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ÖnsözÖnsöz
Değerli Meslektaşlarım,
Türk Farmakoloji Derneği’nin gelenekselleşen etkinliklerinden birisi olan 

Farmakoloji Eğitim Sempozyumları”nın XVIII.’si TFD ve EPHAR işbirliğiyle, “Molecular 
Pharmacology of G Protein Coupled Receptors and Signalling Partners” başlığıyla 
6-7 Haziran 2011 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. Sempozyumda emeği geçen herkese 
en başta sempozyum başkanı Prof. Dr. Ongun Onaran olmak üzere teşekkürü borç 
bilirim. Sempozyumda 11 davetli konuşmacı vardı, buna ek olarak 4 sözlü ve 16 poster 
sunumu yapıldı. Başarıyla geçen bu sempozyumun derneğimiz için nice başarılı 
adımlara öncü olmasını diliyorum. Sempozyumun detaylarına ve toplantı kitapçığına 
internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Derneğimizin artık gelenekselleşen faaliyetlerimizden olan “Türk Farmakoloji 
Derneği Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu’nun üçüncüsü 20-25 Haziran 2011 tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleştirildi. Kursta 7 üyemize uygulamalı eğitim verildi. Yaz okuluyla 
ilişkili detaylar internet sitemizde yer almaktadır. Yaz okulunda emeği geçen tüm 
hocalarımıza başta kursun koordinatörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel olmak üzere 
teşekkür ediyorum.

19-22 Ekim 2011, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yapılacak 
olan 21. Ulusal Farmakoloji Kongremizin hazırlıkları sürmektedir. Bu konudaki emeği 
geçen herkese başta kongre sekreterimiz Prof. Dr. Kevser Erol olmak üzere teşekkür 
ederim. Kongrenin internet sitesi olan www.farmakoloji2011.org adresinde kayıt ve 
bildiri gönderme linkleri aktiftir. Kongreye erken kayıtın 15 Ağustos 2011 tarihinde, 
bildiri özetlerinin de 1 Eylül 2011 tarihinde sonlanacağını hatırlatırım. Kongre kaydında 
15 Ağustos 2011’e kadar başvurularda kredi kartına vade farksız taksit olanağı 
da bulunmaktadır. Çabalarımız sonrasında özellikle daha ekonomik konaklama 
seçeneklerinin var olması ve ulaşımın da daha ucuza mal olacak olması sebebiyle 
maliyetlerimiz bir önceki kongremize göre önemli ölçüde düşürülmüştür.

Daha önceki yazılarımda ve faaliyet raporlarımızda yer aldığı gibi TFD Yönetim 
Kurulu, Akılcı İlaç Kullanımı konusunun geniş bir açıdan ele alınması, geliştirilmesi 
ve derneğe gelir getiren faaliyet oluşturulması amacıyla Akılcı İlaç Eğitimi Kurulu 
oluşturmuştur. Kurul hakkında detaylara internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

18 Mart 2011 tarihinde Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Trabzon 
Milletvekili Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından TBMM’ne bir kanun teklifi sunuldu. Türk 
Farmakoloji Derneği Klinik Araştırmalar mevzuatının kanunla düzenlenecek olmasını 
memnuniyetle karşıladı ve teklif için görüşlerini internet sitesinden yayınladı. Klinik 
araştırmalar mevzuatındaki ara dönem çözümlerin “kalıcı” olmadığını görmek 
önemli. Bu yazının kaleme alındığı zaman tasarı plan ve bütçe komisyonundan 
geçti. Sanıyorum bültenin bir sonraki sayısında kanun yürürlüğe girmiş olacak ve 
sonuçlarını tartışacağız. TFD olarak en önemli uyarımız etik kurulların bağımsızlığının 
güvence altına alınmasıdır.

18 Mart 2011 tarihinde Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Trabzon 
Milletvekili Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından TBMM’ne sunulan kanun teklifi 6 
Nisan 2011 tarihinde yasalaştı. 6225 sayılı yasa 26 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlandı. Bu şekilde Tıbbi Farmakoloji uzmanlığı yasal güvence altına alındı. Klinik 
araştırmalar mevzuatında da ilerleme sağlandı. Klinik araştırmaların yeniden yol 
alması için TC Sağlık Bakanlığı tarafından yeni yönetmeliğin çıkmasını ve yürürlüğe 
girmesini beklemekteyiz.

