksikoloji Kursu”
gerçekleştirdi. Son derece profesyonel olarak hazırlanmış olan bu kurs önemli bir
ihtiyacı karşıladı. Talep ve ihtiyaç nedeniyle KTCG bu kursun yenilerini düzenlemeyi
planlamaktadır.
Bültenimizin iç sayfalarında 19-22 Ekim 2011 tarihlerinde Eskişehir’de yapacağımız
21. Ulusal Kongre’mizin birinci duyurusunu bulacaksınız. Kongre ana konularımız ve
yabancı konuşmacılarımız belirlenmiştir. Kongre bilimsel kurulumuz en iyi bilimsel
programı oluşturmak için çalışmaktadır. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim
gibi bu kongre sizlere daha ucuza mal olacaktır. Üstelik kredi kartı ile vade farksız 6
taksitte ödeme olanağı da sunulacaktır. Kongre internet sitesi www.farmakoloji2011.
org yakın zamanda aktif olacaktır ve gelişmeler ile detaylı bilgilere ulaşmanızı
sağlayacaktır.
Önsözü yazdığım bugünlerde 9-11 Mart 2011 tarihlerinde, rahmetli hocamız
Prof. Dr. Gültekin Sunam anısına, Sarıkamış, Kars’ta düzenleyeceğimiz Farmakoloji
Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programları’nın yirmincisi için
konuşmacı başvurularını kabul etmekteyiz. Toplantı katılımcı başvuruları da
http://www.plazatur.com/KarsTFD/ adresinde başlamıştır. Ayrıca R. Kazım Türker 2010
yılı Genç Farmakolog Teşvik Ödülü Başvuruları 1 Şubat 2011 tarihine kadar yapılacaktır.
Bu konulardaki gelişmeleri internet sitemizden takip edebilirsiniz.
Bültende yönetim kurulumuzun 2010 yılı içinde yaptıkları ve devam eden projeleri
hakkında bir yazımı da bulacaksınız. Çağımızda her şey çok hızlı geliştiği için genel
kuruldan önce sizlere bir “ara rapor” sunmayı uygun buldum.
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu adına hepinize saygılarımı ve
sevgilerimi sunarım.
Prof. Dr. Öner Süzer

Basım Tarihi: 17 Ocak 2011
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TFD Yönetim Kurulu 2010 Yılı
Yarı Resmi Ara Faaliyet Raporu
Prof. Dr. Öner Süzer
Türk Farmakoloj Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

2. Farmakoloji departman envanteri ve
farmakolog rehberinin güncellenmesi
Web tabanlı envanter oluşturulması ve sürekli
güncelleştirilebilmesinin altyapısı sağlanmaktadır.

Bültenimizin 104. sayısında TFD Yönetim
Kurulunun, çalışma süresince yaşama geçirilmesini
öngördüğü projeler hakkında bir yazı yazmıştım.
Bir yıl içinde oluşan durumlar için bir yarı resmi
ara faaliyet raporu yazmayı uygun buldum. Bu
rapor yaptığımız faaliyetlerin tam listesi niteliğinde

Detaylar internet sitemiz başlığında yer almaktadır.
3. Türkiye farmakoloji tarihçesinin yayınlanması
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya
Fakültesi’nden öğretim üyelerine istedikleri tüm
dokümanlar sunulmuştur. Çalışmanın sonuçlanmasını

değildir, daha çok öne çıkan konuları içermektedir.

beklemekteyiz.

1. TFD mevzuatında gerekli değişikliklerin

4. Burslar

yapılması
Dernek tüzüğümüze göre, genel kurulumuzu 2
yılda bir Aralık ayında yapmamız gerekmektedir.
Tüzüğümüzde aksi yönde bir hüküm olmadığı

TFD bursları aynı şekilde devam etmektedir.
Olağan burslar dışında yönetim kurulumuz
WorldPharma2010 için ek burslar sağlamıştır.
5. Farmakolojiye yeni başlayan doktora /

için genel kurulumuzu Ankara’da toplamamız

uzmanlık öğrencileri için farmakolojiyle ilgili bazı

gerekecektir. Bu nedenle, üyelerimizden önemli

temel bilgilerin verileceği bir kurs düzenlenmesi

ölçüde talep geldiği şekilde genel kurulumuzu ulusal
kongremizle birlikte yapmamız hukuken olanaklı
görünmemektedir. Bunun dışında derneğimizin kadın
üyelerinin faaliyetleri önemli ölçüde artmıştır. Belki
de kuşaklarası toplantımızda bir “erkek” konuşmacı
bulamayacağız. Ancak yönetim kurulumuza kadın
üyelerimizin seçilmeleri son derece zor olmaktadır.
Bu nedenle yönetim kurulu ve diğer organlarımız

Bu kursun ikincisi 21-27 Haziran 2010 tarihlerinde
“TFD Prof. Dr. M. Oğuz Güç Yaz Okulu” adıyla
gerçekleştirilmiştir. Kurs çok fazla talep görmüştür ve
daha fazla katılımcıyı kabul edebilmesi için çalışma
başlatılmıştır. Kurs bu yıl da düzenlenecektir.
6. Dernek internet sitesinin daha işlevsel hale
getirilmesi

için en az %25 oranında bir kadın kotası koymamız

TFD sitesi veritabanı mantığıyla yeniden

gerekmektedir. Bu paragrafta yazdığım iki konu da

tasarlanmaktadır. Bu tasarımda şifreli alanlar,

genel kurul gündeminde tartışılacaktır.

üyelerin kendi bilgilerini güncelleyebilmesi, anketler

Yönetim kurulumuz, düzenlemesi kendi yetkisinde

gibi pekçok yenilik yer almaktadır. Sitenin testleri

olan konularda iyileştirmeler için çalışmalara

sürmektedir, çok yakın bir zamanda yeni haliyle

başlamıştır. Kuşaklarası toplantısının SOP’si

yayınlanacaktır. Bunlarla birlikte Twitter ve Facebook

yenilenmiştir, diğer SOP’ler için çalışmalarımız

sitelerinde “turkfarma” adıyla sayfalar açılmıştır, bu

sürmektedir.

sayfalar da aktif kullanılacaktır.
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TFD Yönetim Kurulu 2010 Yılı Yarı Resmi Ara Faaliyet Raporu
7. Dernek bülteninin tüm sayılarının internetten
erişilebilir hale getirilmesi

13. Klinik Farmakoloji ve Klinik Toksikoloji
çalışma grubu ile ilişkiler

Tüm sayılar artık internettedir. İlk fırsatta
konulara kolayca ulaşabilmenizi sağlayacak bir
arayüz yapılacaktır.

TFD Yönetim Kurulu Klinik Farmakoloji ve Klinik
Toksikoloji çalışma gruplarıyla daha sıkı ilişki
sürdürmektedir. Çalışma grubu faaliyetlerine
istenen destekler sağlanmakta, çalışma gruplarının
başkanları ve başkan yardımcıları dönemsel olarak
yönetim kuruluna davet edilmektedir.

8. Dernek tarafından basılan tüm basılı
kaynakların internetten erişilebilir hale getirilmesi
TFD’nin diğer basılı kaynakları ve 2000 yılında
dernek tarafından bastırılan “Farmakoloji Ders Kitabı”
internet sitemizden yayınlanacaktır.
9. Dernek tarihçesinin oluşturulması
Prof. Dr. Eyüp Sabri Akarsu bu konuda çalışmaya
başlamıştır.
10. Acil durum planlarımız
Bu konuda henüz iyi bir noktada değiliz.
11. Uluslar arası ilişkilerimizin arttırılması
Bu konuda önemli adımlar attık. Worldpharma
2010’da TFD adına bir panel düzenlenmiştir. Türk
Farmakoloji Derneği EPHAR2016’yı düzenlemeye hak
kazanmıştır. TFD, 6-7 Haziran 2011’da İstanbul’da
EPHAR’la ortak olarak “Molecular Pharmacology of G
protein coupled receptors and signaling partners”
başlıklı bir sempozyum düzenleyecektir, bu konuda
Prof. Dr. Ongun Onaran görevlendirilmiştir. TFD 1720 Temmuz 2012’de, İspanya’da düzenlenecek olan
EPHAR2012 de bir panel düzeleme başvurusunda
bulunmuştur. “Rho/Rho-kinase signalling in health
and diseases” başlıklı paneli düzenlemek üzere Prof.
Dr. Kansu Büyükafşar görevlendirilmiştir.
12. Eğitim faaliyetlerimizin arttırılması
Öngörülen rutin eğitim faaliyetlerimiz dışında
3-8 Ocak 2011 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nin talebi üzerine “Akılcı İlaç Kullanımı
ve OSCE Hazırlama” eğitimi kursu verilmiştir.
Eğitim koordinatörü Prof. Dr. Ersin Yarış olan bu
kurs derneğimize gelir getiren bir eğitim faaliyeti
olmuştur. TFD Yönetim Kurulu dernek bünyesinde
Akılcı İlaç Kullanımı Eğitim Koordinasyon Kurulu
kurulmasına karar vermiştir.
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14. Dernek arşivinin ve kayıtlarının daha işlevsel
hale getirilmesi
Dernek veritabanımızın ve kayıtlarımızın daha iyi
tutulabilmesi için veritabanı programlarını efektif
kullanabilen bir sekreterle anlaşma sağlanmıştır.
İdeali, derneğimizin faaliyetlerinin sabit bir adreste
sürdürülmesidir. Bu nedenle, Ankara’da merkezi bir
yerde dernek merkezimizi oluşturacak bir mülkün
alınmasına ihtiyaç vardır. Mali koşullarımız elverdiği
an bunu gerçekleştirmeliyiz.
15. Derneğimizin finansal olarak daha güçlü
hale getirilmesi
Yönetim kurulumuz faaliyete geçtikten sonra
kongre organizasyon şirketi ile anlaşmamızı fesih
etme yoluna gitmiştir. Bundan sonra da ulusal ve
uluslar arası organizasyonlarımız için iki ayrı ihale
açarak ulusal organizasyonlarımız için Plaza Turizm,
uluslar arası organizasyonlarımız için de Figür Turizm
firmalarıyla anlaşmaya varmıştır. Her iki anlaşmada
da derneğimizin en çok yararlanması amaçlanmıştır.
Bunun dışında bütün faaliyetlerimizin derneğimize
yük olmaması hatta gelir getirmesi için kurumsal
sponsorluk anlaşmaları yapılması sağlanmaktadır.
Dernek üyelerimizin aidatlarını düzenli ödemeleri için
bir çalışma başlatılacaktır. Yukarıdaki paragrafta
belirttiğim gibi en üst ligde faaliyet gösteren bir
dernek olacaksak en kısa zamanda sabit bir mülke
kavuşmalıyız.
Hepinize sevgi ve saygılarımla.

“Türkiye’de Klinik
Farmakolojinin Yeri ve Geleceği”
Çalışma Toplantısı’nın ardından….
Prof. Dr. Ayşe Gelal
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma
Grubu (KFÇG) tarafından, 20 Aralık 2010 tarihinde Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen “Türkiye’de
Klinik Farmakolojinin Yeri ve Geleceği” Çalışma
Toplantısı’na üniversiteden, Sağlık Bakanlığı’ndan,
SGK’dan ve ilaç endüstrisinden olmak üzere 82 kişi
katıldı. KFÇG e-Bülteni’nin Mayıs 2010 sayısında tartışmaya açtığımız bu önemli ve güncel konuyu çalışma
toplantısı gündemi yaptığı için KFÇG’na, verdiği destek
nedeniyle TFD’ne teşekkür etmek istiyorum. Toplantı
ile ilgili ayrıntılı bilgilere KFÇG e Bülteni’nin Ocak 2011
sayısından (http://www.tfd-kfcg.org) ulaşabilirsiniz.
Prof Dr Mehmet Melli’nin başkanlık ettiği sabah
yapılan ilk oturumunda Türkiye’de klinik farmakolojinin gelişim süreci, yaşanan sıkıntılar, gereksinimler ve
yapılanlar tartışıldı. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde
tıp fakültelerinin çoğunda akılcı ilaç kullanımı eğitiminin başlamış olması, tıp fakültelerinde öğrencilere
yönelik klinik farmakoloji eğitimleri, diğer fakültelerde
başlamış olan akılcı ilaç kullanımı eğitimi ülkemizde
klinik farmakoloji eğitimi alanında yapılanlar olarak
aktarılırken; mezuniyet sonrası eğitimde yüksek lisans,
yan dal uzmanlık eğitim programının yer alması ve
klinik farmakoloji eğitimi çekirdek eğitim müfredatının
yapılandırılması konusunda eyleme geçilmesi gerektiği
tartışılan konular arasındaydı. Klinik farmakoloji araştırmalarının henüz yeterli sayıda olmadığı, bilim dalı
olarak kabul edilmesi ve klinik farmakolog sayısındaki
artışın yapılacak araştırma sayısını ve kalitesini arttıracağı, halen birçok hizmetin adı konulmadan tıbbi
farmakoloji anabilim dalları tarafından verilmekte
olduğu, artık bu hizmetlerin klinik farmakoloji başlığı
altında toplanması gerektiği çalıştaya katılanların ortak fikriydi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yoğun

çalışmalara karşın üniversite çevrelerinde fazla bir şey
yapılamadığı, artık taşın altına elimizi koymamızı ve
klinik farmakolojinin yerleşmiş bir dal olması, resmi
ve özel çevrelere kendini kabul ettirmiş bir hüviyete
kavuşması için klinik farmakoloji eğitimi alanındaki
mevcut boşluğun akılcı bir şekilde doldurulması gerektiği yapılan konuşmalar sırasında aktarılan mesajlar
arasındaydı.
Prof Dr Meral Tuncer’in başkanlık ettiği sabah yapılan ikinci oturumda klinik farmakolojinin yurt dışı
eğitim örnekleri, klinik araştırmalarda klinik farmakologların neler yapabileceği ve Sağlık Otoritesi’nin
klinik farmakolog gereksinimleri tartışıldı. Yapılan
konuşmalar ile mezuniyet sonrası klinik farmakoloji
eğitiminin ülkeler arasında çok farklılık gösterdiği bu
nedenle Ülkemiz ihtiyaçlarına göre eğitim programının
geliştirilmesi gerektiği önemle vurgulandı. Bu konuda
KFÇG ve TFD’ne çok büyük iş düşmekte.
Son olarak ‘Türkiye’de Klinik Farmakolojinin Geleceği; Farklı Açılardan Somut Yaklaşımlar’ paneli yapıldı,
ardından da katılımcılar üç gruba ayrılarak klinik farmakolojinin eğitim, araştırma ve rutin hizmet alanlarındaki mevcut durumunu, gereksinimlerini tartışarak
önerilerini oluşturdular. Bu önerilerin bir rapor haline
getirilerek, ilgili merciler ile paylaşılması planlanmaktadır.
Bu toplantıda bizim için üzücü olan Sevgili Şule
Hocamız’ın geçirdiği ameliyat sonrası tedavisinin henüz sona ermemesi nedeniyle katılamaması ve Sevgili
Ezgi Gülmez’in de Avrupa’da yaşanan olumsuz hava
koşulları nedeniyle uçuşunun iptal olması, toplantıya
zamanında yetişememesi idi. Bir sonraki toplantıda birarada olabilmeyi umuyoruz. Toplantının çok hoş olan
süprizi ise klinik farmakolojinin gelişmesi için çaba
harcamış olan ve emekliye ayrılmış Değerli Hocalarımıza sunulan plaketler idi. Prof Dr Oğuz Kayalp, Prof Dr
Şule Oktay, Prof Dr Meral Tuncer, Prof Dr İsmail Hakkı
Ayhan, Prof Dr Işık Tuğlular plaket takdim edilen hocalarımızdı. KFÇG olarak umarım kendilerinin gösterdiği
yolda başarılı adımlar ile yürüyebiliriz.
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“Türkiye’de Klinik Farmakolojinin Yeri ve Geleceği”
Çalışma Toplantısı’nın ardından….
Birkaç ay önce Basic & Clinical Pharmacology &
Toxicology (107, 531–559; 2010)’de yayınlanan Clinical
Pharmacology in Research, Teaching and Health
Care. Considerations by IUPHAR, the International
Union of Basic and Clinical Pharmacology başlıklı makale aslında bu konunun Dünya’da da halen tartışılmakta olduğunun bir kanıtıdır. Bu makalenin özetini
sizlerle paylaşmak isterim:
Klinik farmakoloji, ilaçlar ve insanlar arasındaki
ilişkiden doğan tüm görüşleri bünyesinde barındıran
bilimsel bir disiplindir. Yeni ilaç geliştirme, ilaçların
terapötik ajanlar olarak kullanımı, bireylerde ve
toplumlarda ilaçların yararlı etkileri ve advers etkileri, ilaçların kötüye kullanımı, klinik farmakolojinin
araştırma kapsamına girer. “Klinik farmakolog” terimi, aynı zamanda, klinik farmakolojide uzmanlaşan
hekimleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Hekimler,
klinik araştırmaların teorisi, ilaç değerlendirmeleri,
farmakoepidemiyoloji, farmakoekonomi, farmakogenetik, farmakovijilans ve klinik toksikoloji gibi klinik
farmakolojinin önemli görüşlerini içeren mezuniyet
sonrası eğitim sürecinden geçerler. Klinik farmakologların esas hedefi, ilaçların etkili ve güvenli kullanımını
teşvik ederek, doğrudan ya da dolaylı olarak hastaların bakımını iyileştirmektir.
Araştırma, klinik farmakologların eğitimlerinin temel bir parçası olmakla birlikte neredeyse tamamının
yaptığı bir iştir. Klinik alanda çalışan farmakologlar,
bireysel hastalarda ve hasta popülasyonlarında ilaç
kullanım kalitesini geliştirecek yöntemler ve stratejiler geliştirmeyi amaçlamışlardır. İlaç değerlendirme,
ilaç kullanımı, farmakovijilans ve farmakoepidemiyoloji alanında yapılan araştırmalar, DSÖ raporunun
yayımlandığı 1970 yılından bu yana daha da önem
kazanmıştır. Klinik farmakoloji araştırmaları, yeni
endikasyonlarda ve uç yaşlardaki hastaların (çocuklar
ve yaşlılar) tedavilerinde ilaç kullanımıyla ilgili yeni
veri sağlayacak çalışmaları ve ayrıca AİR, farmakogenetik ve ilaç etkileşimi çalışmalarını kapsar. Klinik
farmakoloji araştırmaları genellikle disiplinler arası
çalışmalardır.
Tüm klinik farmakologlar hem mezuniyet öncesi ve
sonrası eğitim hem de sürekli profesyonel eğitim kapsamında anahtar rol oynar konumdadırlar.
Sağlık hizmeti, AİK çerçevesinde daha etkili ve
güvenli ilaçların hastalara kullandırılmasında klinik
farmakologlar birincil derecede fonksiyon yürütürler.
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Bazı yerlerde klinik farmakologlar bu hizmeti doğrudan doğruya hastaya sunsalar da, çoğu yerde yaygın
uygulama bu hizmetin meslektaşları aracılığıyla ve
diğer hekimlerin hastalarına verilmesi yoluyla yapılmaktadır.
Klinik farmakologlar farmasötik ve biyoteknolojik
endüstrinin tüm hizmet alanlarında önemli görevler
üstlenebilirler.
Hükümetler hastalara ihtiyaç duydukları ilaçları
etkili ve güvenli sunum için birçok düzenlemesinde
ve sistem oluşturmasında klinik farmakologlardan
önemli ölçüde yararlanabilirler. Klinik farmakologlar
maliyet etkili ilaçların reçete edilmesi ve AİK’in yaygınlaştırılmasında önemli işlevler üstlenirler.
Tarihsel süreç içerisinde, klinik farmakoloji hem
farmakoloji hem de dahili tıp bilimlerine ait departmanlardan gelişmiştir. Günümüzde çoğu ülkede klinik
farmakoloji bağımsız bir tıbbi uzmanlık alanıdır. Ayrı
bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmediği ülkelerde,
klinik farmakoloji bağımsız bilimsel bir disiplin olarak görülmelidir. Klinik farmakoloji genellikle, klinik
farmakoloğun öncülüğündeki ayrı birimlerde organize
edilir. Yerel ya da ulusal koşullara bağlı olarak, birim,
klinik ya da farmakoloji departmanında klinik farmakolojinin bir bölümü olabileceği gibi ayrı bir departman ya da enstitü de olabilir. Kullanılan modelin
ne olduğu hesaba katılmaksızın, en iyi ortam, klinik
farmakolojinin başlıca üç fonksiyonu olan; araştırma,
eğitim ve sağlık hizmetini desteklemesinden ötürü
üniversite hastaneleridir. Klinik farmakoloji uzmanlarına bölge hastaneleri ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
Toplantıya katılan T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Prof Dr Adnan Çinal ve İlaç ve Eczacılık
Genel Müdür Yardımcısı Dr Hanefi Özbek’in Bakanlık
düzeyinde donanımlı klinik farmakoloğa olan ihtiyacı
ve klinik farmakolojinin kurumsallaşması için desteğe hazır olduklarını açıklamaları, katılımcıları somut
adımların atılabileceği konusunda umutlandırdı. Şimdiye değin yapılan tüm girişimlerin sonuçsuz kalması
nedeniyle yaşanan hayal kırıklığının birkez daha yaşanmaması dileğimi sizlerle paylaşıyor, 2011 yılının her
açıdan verimli geçmesini diliyorum.
Saygılarımla