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

Prof. Dr. Öner Süzer
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“Molecular Pharmacology of
G Protein Coupled Receptors and 
Signalling Partners” başlıklı
EPHAR sempozyumunun ardından

TFD “Molecular Pharmacology of G Protein Coupled 
Receptors and Signalling Partners” başlıklı 18. Eğitim 
Sempozyumu’nu EPHAR işbirliğiyle 6-7 Haziran 2011 ta-
rihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdi. TFD Başkanı Prof.
Dr.Öner Süzer ve sempozyum başkanı Prof.Dr.Ongun 
Onaran’ın açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyumda 
katılımcılar iki gün boyunca, G proteinleri konusunda 
çalışmaları ile tanınmış birçok önemli bilim insanını din-
leme fırsatı buldular. 

Würzburg Üniversitesi’nden Martin Lohse “Reseptör 
aktivasyonu ve sinyalizasyonunun moleküler mekaniz-
maları” başlıklı konuşmasında floresan rezonans enerji 
transfer (FRET) tekniğiyle elde ettiği G protein-reseptör 
aktivasyon/sinyalizasyon kinetikleri bulgularını sundu. 
Lohse ayrıca hücre içi spesifik lokalizasyona bağlı olarak 
reseptörlerin farklı sinyalizasyon gösterdiklerine değindi. 
Bari Üniversitesi’nden Susanna Cotecchia “α1 adrenerjik 
reseptörlerin sinyalizasyon mekanizmaları” isimli sunu-
munda α1 adrenerjik reseptör alt tiplerinin fonksiyonel 
spesifitesinin altında yatan mekanizmaları, Rho sinyali-
zasyonunu ve MAP kinaz yolağını aktive etme yetenek-
leri üzerinden değerlendirdi. Buna ek olarak Cotecchia, 
AKAP-Lbc (A-kinase anchoring protein) proteininin RhoA 
aktivasyonunda ve α1 adrenerjik reseptörlerin aracılık 
ettiği hipertrofik yanıtlardaki önemini vurguladı. 

Ankara Üniversitesi’nden Özlem Uğur ise “β2 adre-
noseptör ligandlarının koşulsal fonksiyonel selektivite-
si” başlıklı konuşmasında farklı β2 adrenerjik reseptör 
ligandlarının intrinsik aktivitelerinin HEK hücrelerinde 
cAMP oluşumunu ve ERK fosforilasyonunu stimüle etme 
bakımından farklılık gösterdiğine değindi. Prof. Uğur, 

prokaterol ve terbutalinin de yer aldığı bir grup ligandın 
cAMP oluşumu için tam agonist gibi davranırken, ERK 
fosforilasyonu üzerinde çok az etkili olduğunu ya da hiç 
etkili olmadığını, adrenalin ve noradrenalinin bulunduğu 
diğer grup ligandın ise ERK fosforilasyonu üzerindeki int-
rinsik aktivitesinin cAMP oluşumu üzerine olandan daha 
yüksek olduğunu ortaya koydu. Prof.Uğur, ilk gruptaki 
yanıt farklılığının, hazırlanan örnekteki hücre yoğun-
luğundan kaynaklandığını, hücre-hücre kontaktının 
azaltılması durumunda bu grup ligandların ERK fosfori-
lasyonunu stimüle edebilme özelliği kazandığını, ikinci 
grup ligandların intrinsik aktivitesinin ise örnekteki hücre 
yoğunluğundan bağımsız olduğunu belirtti.

Sempozyuma Michel Bouvier (University of Mont-
real), Francesca Fanelli (University of Modena), Heidi 
Hamm (Vanderbilt University), Stephen Hill (University 
of Nottingham), Brigitte Kieffer (University of Strasbo-
urg), Steve Lanier (Medical University of South Carolina), 
Graeme Milligan (University of Glasgow) ve Martine Smit 
(University of Amsterdam) de davetli konuşmacı olarak 
katıldılar. Bunun yanı sıra sözlü sunumlar ve poster su-
numları da programda yer aldı. Yoğun bilimsel etkin-
likten kalan kısıtlı zamanda katılımcılar, Avrupa ve Asya 
kıtalarının kesişim noktası olan, çağlar boyunca birçok 
farklı uygarlığa ev sahipliği yapmış İstanbul kentini de 
gezme fırsatı buldular. Yeni eğitim sempozyumlarında 
görüşmek üzere… 

Dr.Ebru Arıoğlu
Uzm.Ecz.Işıl Özakca
Uzm. Ecz.Gizem Kaykı 
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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Prof. Dr. Oğuz Güç III. Farmakoloji 
Yaz Okulu’nun ardından

Farmakoloji alanında deneysel araştırmalarda kulla-
nılan standart yöntemlerin ve temel kavramların öğreti-
mi ile farmakoloji eğitiminin ulusal standardizasyonunu 
sağlamak ve farmakoloji anabilim dallarının gelişimine 
katkıda bulunmak amacıyla üçüncüsü düzenlenen Prof. 
Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu’nun yedi şanslı öğrencisi olarak 
(Fatma İşli, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi; İnci Somun-
cutürk, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi; Ali 
Boray Başcı, Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi; Emre 
Mutlu, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi; Deniz Coşkunse-
ver, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi; Eren Sakallı, Mar-
mara Üniversitesi Tıp Fakültesi; Ayça Çakmak, Anadolu 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) 20-25 Haziran tarihleri 
arasında Ankara’daydık. Önceki yıllarda yaz okulunun 
başarılı geçmesi başvuruların giderek artmasına neden 
olduğundan, başvurular dikkatlice değerlendirilmiş, 
katılımcı olarak bitirmeye en yakın ve en çok ihtiyacı 
olan asistanlar seçilmişti. Bana önemli kazanımlar sağ-
layacağından emin olduğum bu yaz okuluna başvu-
rumun kabul edilmesi beni çok sevindirmişti. Talebin 

fazla olması sebebiyle katılımcı sayısını artırmak veya 
yaz okulunu yılda iki kez düzenlemek gibi fikirlerinin 
olduğunu hocalarımızdan öğrendik. 

Altı gün olarak planlanan yaz okulunda teorik 
dersler sabah 08.30’da başlayıp 10.30’ da biterken sonra 
gelen pratik dersler ise 18.00’e kadar sürüyordu. Öğle 
yemeklerini hocalarımızla birlikte yiyorduk. Bu yaz 
okulunda diğerlerinden farklı olarak bir günümüzü de 
Başkent Üniversitesi’nde geçirmiştik. Grupta periferden 
gelen biri olarak bu yazıyı yazma görevi de bana veril-
di. Tabiki burada bütünüyle her şeyi kaleme almak zor, 
fakat kısaca gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. 

20 Haziran Pazartesi: 

İlk gün Ankara Tıp Fakültesi’nde başlayacaktı. Yaz 
okulunun ilk dersine heyecan içinde ilk ben gelmiştim. 
Mehmet Melli Hocamızın beni samimi bir şekilde kar-
şılayışı, ikram ettiği çay ve simit, daha ilk dakikalarda 
kursun ne kadar sıcak bir ortamda geçeceğinin haber-
cisiydi. Benden sonra Fatma (İŞLİ) arkadaşımız geldi. 
Biz onunla tanışma faslındayken, birden içeri sıcacık 
bir ses ve gülümseyen bir yüz girdi. İçeri giren Suzan 
Hocamızdı. Hocamız bize börek getirmişti. Açıkçası bu 
kadar yakın ilgiyi beklemiyordum, bu beni çok mutlu 
etmişti. Daha sonra diğer arkadaşlarımızın da gelme-
siyle Farmakoloji Tarihi temalı ders Mehmet Hocamızın 

Arş.Gör.Dr. Emre Mutlu 
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
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Prof. Dr. Oğuz Güç III. Farmakoloji Yaz Okulu’nun ardından