Bir başka DAFT’ın ardından…
Yrd. Doç. Dr. Nalan Tiftik
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Doğu Akdeniz Farmakoloji Topluluğu geleneksel
toplantılarının bu yıl altıncısını gerçekleştirmiş
olmanın mutluluğunu yaşadık. Bilindiği gibi
Doğu Akdeniz Farmakoloji Topluluğu kısa adıyla
DAFT; Mersin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve
Gaziantep Üniversitesinde görev yapmakta olan
farmakologlardan oluşmuş büyük bir ailedir. Bizler
bu 6 yıl içinde yılda üç kez bir araya gelerek aile
bağlarımızı daha da güçlendirdik. Geleneksel hale
gelen ve her yıl bir öncekinden daha verimli geçen

sağlayabileceği konusunda aydınlatıcı bilgiler verdi.
Adananın meşhur çay saati ikramlarından sonra
pek acıkmamış da olsak inanın sadece program
gereği!!! lezzetli bir öğlen yemeğini takiben
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AD.
öğretim üyesi Prof. Dr. Fazilet AKSU’dan “Nöropatik
ağrı Farmakolojisi” isimli sunumunu dinledik.
Fazilet hocanın oldukça ilgi çekici ve doyurucu
bu sunumundan sonra tabii sıra akşam yemeğine
gelmişti. Yine son derece lezzetli Adana yemekleri ve
gün sonu sohbetimiz için Yelken kulüpte toplandık
ve güzel bir Adana toplantısını daha bir sonraki
toplantıyı Mersinde yapmak üzere sonlandırdık.
VI. Doğu Akdeniz Farmakoloji Topluluğu

bu toplantılarda farmakoloji alanında yeni bilgiler

toplantılarının ikincisi 9 Nisan 2010 tarihinde

edinmekle beraber ailemize yeni katılan üyelerin

Mersin Üniversitesinde gerçekleştirildi. Günün ilk

bizleri tanıması, bizlerle kaynaşması ve daha büyük
bir aile olmanın sevincini yaşamaktayız. Zaman
zaman farmakoloji dışındaki bilim dallarından da
çeşitli konularda bilgilenmemizi sağlayan davetli
hocalarımız olmakta ve bu da sürece ayrı bir renk
katmaktadır. Bunun ötesinde diğer üniversitelerin
Farmakoloji anabilim dalı hocalarından da
kendi çalışma alanlarında engin bilgiler edinme
şansımız olmakta ve ailemiz bu anlamda da
zenginleşmektedir.
Bu yılki toplantılarımızın ilki Çukurova Üniversitesi

konuşmacısı Ege Üniversitesi ilaç geliştirme ve
farmakokinetik uygulama ve araştırma merkezi
müdürü Prof. Dr. Işık TUĞLULAR hocamızdı.
Işık hoca bizlere “Klinik Farmakoloji Nedir? Ne
Değildir?”i anlattı. Oldukça heyecanlı ve uzun
süren bir tartışmadan sonra benim aklımda yer
eden o gün için Işık hoca’nın “Farmakolog hekim
dahi olsa hastaya dokunmamalı” söylemi oldu.
Klinik farmakoloji konusu bizden önce hocalarımız
tarafından uzun zamandan beri tartışılmakta olan bir
konu da olsa sanırım daha uzun yıllar tartışılmaya
devam ederek biz farmakologların gündeminden

Tıp Fakültesi Farmakoloji A.D. tarafından düzenlendi.

düşmeyecek. Bu güzel ve tartışmalı sunumu sonunda

Bu toplantıda ilk olarak Erciyes Üniversitesi Tıp

Işık hocanın bir hobisi olduğunu öğrendik. Çeşitli

Fakültesi Farmakoloji A.D. öğretim üyesi Prof. Dr.

ağaç parçaları, değişik doğal objeler ve en güzeli de

Aydın ERENMEMŞOĞLU bizlere “Teknopark nedir?

bulutların fotoğraflardaki yansıması Işık hoca’nın

Öğretim Üyelerine Neler Sağlıyabilir” başlıklı

içindeki sanatçı ruhu bir anda gözler önüne serdi.

sunumu ile teknoparklar hakkında ayrıntılı bir bilgi

Işık hocanın ardından Mersin Üniversitesi Eczacılık

verdi ve üniversite öğretim üyelerinin teknopark

fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Kemal

bünyesinde ne gibi işler yapabileceklerini anlattı.

BUHARALIOĞLU “Dalak tirozin kinazının işlevleri”

Bunun yanı sıra teknoparkta çalışmanın öğretim

başlıklı kendi yaptığı deneysel çalışmalarını da

üyelerine ne gibi araştırma-geliştirme olanakları

kapsayan bir sunum gerçekleştirdi. Yoğun bilgi

sunduğu ve gelecek çalışmalar için hangi avantajları

içerikli ve teknik olarak da öğretici bu sunumun
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Bir başka DAFT’ ın ardından…
ardından bir Mersin klasiği olan balığımızı yemek için
Sahil Balık Restoran’ın yolunu tuttuk. Ergin hoca’dan
gitar dinlemeyeli epey olmuştu. İsmail hoca olaya acil
bir şekilde el koydu ve biz henüz restorana ulaşmıştık
ki İsmail hoca gitarını Ergin hoca için çoktan hazır
etmişti. Aynı gün Ergin hoca’nın doğum günü
olması nedeni ile kendisi ısrarlarımıza daha fazla
dayanamayıp güzel bir dinleti sundu. Ardından deniz
kenarında hoş bir sohbet ve çocuk parkında çekilen
anı fotoğrafını takiben güzel bir Mersin gününün
ardından Gaziantep’te tekrar görüşmek umudu ile
vedalaştık.
Bu dönemin son toplantısı için 21 Mayıs 2010
Cuma günü Gaziantep’te yapıldı. Günün ilk
konuşmacısı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd. Doç
Dr. Özlem Tiryaki “Hipertansiyonda Gen Tedavisi
ve Hipertansiyon Aşısı” isimli sunumunu yaptı.
Güncel ve ilgi çekici olan bu konunun farmakologlar
tarafından etraflıca tartışıldığını tahmin etmek zor
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olmasa gerek. Devamında ise farklı bir boyutta da
olsa bir o kadar ilgi çekici başka bir sunum vardı.
Gaziantep Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalından
Doç. Dr. Aysun Baransel “Çocuk stismarı”
başlıklı sunumu ile dinleyicileri farklı bir boyuta
götürdü. Toplumumuzun bu önemli sorunu ile
ilgili biz farmakologların mevcut hassasiyetini
daha da arttırdığı şüphesiz olan bu sunumun da
etraflıca tartışıldığı bir günün sonunda katılımcıları
Gaziantep’in tarihi mekanlarından biri olan
Bayazhan’da yine tabii ki leziz Antep yemekleri
bekliyordu. Antep’in meşhur kebapları sonrası hoş
sohbetlerin ardından DAFT’ın bir yılı daha geride
kalmış oldu. Bir sonraki yıl sağlık içinde tekrar hep
birlikte olabilmek umudu ile vedalaşarak ayrıldı
herkes…Umarım çok uzun yıllar hep birlikte en az
daha öncekiler kadar gerek bilimsel gerek de sosyal
yönden paylaşımlarımızın artarak çoğaldığı yeni
DAFT günlerinde birlikte oluruz….

“Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi (TİDİ)“
Klinik Farmakoloji Alanının Önemli
Rutin Hizmet Sahası
Uzm. Dr.Semra Yiğitaslan
Doç.Dr.Başar Sırmagül
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Farmakoloi Anabilim Dalı

dl). VPA için terapötik aralık 50-100 μg/dl idir. Ama
hipoalbuminemisi olanlarda serbest ilaç düzeyi yüksek
olduğundan bu serum ilaç düzeylerinde toksisite
bulguları görülebilir. Bu yüzden bu hastada VPA kan
düzeyi terapötik aralığın alt sınırında tutulursa daha iyi

20 Yılı aşkın süredir Farmakoloji Anabilim
Dalımızda verdiğimiz TİDİ hizmeti bilindiği üzere çok

olacağı önerilmiştir.
Vaka 2: 60 yaşındaki erkek hasta astma tedavisi

sayıda Farmakoloji Anabilim Dallarınca da özveri

için 300 mg kontrollü salım yapan oral teofilin

ile yürütülmeye çalışılmakta ve bazen de sekteye

kullanmaktadır ve kliniğince serum teofilin düzeyi 10-15

uğramaktadır. Fakat bu hizmet sıradan bir laboratuar

μg/dl arasında olduğu zaman klinik düzelme gözlendiği

uygulaması olarak algılanıp ‘cihaz çıktısı işlemlerin’

raporlanmış. Hasta akşam saatlerinde acil servise

yanında verilmeye başlandığında tedavinin yanlış

bronkospazmla geliyor ve teofilini 3 gündür almadığını

düzenlenmesine neden olacak sonuçlar yaratmıştır.

belirtiyor. Hastaya hemen 30 mg/saat dozunda

Klinik farmakoloji bakış açısına muhtaç olan bu hizmet

aminofilin infüzyonu başlanıyor ve ertesi gün sabah

modern ilaç tedavisinin olmazsa olmazlarındandır.

saatlerinde laboratuarımıza gönderilen kan örneğinde

Laboratuarımızdan bazı ölçüm sonuçlarına
ilişkin değerlendirme sonuçlarını sunarak TİDİ
uygulamasındaki önemli başlıkların altını çizmek
istedik.
Vaka 1: 29 yaşındaki bayan hasta absans nöbetlerin
tedavisi için Valproik Asid kullanmakta ve kan ilaç
düzeyi rutin takip edilmektedir. Hasta poliklinik
muayenesinde nöbet yaşamadığını, ama sürekli
yorgunluk hissettiğini ve saçlarının dökülmeye
başladığını belirtiyor. İlaç toksisitesinden şüphelenen
hekim laboratuarımızdan VPA kan düzeyi istiyor ve
yapılan tetkikte sonuç 75 μg/dl olarak tespit ediliyor.
Hastanın bu nonspesifik semptomu açıklanamayınca

teofilin düzeyi 5 μg/dl olarak bildiriliyor. Bundan bir
gün sonra hastada bulantı, çarpıntı ve sinirlilik hali
gelişmesi üzerine hemen teofilin düzeyi kontrol ediliyor
ve laboratuarımıza gönderilen kan örneğinde çıkan 21
mg/dl teofilin düzeyi acilen ilgili hekime bildiriliyor.
Bu vakada neden serum teofilin düzeyinin böyle
toksik bir düzeye çıktığı bölümümüze danışıldığında
hasta tarafımızca değerlendirilmiş ve hastada 5
μg/dl ilaç düzeyi elde edildiğinde hastanın klinik
cevabının da kötü olması üzerine hekimin ilaç
dozunu iki katına çıkarırsa kan ilaç düzeyinin de iki
katına çıkacağı düşüncesiyle aminofilin infüzyon
hızını iki katına çıkardığı tespit edilmiştir. Bu vaka;
serum ilaç konsantrasyonları yorumlanırken kararlı

bölümümüze danışılması üzerine hasta genel

durum kavramının ne kadar önemli olduğunu

olarak tarafımızca incelenmiş ve rutin tetkiklerinde

vurgulamaktadır. 5 μg/dl saptanan düzey için kan

hipoalbuminemisi olduğu görülmüştür (2,7 g/

örneği teofilinin sadece bir yarı-ömrü sonrasında
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“Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi (TİDİ)”
Klinik Farmakoloji Alanının Önemli Rutin Hizmet Sahası
alınmıştı ve kararlı durum konsantrasyonunun sadece

myokardiyal dokudaki digoksin ile dengelenmektedir.

%50’sini temsil ediyordu. Hem doz iki katına çıkarılmış

Nitekim bir sonraki digoksin dozundan hemen önce

hem de kararlı duruma ulaşılmış olunca teofilin kan

alınan kan örneğinde serum digoksin düzeyi 1.6 ng/ml

düzeyi 21 mg/dl olmuştur. Bunun üzerine hemen 30 mg/

tespit edilmiştir.

saat aminofilin infüzyon hızına geri dönülmüş, 48 saat

İlaç düzeyi ister terapötik aralıkta olsun ister dışında

sonra (4 yarı ömür sonra) alınan örnekte kan ilaç düzeyi

hastanın tedavi süreci açısından göz ardı edilemez

12 mg/dl olarak tespit edilmiştir.

bir sonuçtur. Bu örnekleri, bakılan her parametre için

Vaka 3: supraventriküler aritmi tedavisi için

detaylandırmak mümkündür yeterki hastanın diğer

her sabah 0.25 mg digoksin tedavisi alan ve böbrek

verilerine sağlıklı ulaşılabilinsin.

fonksiyonları normal olan 51 yaşındaki bayan hasta

Bunun yanında; 4 aylık yaz döneminde bakılan

poliklinik kontrolüne geldiğinde alınan kan örneğinde
serum digoksin düzeyi 2.7 ng/ml olarak tespit

test sayılarımızı bir tabloda bilgilerinize sunarak bu

edilmiştir. Digoksin toksisitesi bulgusu olmayan hasta

hizmet sürecinde kliniklerle, adli makamlarla ne denli

bölümümüze danışıldı.

yakın iletişim halinde olunması gerektiğini de anlamış
olacağız.

Bu hasta örnek alma zamanının önemini

Terapötik ilaç izleminin esas amacı; bir ilacın bir

vurgulamaktadır. Çünkü hasta her sabah digoksini
08:30’da almaktadır, oysa poliklinik muayenesi

hastadaki faydalı etkilerini en kısa zaman içerisinde

sonrasında kan örneği saat 09:30’da alınmıştı. Oysa

minimal toksisite riskiyle birlikte maksimuma

ki kan örneği son dozdan 6 saat sonrası ile bir sonraki

çıkarmaktır. Elde edilen test sonucu daha sonraki tedavi

dozun hemen öncesi arasında bir zamanda alınmalıydı,

kararlarını değiştirmeyecekse veya sadece mevcut

çünkü bu zaman aralığında kandaki digoksin

olduğu için yapılmamalıdır. Bunun yerine ilaç tedavisi
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“Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi (TİDİ)”
Klinik Farmakoloji Alanının Önemli Rutin Hizmet Sahası
sırasında yaşanan sorunları çözmek veya öngörmek için

midir? Örnekte bulunabilecek renk değişiklikleri

kullanılmalıdır. İlaç analiz yöntemlerinde kaydedilen

veya farklı maddeler (hemoliz ve hiperlipidemi gibi)

ilerlemeler sayesinde günümüzde ilaç dozlarının

sonucu etkiler mi?

ayarlanması ve toksisiteden kaçınmak için ve ayrıca
ilaç zehirlenmelerinde tanı amaçlı olarak ilaç düzeyleri
bakılmaktadır.
Terapötik ilaç izlemi eğer doğru şekilde kullanılırsa

Doz ve doz ayarlanması: İlaç günlük dozda
yapılan bir artışın ilaç konsantrasyonuna orantılı
yansımasına yol açacak şekilde birinci-derece
(lineer) farmakokinetik davranış mı gösteriyor?

hem hasta açısından olumlu sonuçlar yaratacak hem

Hasta bu ilacı ne zamandan beri ve ne dozda

de gereksiz sağlık harcamalarını azaltacaktır. Bunu

almaktadır?

sağlamak için de tüm sağlık çalışanlarının bu konuda
yeterince eğitilmesi gerekmektedir.

laç faktörleri: Serum proteinine bağlanma
değiştiğinde ilaç konsantrasyonu nasıl değişecektir?

Yukarıda belirtilen örnekler ve benzerlerinin

Aktif metabolitler ilaç konsantrasyonunu nasıl

yaşanmaması için terapötik ilaç izlemi yaparken ve

etkilemektedir? İlaç rasemik bir karışım halinde

sonuçları yorumlarken çeşitli noktalara dikkat etmek

uygulandıysa enantiyomerlerin farmakokinetik

gerekir. Beklenmedik bir ilaç konsantrasyonu elde

davranış üzerine etkisi ne olacaktır? Bazı

edilmesinin en sık nedenleri; çoklu ilaç kullanımı,

fizyolojik ve patolojik durumlar hastanın belli bir

uyunç eksikliği, yanlış dozaj, malabsorbsiyon,

konsantrasyonda verilen ilaca cevabını değiştirir mi?

yetersiz biyoyararlanım, ilaç etkileşmeleri, karaciğer
veya böbrek hastalığı ve genetik faktörlerdir.
Bir ilaç konsantrasyonunu doğru şekilde

Hasta faktörleri: Hastanın test sonucunu etkileyecek
bir komorbiditesi veya eşzamanlı kullandığı ilaçlar
var mı? Hasta yakın zamanda kullandığı ilaçta

yorumlayabilmek için şu sorulara mümkün olduğunca

müstahzar değişikliği yapmış mıdır? Hasta ilacını

cevap bulmak gerekir:

düzenli kullanıyor mudur?