sunumuyla yapıldı. İkinci dersin konusu Bilim Etiği idi 
ve Eyüp Hocamız geçmişte yaşadığı tecrübeleri esprili 
yaklaşımla yapılan etik dışı davranışları, bilimde etiğin 
önemini vurguladı. Sonra Suzan Hocamız temel labora-
tuvar uygulamalarından ve bunun belli başlı hedefle-
rinden bahsetti. Öğle yemeğini Hakan Hocamızla birlikte 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi yemekhanesinde 
yedik. Yemekte katılımcılar hocamıza departmanında 
yaptığı çalışmalardan bahsetti. Yemekler gerçekten ha-
rikaydı. Yemekten sonra Hakan Orer Hocamız, Hacettepe 
Tıp Deney Hayvanları Laboratuvarını gezdirdi. Hayvan-
ların üretimi, bakımı, kayıtlar, laboratuvarın düzeni 
ve sterilite konusunda ne kadar titizlikle çalıştıklarını 
gördük. Laboratuvarda dünya standartlarında cihaz-
lar vardı. Bütün bunlar kendi üniversitemizdeki deney 
hayvanı merkezlerinin eksikleri konusunda bize fikirler 
verirken, neler yapılabilir noktasında yeni ufuklar açtı. 
Buradaki gezinin ardından tekrar Ankara Tıp Farmako-
loji bölümüne geldik. Suzan Hocamız laboratuvarlarını 
gezdirdi, cihazları teker teker tanıttı, cihazlar üzerinde 
uygulamalar yaptık, bütün sorularımıza hiç yorulma-
dan cevap verdi. Yoğun ama dolu dolu geçen ilk günü 
tamamlamış olduk.

21 Haziran Salı: İkinci gün, Başkent Üniversitesi Tıp 
Fakültesi dekanlık binasında başlayacaktı. Ben buraya 
yabancı olduğum için sabah Ankaralı İnci arkadaşımızla 
buluşarak beraber geldik. Alper Hocamız ve Sedat Bey 
bizi karşıladı. İlk ders Sedat Bey’indi. Pastalar, kurabi-
yeler ve çaylar eşliğinde sunumunu dinledik. Bize özel 
sektördeki farmakologların neler yaptıklarını, sektörün 
avantajlarını, sektörde başarılı olabilmek için neler yap-
mamız gerektiğini anlattı. Kafamızdaki birçok soruya 
cevap bulduk. Sunumunu Oğuz GÜÇ hocamızın resmiyle 
tamamlaması ise herkesin içinde derin bir hüzne yol aç-
mıştı. Daha sonra Alper İskit Hocamız, rahmetli hocamız 
Prof. Dr. Oğuz Güç’ün sunumu olan ‘Bilime Karşı Yalancı 
Bilim’ konusunu anlattı. Bu gerçekten çok güncel bir 
konuydu, çünkü televizyonlar yalancı bilim yapanlarla 
dolu. Herkes bu konuyla ilgili kendi hayatından örnekler 
verdi. Teorik derslerden sonra pratik eğitim için Eski-
şehir yolundaki Başkent Üniversitesi kampüsüne doğru 
yola çıktık. Buraya ulaşımımızı Alper ve Remzi Hocaları-
mız kendi özel arabalarıyla sağladılar. Başkent Üniver-
sitesi laboratuvarına vardıktan sonra hepimiz deney 
ortamına uygun bir şekilde yeşil kıyafetlerimizi giydik; 
bone, eldiven ve maskelerimizi taktık. Kendimi bir an 
Genel Cerrahi ameliyathanesinde hissettim. Alper Hoca-

mız deney hayvanı üzerinde bize anestezi yapmayı, ka-
rotise kateter takmayı, i.v. ilaç uygulamayı, EKG takibini 
gösterdi. Bunları gösterirken teknisyen Adem Bey’e ve 
Remzi Hocamıza takılmayı ihmal etmiyordu. Bu işlemler-
den sonra öğretim üyeleri yemekhanesinde yine harika 
yemekler yedik. Yemekten sonra Remzi Hocamız bize 
öncelikle laboratuvarda nörolojik çalışmalarda kullan-
dığı deney düzeneklerini anlattı. Daha sonra tekrar yeşil 
kıyafetlerimizi giyerek in vivo çalışmalara devam ettik. 
Hocamız uzun süreli doğrudan arteriyel kan basıncı 
monitorizasyonunu sağlayan abdominal aortaya kalıcı 
kateter yerleştirme yöntemini gösterdi. Hepimiz sıçan-
da kuyruk kanı almaya çalıştık. Kateterden kan basıncı 
ölçümleri ve bazı ilaçların kan basıncı üzerine etkileri 
uygulamaları yapıldı. Dönüşler Tolga ve Remzi Hocala-
rımızın arabalarıyla oldu. Remzi Hocamızla grup olarak 
kahve içmeye gittik. Artık grup iyice birbirine alışmıştı, 
herkes bolca espri yapıp gülüyordu. Ayça arkadaşımızın 
yeni makinesiyle fotoğraflar çektirdik.