Terapötik aralık: İlaç için normal terapötik
aralık nedir? Hastada cevap yetersizliğinden mi
yoksa toksisiteden mi şüphelenildiği için örnek
gönderilmiştir? Normal aralığın altındaki veya
üzerindeki bir konsantrasyonda hastaların cevap
verme veya toksisite gösterme sıklığı nedir?
Toksisitenin klasik bulgu ve semptomları nelerdir?
Örnek alımı ve laboratuar tetkiki: Örnek kararlı
durumda mı alınmış? Örnek son doza göre ne zaman
alınmış? Uygulanan ilaç için beklenen pik düzey
ne zamandır? Alınan örnek (serum, plazma, tam
kan, idrar vb) laboratuar tetkiki için uygun mudur?
Örnek uygun şekilde saklanmış ve nakledilmiş midir?
Laboratuar tetkiki yeterince duyarlı ve güvenilir
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Asetaminofen Rabdomiyolize-bağlı
Akut Böbrek Yetmezliğinin
Önlenmesinde ve Tedavisinde
Kullanılabilir mi?
Dr. Onur Çil
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Rabdomiyoliz, akut böbrek yetmezliğinin (ABY)
önde gelen nedenlerindendir ve rabdomiyolize-bağlı
ABY’nin gelişiminden sorumlu faktörlerin başında,
nefrotoksik etkileri gösterilmiş olan ve rabdomiyoliz
durumunda kan dolaşımında yüksek miktarda
bulunan miyoglobin (Mb) yer almaktadır. Mb ve
hemoglobin (Hb) hem grubu içeren proteinlerdir
(hemproteinler) ve vücutta esas olarak O2 ile CO2 için
taşıyıcı olarak görev yaparlar. Bu proteinlerin hem
gruplarının içerdiği demir fizyolojik koşullarda hücre
içindeki redükte edici ortam sayesinde ferröz (Fe+2)
durumda bulunmaktadır. Rabdomiyoliz gibi patolojik
durumlarda hücre dışına çıkan bu proteinlerin
hem grupları ferrik (Fe+3) hale yükseltgenerek
yalancı-peroksidaz aktivitesi kazanırlar ve ferril
(Fe+4) durum ile ferrik durum arasında redoks
döngüsüne girerek kontrolsüz bir şekilde lipid
peroksidasyonu yaparlar. Bu lipid peroksidasyonu
sonucunda araşidonik asitten, siklooksijenaz’dan
(COX) bağımsız olarak, izoprostanlar oluşur.
İzoprostanlar da böbrek damarlarında tromboksan A2
reseptörüne ve diğer başka reseptörlere bağlanarak
renal vazokonstriksiyona yol açarlar. Myoglobinin
sitotoksik etkisinin yanı sıra redoks döngüsü
sonucunda oluşturduğu izoprostanların renal
vazokonstriksiyona yol açması, rabdomiyolize-bağlı
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ABY’nin patogenezinde çok önemli rol oynamaktadır.
Asetaminofen (ApAP) analjezik ve antipiretik
etkileri olan bir ilaçtır. Bu ilacın bahsedilen etkileri
COX’un peroksidaz alt birimindeki elektron
transferini inhibe ederek yaptığı düşünülmektedir.
COX’un peroksidaz alt birimi tıpkı Mb ve Hb
gibi hem grubu içeren bir proteindir ve bu
alt birimin çalışması sırasında hem grubunun
demiri, ferrik ve ferril durumlar arasında bir
döngüye girmektedir. Görüldüğü üzere COX’un
peroksidaz aktivitesiyle Mb ve Hb’nin yalancı
peroksidaz aktivitesi ve redoks döngüsü arasında
bir analoji bulunmaktadır. Boutaud ve diğerleri
Proceedings of the National Academy of Sciences
of the United States of America’da Şubat 2010’da
yayımlanan çalışmalarında bu analojiden yola
çıkarak asetaminofenin, Mb ve Hb’nin redoks
döngülerini inhibe ederek bu proteinlerin yaptığı
lipid peroksidasyonunu azaltacağını ve bu yolla
rabdomiyolize-bağlı olarak gelişen ABY’nin
şiddetinin de azalacağı hipotezini ortaya atmışlardır.
Boutaud ve diğerleri, yaptıkları in vitro çalışmalarda
ApAP’ın, Mb ve Hb tarafından yapılan araşidonik
asit oksidasyonunu konsantrasyona-bağımlı olarak
inhibe ettiğini ve bu etki için IC50 değerlerinin
terapötik konsantrasyonlardan daha düşük bir
konsantrasyonda olduğunu göstermişlerdir.
Ayrıca, bu inhibitör etkinin askorbik asit gibi
antioksidanlardan daha etkin olduğu bu çalışmada
gösterilmiştir. Araştırmacılar ApAP’ın Mb’nin redoks
döngüsünün ürünü olan ferril Mb’i ferrik duruma
redükte ettiğini ve bu etkinin özellikle Mb’nin redoks
döngüsünün aktivitesinin arttığı düşük pH’da daha
belirgin olduğunu göstermişlerdir. Bu çalışmada

Asetaminofen Rabdomiyolize-bağlı Akut Böbrek Yetmezliğinin
Önlenmesinde ve Tedavisinde Kullanılabilir mi?
araştırmacılar, ferril Mb varlığında oluşan ve Mb’nin
redoks döngüsünün bir başka göstergesi olan
kovalent bağlı Mb (Mb-X) oluşumunun da ApAP
tarafından inhibe edildiğini göstermişlerdir.
Boutaud ve diğerleri yaptıkları in vivo deneylerde
intramusküler gliserol (10 ml/kg, %50 hacim/hacim,
serum fizyolojik içinde) enjeksiyonu ile rabdomiyoliz
oluşturulan sıçanlarda lipid peroksidasyonu, böbrek
fonksiyon testleri ve böbrekteki histopatolojik
hasarın derecesi üzerinde ApAP tedavisinin etkisini
incelemişlerdir. Bu amaçla bir gruba gliserol
enjeksiyonundan önce ve sonra (ön tedavi), diğer
bir gruba da sadece gliserol enjeksiyonundan sonra
(art tedavi) ApAP tedavisi uygulamışlardır. Yaptıkları
deneylerde lipid peroksidasyonunun en güvenilir
göstergelerinden olarak kabul edilen izoprostanların
serumdaki ve 24 saatlik idrardaki düzeylerinin
gliserol enjeksiyonuyla belirgin olarak arttığını ve
ApAP ön veya art tedavisinin bu artışı önemli oranda
önlediğini göstermişlerdir. Araştırmacılar, gliserol
enjeksiyonu sonrasında gelişen serum kreatinin
düzeylerindeki artış ve kreatinin klerensindeki azalma
ile böbrek tübüllerindeki histopatolojik hasarın ApAP
ön veya art tedavisi ile büyük ölçüde önlendiğini
göstermişlerdir.
Boutaud ve diğerleri, ApAP’ın myoglobinin
redoks döngüsünü inhibe ederek rabdomiyolizebağlı ABY’den koruduğunu ve bu etkiyi terapötik
konsantrasyonlarda gerçekleştirdiğini belirtmişlerdir.
Ayrıca ApAP’ın insanlarda kullanılan tek peroksidaz
inhibitörü olduğunu ve bu çalışmanın bulgularıyla
rabdomiyolize-bağlı ABY’nin önlenmesinde ve
tedavisinde ApAP’ın önemli bir terapötik aday
olduğunu gösterdiklerini ve ApAP’ın benzer
mekanizmayla etki yapabilecek yeni ilaçların
geliştirilmesi için öncül bir bileşik olabileceğini
belirtmişlerdir. Araştırmacılar, bu çalışmadaki
bulgularının ApAP’ın Mb ve Hb’nin yaptığı lipid
peroksidasyonunun patogenezde önemli rol oynadığı
diğer hastalıklarda da (miyokard enfarktüsü,
subaraknoid kanama, sıtma vb.) terapötik etkisinin
olabileceğini düşündürdüğünü söylemektedirler.

Boutaud ve diğerlerinin uyguladığı protokolü
biz de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi
Farmakoloji Anabilim Dalı’nda yürütülen bir doktora
tezi araştırması kapsamında uyguladık ve bahsedilen
çalışma ile uyumlu olmayan bazı sonuçlar elde
ettik. 10 ml/kg intramusküler gliserol enjeksiyonu
uyguladığımız sıçanlara bahsedilen çalışmadakine
benzer dozda ve dozlam aralığında ApAP tedavisi
uyguladık ve böbrek fonksiyon testleriyle
böbrekteki histopatolojik değişiklikleri inceledik.
ApAP tedavisinin gliserol enjeksiyonu ile böbrek
tübüllerinde gelişen nekrozun yaygınlığını önemli
oranda azaltırken serum üre azotu ve kreatinin
düzeylerindeki artış ile kreatinin klerensindeki
azalma üzerine etkisiz olduğunu gösterdik. Bizim
bulgularımız ApAP’ın rabdomiyolize-bağlı ABY’de
böbrek tübüllerinde sitoprotektif etkisi olduğunu,
fakat böbrek fonksiyon testlerindeki bozulma, yani
ABY, üzerine etkisiz olduğunu göstermektedir.
Boutaud ve diğerleri ile bizim çalışma tasarımımız
arasındaki tek farklıklık, Boutaud ve diğerlerinin
erkek, bizim ise dişi sıçanlar kullanmamızdı. Fakat
cinsiyete bağlı olarak ApAP’ın rabdomiyolize-bağlı
ABY’deki etkisinin değişmesini pek beklememekteyiz.
Bahsedilen çalışmanın bulguları bizim bulgularımızla
birlikte ele alındığında ApAP’ın rabdomiyolize-bağlı
ABY’de terapötik potansiyelinin olabileceğini, fakat
Boutaud ve diğerlerinin gösterdikleri kadar dramatik
bir etkisinin olmayabileceğini göstermektedir.
Kaynaklar:
1. Boutaud, O., Moore, K. P. , Reeder, B. J. , Harry, D.,
Howie, A. J. , Wang, S. , Carney, C. K. , Masterson, T.
S. , Amin, T. , Wright, D. W., Wilson, M. T. , Oates,
J. A. , Roberts II, L. J. (2010) Acetaminophen inhibits
hemoprotein-catalyzed lipid peroxidation and
attenuates rhabdomyolysis-induced renal failure. Proc
Natl Acad Sci USA, 107 (6), 2699-2704.
2. Dr. Onur Çil. Sıçanda Rabdomiyolize Bağlı Akut Böbrek
Yetmezliğinde Nefrotoksik Etki Mekanizmalarının
ve Renal Vasküler Yanıtların İncelenmesi. Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji
Programı Doktora Tezi, 2010.
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Bölüm Tanımı: Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
Uzm. Dr. Semra Yiğitaslan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı; ilk olarak 1981 yılında
Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji
Kürsüsü adı altında Dr. M. İpek CİNGİ’nin atanması ile
kurulmuştur. 1993 yılında Osmangazi Üniversitesi adı
altında devam eden anabilim dalımız başkanlığını
1981 – 2004 tarihleri arasında Prof. Dr. M. İpek
CİNGİ yürütmüştür. 2004 yılından itibaren anabilim
dalı başkanlığı Prof. Dr. Kevser EROL tarafından
yürütülmektedir. Anabilim dalımızda şu anda 3
profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 2 uzman
doktor ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinden ise 3 doktora
ve 3 yüksek lisans öğrencisi eğitimlerine devam
etmektedir.

Öğretim üyelerimiz tarafından Tıp Fakültesi
Farmakoloji dersleri ve Rasyonel Farmakoterapi
eğitimlerinin yanı sıra Sağlık Meslek Yüksekokulu
Farmakoloji ve Tıbbi Laboratuar Gereçleri dersleri ve
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Yüksek Lisans ve
Doktora dersleri verilmektedir.
Anabilim Dalımız kurulduğundan beri 10 tıpta
uzmanlık, 6 doktora, 3 yüksek lisans çalışması
tamamlanmıştır.
Kuruluşundan bu yana Anabilim Dalımızda SCI
kapsamındaki dergilerde toplam 110 bilimsel yayın
yapılmıştır. Bilimsel araştırma amacıyla İn Vitro
izole organ çalışmaları, kardiyovasküler farmakoloji,
moleküler farmakoloji ve psikofarmakoloji araştırma
laboratuarlarımız bulunmaktadır. Bunun yanı
sıra Terapötik İlaç Düzeyi İzleme ve Toksikoloji
laboratuarımızda 29 adet ilaç ve uyuşturucu madde
analizi için 24 saat hizmet verilmekte ve bir yılda
ortalama 13,000 örnek çalışılmaktadır.

Uzm. Dr. Bilgin KAYGISIZ, Uzm. Dr. Semra YİĞİTASLAN, Tkn. Nigar BURAN, Şule AYDIN (Y. Lisans Öğrencisi), Dr. Alev BÜYÜKKINACI,
Ecz. Özlem ATLI, Ecz. Dilek KULLUK, Araş. Gör. Çiğdem ÇENGELLİ, Zeynep ARSLAN (sekreter), Osman DEFÇİ (personel),
Yrd. Doç. Dr. Engin YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZDEMİR, Prof. Dr. Kevser EROL, Prof. Dr. M. İpek CİNGİ, Doç. Dr. Başar SIRMAGÜL,
Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ

16

Bölüm Tanımı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
In vitro araştırmalar laboratuarı

Artı labirent ve elektrokonvülsif şok cihazları

İzole organ banyoları

Kardiyovasküler farmakoloji laboratuarı
MP150 Data Acquisition sistemi, flowmetre

Spektrofotometreler

Elektromiyograf sistemi, Telemetri
Diseksiyon mikroskobu ve doku chopper

Psikofarmakoloji Laboratuarı
Tail flick ve hotplate
Telemetri

Aktivitemetre ve rotarod
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Bölüm Tanımı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
Ventilatör

Hassas terazi, kuru blok ısıtıcı

Moleküler farmakoloji laboratuarı

Laminair akım kabini

Sıcak su banyosu

Görüntüleme sistemi, Soğutmalı mikrosantrifüj

Terapötik İlaç Düzeyi İzleme ve
Toksikoloji Laboratuarı
Otomatik ilaç analizatörü

PCR ve jel elektroforez

Soğutmalı santrifüj

Manyetik karıştırıcı, otoklav
Kurşun düzeyi ölçüm cihazı ve ELISA okuyucu
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Nedir bu aşk?
Prof. Dr. Erol Göka
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Ruh sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tüm dünya dillerinde karşılığı olan ve yine
muhtemelen tüm dünya dillerinde insanların en
çok kullandığı kelimelerden birisi aşk. Tüm dünya
dillerinde insanlar “aşk” dediklerine göre, ortada
dünyanın her yerinde benzerlik gösteren bir olgular
demeti olmalı. Bunu kabul edebiliriz ama hemen
değil. “Dilsel varlık” oluşumuzdan kaynaklanan bir
kadere sahip olmamızdan geliyor temkinliliğimiz.
İki kişi aynı kelimeden bahsedince ona aynı anlamı
yüklediğimizi sanıyoruz. Oysa çoğu kere en bilinen
kelimeler için bile, insanlar farklı anlamlar yüklüyorlar.
“Aşk”tan söz ettiğimizde de bu durum çok daha
gerçek. Çünkü ortada anlatılması çok zor, içsel bir
yaşantı var ve üstelik bu tür içsel yaşantılar “aşk”
diye ifade edildiğinde insan ilişkilerinde çoğu
zaman prim sağlıyor. Birisinin size aşık olduğunu
duyduğunuzda içiniz bir hoş oluyor ya da tam
tersi siz birisine karşı olumlu hissiyatınızı iletmeye
çalışırken “aşığım” dediğinizde bunun priminden
faydalanmak istiyorsunuz. Bu nedenle her ne kadar
ilişkiler için yatırdığımız duygusal enerji ve yakın
olma isteğimiz, onların hoşlanma, arkadaşlık, dostluk,
sevgililik, aşk, tutkulu aşk vs. gibi değişik adlar altında
sınıflandırılmalarına yol açsa da genellikle her tür
olumlu duygusal yaşantı “aşk” diye ifade ediliyor. Hele
günümüzde, tüm sınıflandırmalar, kesin tanımlamalar,
şablonlar kalktığı, bireysel değişkenler çok öne
çıktığı için artık ilişki tanımlarındaki bu farklılıklar da
anlamını yitirmiş, modası geçmiş görünüyor. Herkes
herkese “sevgilim”, “aşkım” diye hitap edebiliyor,
kim kimin tam olarak nesi oluyor, çok zaman net
bilemiyoruz.
Aslında genellikle biliniyor “aşk”ın insan
ilişkilerinde yakınlığı ve duygu yatırımını gösteren
diğer ifadelerden farkı ama bazen bilimsel iddialı
yayınlarda bile gerçekten karıştırıldığı da oluyor. Aşk
üstüne yayınların bir kısmı yalnızca cinsellikle ilgili,
bir kısmında aşk adı altında evliliklerdeki ve/veya

birlikteliklerdeki sorunlar konu ediliyor. Evet, burası
çok önemli, “aşk” konusunda ortalık tam bir arap
saçı. Aşk, başlığı altında her türlü sevgi ve cinselliğin
konuşulduğu; aşk ilişkileri dendiğinde tüm kadınerkek ve eş ilişkilerinin anlaşıldığı çok görülüyor.
Karışıklık her zaman vardı aşk konusunda, hatta
Eski Yunan’da bile. Eski Yunanlıların bu karışıklık
nedeniyle aşkı en az on türe ayırdıkları söyleniyor.
Bugün de aşk, bazı sosyologlar tarafından Eski
Yunan’daki bu türler esas alınarak, birincil ve ikincil iki
bölümden oluşan farklı renklere ayrılmaya çalışılıyor.
Bilim ve düşünce dünyasında pek de kabul görmeyen
bu tanıma göre, üç birincil aşk rengi vardır ve bu üç
birincile dayalı karışımlar, tıpkı renklerde olduğu
gibi sınırsız ikincil aşk çeşidi üretebilir. Birincil aşk
renkleri kırmızı, mavi, sarı gibi temel renklerdir. Bu
renklere sırasıyla “Eros”, “Storge” ve “Ludus” tipi
aşklar karşılık gelir. “Eros”, cinsel arzunun öne çıktığı,
tutkulu, eğlenceli, yüksek enerjili bir aşktır. Eski
Yunanca “şefkat” demek olan “Storge”de şefkatli,
kardeşçe, dostça bir arkadaşlık ağır basar. “Oyun”
anlamına gelen “Ludus” tipi aşkta şakacılık, uçarılık,
sorumsuzluk söz konusudur. “Mania”, “Agape”
ve “Pragma” aşkın ikincil renklerini oluştururlar.
“Mania”, ise mantık-dışı, saplantılı, sahiplenici,
bağımlı aşktır. Karşılıksız sevmeyi gösteren ve daha
sonradan Hıristiyanlık terminolojisine de girecek olan,
sorumlu, bencil olmayan, cömert, özverili aşk ise
“Agape”dir. Ortak ilgi alanlarının, yaşam biçimi ve
amaçları açısından uyumun esas alındığı aşka “eylem”
anlamındaki “Pragma”dan kalkılarak “pragmatik aşk”
deniliyor. Bu oldukça tuhaf aşk renkleri teorisi bugün
birçok araştırmada esas alınıyor ama dediğimiz gibi
aşkın böyle renklere ayrılabileceğinin hiçbir bilimsel
dayanağı yok.
Bugün modern uygarlığın dünyasında “aşk”,
(dilimize pelesenk olmuş, gündelik ilişkilerde süs
yerine kullandığımız komiklikleri bir kenara koyacak
olursak) en çok, tutkulu cinsel istek, bağlılık
ve romantizmle karıştırılıyor. Oysa aşk bunların
hepsiyle ilişkili ama yalnızca herhangi birisine
indirgenemeyecek kadar da her birinden farklı.
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Nedir bu aşk?
Biraz da psikoloji dünyasından gelen cinselliğin
insanı özgürleştireceği, cinsel doyum olmadan
insanın mutlu olmayacağı gibi telkinlerin de etkisiyle
cinsellik, önce sevginin önüne geçti ve giderek
modern aşk yaşantısının merkezinde yer almaya
başladı. Hatta cinsellik öyle önemsendi ki, aşkla
karıştırılmaya başlandı; “tensel uyum” vs. gibi
başlıklar altında, ortak cinsel deneyimin aşkın gerçek
tetikleyicisi olduğu öne sürüldü. Cinsel performans
ve cinsel teknikler, duygusal iletişimden çok daha
fazla vurgulandı. Oysa cinselliğin sevgiden, aşktan
bağımsız, özerk bir alan olduğu bilinen bir gerçektir.
Aynı şekilde sağlıklı her duygusal ilişkide cinsel
işlevlerin de yolunda gitmesi beklenir ama sevginin
de cinsellik olmadan gelişebileceği kabul edilir, ki
özellikle geleneksel aşkların, insanların birbirlerinin
eline bile dokunmadan geliştikleri açıktır.
Her neyse, bugün yüzyılın başındaki psikolojiden
gelen telkinlerin pek de doğru olmadıklarını, insanın
ruhsal yaşantısında çok önemli bir yer tutmuş olsa
da cinselliğin insanı özgürleştirmediğini, tam tersine
tüm diğer haz alanları gibi cinselliğin de kolaylıkla
bir tüketim nesnesi haline gelebildiğini biliyoruz.
Her tüketim nesnesi gibi, insanın tüketmek için
zorlandığı veya kendisini zorladığı cinselliğin bırakın
özgürleşmeyi yeni gerilimler, doyumsuzluklar ve
hoşnutsuzluklara kaynak teşkil edeceğini de biliyoruz.
Doyurucu bir cinsel yaşantı, elbette önemlidir ama
tüm sorunların hele hele ilişki sorunlarının çözümünde
pek de işe yarar değildir. İnsanı susuz bıraktığınızda
bir süre sonra su onun için temel nesne haline gelir
ama susuzluğunu giderir gidermez hayatın yakıcı
gerçekliği kendisini hissettirecektir. Kaldı ki, cinselliğin
su gibi temel bir ihtiyaç olup olmadığı da tartışmalıdır.
Aynı yatağı paylaştığı kişiden nefret etse de cinsel
doyumun mümkün olabileceği bilinmektedir.
Bu yüzden cinselliğin sevgiye değil de sevginin
cinselliğe temel oluşturduğu, sevgi olmadan cinsel
sorunların çözülemeyeceği, sevgisiz cinselliğin kuru
yavan olacağı, sevginin cinsel yaşamı güzelleştirip
zenginleştireceği daha doğrudur. Sevgi ve onun en
yoğun şekli olarak aşk, yalnızca cinsel yaşama değil,
kendisi olmadan sürüp giden tüm yaşama katkı
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yapan, güzellik ve coşku katan bir katalizördür. Bu
açıdan duyular arasında en çok kokuya benzer, her
yere kokumuzu birlikte götürürüz, sevgi doluysak
bulunduğumuz dünyayı da öyle yaşarız.
Nasıl cinsellik sevginin ve aşkın yerini tutamaz,
onun temeli gibi sunulamazsa, aynı şeyler, bağlılık
için de geçerlidir. Bağlılık (attachment), çoğunlukla
bağımlılıkla (dependent) karıştırılır ama bağımlılıktan
köken aldığını psikoloji bilgimiz doğrulamaktadır.
Anne-bebek ilişkisi, anne karnında ve yaşamın ilk
yıllarında tam bir bağımlılık ilişkisidir. Sağlıklı bir
ebeveyn-çocuk ilişkisinin temeli, çocuğun büyüyüp
geliştikçe özgürleşmesi ve en nihayet bağımlılığın
bağlılığa dönüşmesidir. Bağlılık, aşkın değil tüm
insan ilişkilerinin genel ilkesidir. Özellikle kendimizi
yakın hissettiğimiz, arkadaşlığımızı, dostluğumuzu
sürdürmek istediğimiz insanlardan belli ölçülerde
bağlılık da bekleriz. Ama her insan, bağımlılıktan
bağlılığa gelişme sürecini tam olarak sağlıklı bir
biçimde ilerletemiyor. Bazılarında bağımlılıktan
kaynaklanan öz-güvensizlik ve karşısındakine
dayanma, yapışma ihtiyacı hep sürüyor. Bu tip
insanlar, ilk buldukları sevgi nesnesine öyle bir
bağlanıyorlar ki, onlar da, onları görenler de bu
kimseleri sırılsıklam aşık sanıyorlar. Bunları gören bazı
psikoloji teorisyenleri de aşkın psikolojisinin kişinin
kendi kendisine yetememekten kaynaklandığını
ciddi ciddi yazabiliyorlar. Oysa elbette bağlılık
hissi olmadan aşk olmaz ama bağlılığın ve sıkıca
bağlanmanın aşkla doğrudan bir ilişkisi yok. Terk
edilme korkusu, güven ihtiyacı, yeterince sevilmeme
kaygısı her birimizde olabilecek insani hislerdir
ama aşk tanımımıza bu tür insani hislerimizi biraz
uzak tutmamız, nesnel olabilmek için ihtiyaçlarımızı
paranteze alabilmemiz gerekir.
Kısacası aşk, cinsellik, bağımlılık ihtiyaçlarının
üzerine biraz romantizm sosu dökülmesiyle
oluşturulmuş bir insanlık hali değil. “Aşk” dediğimizde
gerçekten ortada oldukça karışık bir insanlık hali söz
konusu.

Bilimsel Toplantılar
Selçuk Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım
Kursu-V
Konya, 3-10 Ocak 2011
http://www.tfd.org.tr/Sudam_kurs5.pdf
5th Drug Discovery for Neurodegeneration
San Diego, CA,USA, 06-08 Şubat 2011
http://www.worldeventsforum.com/addf/
drugdiscovery/
2. Ulusal Hucresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi
Izmir, 11-13 Subat 2011
www.hucreseltedavi.org
Annual Meeting of the American Society for Clinical
Pharmacology and Therapeutics
Dallas, Texas, USA, 2 – 5 Mart 2011
http://www.ascpt.org/Meetings/tabid/6416/Default.
aspx
European College of Neuropsychopharmacology
(ECNP) Workshop on Neuropsychopharmacology for
Young Scientists in Europe
Nice, Fransa, 03-07 Mart 2011
http://www.ecnp.eu/emc.asp?pageId=1797
TFD 20.Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel
Etkileşme Semineri
Sarıkamış/ Kars, 09-11 Mart 2011
http://www.tfd.org.tr/
11th Southeast Asian Western Pacific Regional
Meeting of Pharmacologists and 84th Annual Meeting of
the Japanese Pharmacological Society
Yokoham, Japan, 22 – 24 Mart 2011
http://www.secretariat.ne.jp/seawp2011/
MedicReS International Conference On Good Medical
Research: Planning, Analyzing, Reporting, Reviewing
For Authors, Reviewers, Editors.
İstanbul, 25-27 Mart 2011
http://www.ic2011.medicres.com/
American Pharmacists Association Annual Meeting
and Exposition (APhA 2011)
Seattle, WA, USA, 25-28 Mart 2011
http://www.aphameeting.org/
Clinical Pharmacotherapy 2011: Practical Information
for Physicians, Nurses and Pharmacists
Napa, CA, United States, 08-10 Nisan 2011
http://www.conferencealerts.com/seeconf.
mv?q=ca16ihi8

Advanced Workshop on New Approaches in
Cardiovascular Disorders. From Genes & Molecules to
Clinical Applications
Ankara, 4-8 Mayıs 2011
http://nacd2011.medicine.ankara.edu.tr/
10th Congress of the European Association for
Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT).
Budapeşte, Macaristan, 26-29 Haziran 2011
www.eacpt2011.org
12. European Congress Of Psyhology
İstanbul, 04-08 Temmuz 2011
http://www.ecp2011.org/
8th IBRO World Congress of Neuroscience
Florence, İtalya, 14-18 Temmuz 2011
Özet Son Gün: 01 Haziran 2010
http://www.ibro2011.org/site/home.asp
24th Congress of the European College of
Neuropsychopharmacology (ECNP)
Paris, France, 3 – 7 Eylül 2011
http://www.ecnp.eu/emc.asp?pageId=1686
59th Internatıonal Congress And Annual Meetıng
Of The Socıety For Medicinal Plant And Natural Product
Research
Antalya, 04-09 Eylül 2011
http://www.ga2011.org/
21. Ulusal Farmakoloji Kongresi
Eskişehir, 19-22 Ekim 2011
http://www.tfd.org.tr/
Annual Meeting of International Society of
Pharmacovigilance
Istanbul, 26 – 28 Ekim 2011
http://www.isoponline.org/upcoming-meeting.html
4. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi (4. UPFK)
Antalya, 23-27 Kasım 2011
http://www.psikofarmakoloji2011.org/
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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Proje Başvuruları
Tübitak 1001
4 Mart 2011
ardeb1001.tubitak.gov.tr
Tübitak 3501-Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer
Geliştirme Programı
4 Mart 2011
http://www.tubitak.gov.tr/cid/10402/index.htm
Tübitak 1011
Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma
Programı
11 Mart 2011
http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=373
&pid=364&cid=11509
SAN-TEZ Projeleri
15 Mart
http://e-imza.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.
aspx?sayfaNo=3090

Tübitak 1301
Bilimsel Ve Teknolojik şbirliği Ağları Ve Platformları
Kurma Girişimi Projeleri (ŞBAB)
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
değerlendirilicektir
http://www.tubitak.gov.tr/sid/611/pid/364/index.htm
American Cancer Society,
International Fellowships for Beginning Investigators
01.12.2011
http://www.cancer.org/Research/
ResearchProgramsFunding/FundingOpportunities/
IndexofGrants/InternationalPrograms/internationalfellowships-for-beginning-investigators-acsbi

Tübitak 1002
Hızlı Destek Programı
Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur
http://ardeb1002.tubitak.gov.tr

İş İlanı
INSERM U866, Burgonya Üniversitesi, Tıp Fakültesinde (Dijon, Fransa) “TIF1: Function in normal haematopoiesis
and chronic myelomonocytic leukaemia” konulu projede post-doktoral olarak çalışmak üzere araştırıcılar
aramaktadır. Başvuru koşulları ve detaylı bilgi için: Dr. Laurent Delva;
(e-mail: Laurent.Delva@u-bourgogne.fr )‘dan ya da Dr. Banu Cahide Tel’den (banutel@hacettepe.edu.tr)
edinebilirsiniz.
Son başvuru: Mart 2011.

Duyuru
Medimagazin dergisinin dernek tanıtımı sayfasının bu haftaki konuğu, Türk Farmakoloji Derneği idi.
Derneğimizin tanıtıldığı ve 10 Ocak 2011’de yayımlanan yazının tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.medimagazin.com.tr/assoc/tr-turk-farmakoloji-dernegi-74-0-158.html
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Türk Farmakoloji Derneği
Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel
Etkileşme Semineri Duyurusu
Türk Farmakoloji Derneği’nin Sayın Üyesi,
Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri
Programları’nın yirmincisi 09-11 Mart 2011 tarihlerinde, 2009 yılında kaybettiğimiz hocamız rahmetli
Prof. Dr. Gültekin Sunam’ın anısına düzenlenecektir. Toplantımız Sarıkamış, Kars’ta bulunan Toprak
Oteli’nde yapılacaktır. Toplantının duyurusu www.tfd.org.tr adresinde de mevcuttur.
1993 yılından beri düzenlenen bu toplantılarımız ile ilgili bir rapor (TFD Farmakoloji Eğitiminde
Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı Çalışma Programı ve Takvimi) internet sitemizde
bulunmaktadır. Hepimizin çok iyi bildiği gibi, bu toplantıların amacı, Türk Farmakoloji Derneği üyesi
olan ve uzmanlığını/doktorasını bitirmiş, ancak henüz doçent olmamış arkadaşlarımızın “uzmanlık/
doktora eğitimleri sonrasında gerek yurt içi gerekse yurt dışında yapmış oldukları çalışmaları”
akademik nezaket ölçüleri içinde dinlemek, tartışmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak ve bilgi ve
deneyimlerimize dayanarak, bu arkadaslarımıza daha sonraki çalışmaları için yol göstermektir. Ayrıca,
yılda en az bir kez de olsa, birbirimiz ile yaşadığımız şehirlerden ve ortamlardan farklı bir yerde
buluşmak, sohbet etmek, eğlenmek ve aynı zamanda dinlenmek olanağını bulmaktır. Bu toplantıda
ayrıca meslekte 40 yılını dolduran hocalarımıza plaket ve R. Kazım Türker 2010 yılı Genç Farmakolog
Teşvik Ödülü verilecektir.
Saygılarımla,
TFD Yönetim Kurulu Adına
Prof. Dr. Öner Süzer
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Türk Farmakoloji Derneği
Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası
Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programı
Prof. Dr. Gültekin Sunam Toplantısı
09-11 Mart 2011, Sarıkamış, Kars
“Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri”nin yirmincisi, Prof. Dr. Gültekin
Sunam anısına, 09-11 Mart 2011 tarihlerinde, Bayraktepe Mevkii Sarıkamış, Kars’ta bulunan Toprak
Hotel’de (Ce-mar) yapılacaktır.
Kayıt
Toplantı kayıt ücreti 40 TL’dir. Kayıt ücreti toplantı sırasında ödenecektir.
Konaklama ve rezervasyon
Programın tümüne katılabilmek için 09 Mart 2011 Çarşamba günü geliş ve 11 Mart 2011 Cuma günü dönüş
yeterlidir. Ancak, otelle yaptığımız anlaşma sonucu 7 Mart 2011 Pazartesi gününden 13 Mart Pazar
gününe kadar aynı fiyatlarla kalabilmeniz mümkün olacaktır.
1 kişilik oda fiyatı (1 gece)
2 kişilik oda fiyatı (1 gece)
3 kişilik oda fiyatı (1 gece)

15 Şubat 2011’e kadar
180 TL
280 TL
360 TL

16 Şubat 2011’den itibaren
190 TL
300 TL
390 TL

Rezervasyon tam pansiyon esasında yapılmaktadır. İlan edilen fiyatlara KDV, sabah kahvaltısı, öğle ve
akşam yemekleri, yemeklerde alkolsüz içecek, toplantılar esnasında çay, kahve ve kurabiye servisi ile
ski-pass dahildir.
Çocuk indirimi: Aile yanında, aynı odada kalan 0-6 yaş ücretsiz, 7-12 yaş %50 indirimlidir (ikinci çocuk:
0-3 yaş ücretsiz, 4-12 yaş %50 indirimlidir).
Rezervasyon internet sitemiz (www.tfd.org.tr) üzerinden yapılacaktır. İlgili link önümüzdeki günlerde
kullanıma açılacaktır.
Alkollü içecekler ve ulaşım fiyata dahil değildir.
Ulaşım
Kars’a çeşitli havayollarının düzenli seferleri bulunmaktadır. Toplantı katılımcılarının ulaşım
rezervasyonlarını kendilerinin yapmaları gerekmektedir.
Ödeme daha önce yapılmışsa 15 Şubat 2011 tarihine kadar yapılacak rezervasyon iptalleri kabul edilecek
olup, konaklama ücretinin tamamı geri ödenecektir. Bu tarihten sonra yapılacak iptaller kabul
edilmeyecek olup, konaklama ücretleri geri ödenmeyecektir.
Önemli Tarihler
Konuşmacıların metinlerini göndermeleri için son tarih:
Erken kayıt için son başvuru tarihi:
Rezervasyon iptalleri için son başvuru tarihi:
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18 Şubat 2011
15 Şubat 2011
15 Şubat 2011

R. Kazım Türker 2010 yılı Genç Farmakolog
Teşvik Ödülü Duyurusu ve Başvuru Formu
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu,
yılda bir kez aşağıda yazılı niteliklerdeki bir üyesine
“R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü”
vermeyi kararlaştırmıştır. 2006 yılında bu ödüle
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim
Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Füruzan Akar-Yıldız,
2008 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Arzu Onay
Beşikçi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji
ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr.
Mehmet Cansev, 2009 yılında GATA Farmakoloji
Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Hakan Kayır ödüle
layık bulunmuşlardır.
Bu ödül ülkemizde bağımsız, yüksek motivasyonlu
bilim insanı yetişmesine katkı yapmak ve bilim ile
sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla verilmektedir.
Türk Farmakoloji Derneği asıl üyeleri arasından
aday gösterileceklerin aşağıdaki özellikleri taşıması
gereklidir:
1. Farmakolojide doktora veya tıpta uzmanlık
derecesini son 5 yıl içinde almış olmak
2. Halen yurtiçi veya yurtdışında bilfiil bilimsel
araştırma ile uğraşıyor olmak
3. Yayınlarının en az yarısında ilk üç isim arasında
yer almak (Sadece SCI-Expanded, SSCI, AHCI
yayınları değerlendirmeye alınacaktır)
4. Araştırma yürütücüsü ya da “principal
investigator” olarak rekabete dayalı bir
münferit araştırma projesi desteği almış olmak
(Tez projeleri dahil değildir)
5. H katsayısı en az 3 olmak (En az üç’er atıf almış
asgari üç adet makalesi olmak)
Tüm Türk Farmakoloji Derneği üyeleri bu ödül için
aday gösterebilirler, koşulları uyanlar kendileri de
aday olarak başvurabilirler.
Ödül, dosyalar üzerinde yapılacak inceleme
sonucu bir seçici kurul tarafından verilir. Seçimde
adayın çalışmaları, akademik başarısı, farmakoloji
bilimine yaptığı katkının önemi ve camiaya rol modeli
olabilecek nitelikleri gözönünde tutulur.
Ödül dosyasının içeriği:
1. Özgeçmiş formu

2. Aday gösteren tarafından yazılmış gerekçeli
takdim mektubu
3. Yayın listesi ve yayınların birer kopyası
Seçici kurul aşağıdaki gibi oluşturulur:
1. Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı
2. Yönetim kurulundan bir üye
3. Denetim kurulundan bir üye
4. Destekleyici kuruluş temsilcisi
5. TÜBA temsilcisi
6. Türk Farmakoloji Derneği üyeleri arasından
belirlenen bir profesör, bir doçent üye
7. Türkiye’de ilaç sanayii sektörünü temsil eden iki
üye
Seçici kurul Yönetim Kurulu seçimini takiben
belirlenir ve görev süresi yönetim kurulunun görev
süresi ile sınırlıdır.
Ödül takvimi:

1. Şubat. 2011

Dosya tesliminin son günü

Başvuruları dernek genel sekreteri kabul eder ve
süreci yönlendirir.
Adres:
Prof. Dr. Bülent Gümüşel
Türk Farmakoloji Derneği Genel Sekreteri
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
06100 Sıhhiye, Ankara
Ödül miktarı:
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu kararıyla
belirlenecek para ödülünün yanısıra bir plaket ve ödül
beratından oluşmaktadır.
Ödül töreni:
Ödül, 09-11 Mart 2011 tarihlerinde, Prof. Dr. Gültekin
Sunam’ın anısına düzenlenecek olan Farmakoloji
Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Semineri
toplantısında verilecektir.
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Bulmaca
Hazırlayan:
Doç. Dr. Pelin Kelicen
Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji AbD

1
2
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1

2

3
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Soldan sağa
Gebelikte hipertansiyon tedavisinde kullanılabilen santral etkili bir
antihipertansif.
Noradrenalin ve serotoninin geri alımını inhibe ederek santral etki
gösteren ve obezite tedavisinde kullanılan bir iştah kesici
Akut migren nöbetinde, nöbetin baş ağrısının yerleştiği evresinde,
konvansiyonel analjeziklere cevap vermeyen hastaların tedavisinde
kullanılan 5HT1 agonisti.
Yukardan aşağıya
Semptomatik iskemik hastalık öyküsü bulunan hastalarda kullanımı
onaylı, aterosklerotik olayların önlenmesinde kullanılan bir
antitrombositik.
Parsiyel ve sekonder jeneralize tonik-klonik nöbetler, bazı primer
jeneralize nöbetler; trigeminal nevralji ve lityuma yanıt vermeyen
bipolar bozukluğun profilaksisinde kullanılan bir antiepileptik
Genellikle uçucu anestezikler ve nöroleptiklerin kullanımı nedeniyle
oluşan habis (malign) hiperterminin tedavisinde kullanılan bir
santral etkili kas gevşetici.

TFD Ekim - Aralık 2010
106. Sayı Bülteninde
yayımlanan bulmacanın
yanıtları…..

Yeni Üyelerimiz

Uzm. Ecz. Fatih SARUHAN

Dr. Melih Bozkurt

Dr. Erdem Kamil ÖZER

Atatürk Üniversitesi, Eczacılık
Fak. Farmakoloji ABD

MSB

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fak.
Farmakoloji ABD

Uzm. Ecz. Merve SAYGI

Dr. Nuri DZ

Biyolog Vugar ALYEV

İDE Farmasötik Danışmanlık

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD

Disiplinlerarası Adli Tıp

Ar. Gör. lknur
ERKÖSEOĞLU
Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Tıp Fak. Farmakoloji ABD

Bültene Emeği Geçenler

Soldan Sağa: Ahmet Hacımüftüoğlu, Bülent Gümüşel, Arzu Onay-Beşikçi, Tolga Aydos,
Bilgen Başgut, Kubilay Oransay, Nurettin Abacıoğlu, Esra Atalık, Banu Cahide Tel.
Fotoğrafta olmayanlar: Zafer Gören, Deniz Dedeoğlu
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