22 Haziran Çarşamba: Üçüncü gün eğitimler, Ankara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji bölümün-
de başlayacaktı. Sabah eğitimine ilk ben gelmiştim ve 
Tanju Özçelikay Hocamızla kapıda karşılaştık ve tanıştık. 
Daha sonra Hocamız bizim için aldığı pasta ve börekleri 
ikram etti. Günün ilk dersi Nuhan Puhalı Hocamızın idi. 
Hocamız laboratuvar güvenliği ve laboratuvar veri ka-
yıtlarının tutulması hakkında bir sunum yaptı. Ardından 
Öner Süzer Hocamız veri analizi hakkında bilgiler verdi.

Dersten sonra fotoğraf çektirdik. Günün pratik ders-
lerinin ilkinde Tanju Hocamız bize Langendorff düze-
neğinde kalp perfüzyon sistemini anlattı. Uygulamanın 
verimli bir şekilde geçmesi için kendisi ve asistanları 
ellerinden geleni yaptılar. Öner Hocamız da bize katıldı 
ve çalışma prensibiyle ilgili katkılarda bulundu. Bu zor 
düzeneği çalıştırırken göstermiş oldukları performans 
etkileyiciydi. Öğle yemeğini yine burada yedik. Bülent 
ve Burak Hocalarımızın arabalarıyla Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Biyofizik laboratuvarına geçtik. Hocaları-
mız bize akciğer perfüzyonunu anlattılar ve bir uygu-
lama gerçekleştirdiler. Her sorumuzu fazlasıyla detaylı 
olarak cevaplandırdılar. Burak Hocamız bize laboratu-
varın diğer kısımlarını da gezdirdi ve üçüncü günü de 
tamamladık.

23 Haziran Perşembe: Dördüncü gün, Ankara Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji bölümünde başladı. 
Melih Hocamız makale yazımı ile ilgili bir sunum yaptı. 
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Prof. Dr. Oğuz Güç III. Farmakoloji Yaz Okulu’nun ardından

Makale yazımı bizim için ilerde yapacağımız yayınların 
doğru teknikle yazımı açısından çok önemli bir konuy-
du. İkinci derste Zafer Güney Hocamız sözel sunum ve 
poster sunumuyla ilgili önemli noktalara değindi. Daha 
sonra Eyüp Hocamız seviyemizi belirlemek amacıyla bizi 
bir ön teste tabi tuttu. İn vivo deney modelinde hayva-
na enjekte edilecek hacmi hesaplama konusunda pratik-
ler yaptık. Öğle yemeği yine burada yenildi. Yemekler, 
dondurmalar ve manzara harikaydı. Öğleden sonra yine 
Eyüp Hocamızla hayvan tutma, enjeksiyon ve in vivo 
deney düzenenekleri ile uygulamalar yaptık. Hocamız 
teker teker hepimizle ilgilendi. Daha sonra Mehmet Melli 
Hocamız karagenin modelinden bahsetti ve çalışma-
larını uygulamalı olarak gösterdi. Enzim immun assay 
metodu hakkında bilgi verdi. Günün bitiminde hocala-
rımızla birlikte gala yemeğine katılmak üzere Hacette-
pe Park Restaurant’a gittik ve keyifli bir yemek yedik. 
Hocalarımızla sanki ilk defa değil de, yıllardır tanışı-
yormuşuz gibi bir ortam vardı. Masada Rüştü ve Eyüp 
Hocalarımızın yanına oturmuştum ve gerçekten sohbet-
lerine doyum olmuyordu. Bizi sadece bir öğrenci değil 
de çok önemli misafirler olarak gördüklerini yemekte ve 
yaz okulu boyunca hissettik. 

24 Haziran Cuma: Beşinci gün, Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Farmakoloji bölümündeydi. Sabah yine çay 
ve simitlerle sıcak bir karşılama vardı. İlk ders Hakan Er-
gün Hocamızındı. Farmakolojiye ilişkin bilgi kaynakları, 
kitap ve veri tabanları hakkında bilgi verdi. İkinci derste 
Nurettin Abacıoğlu Hocamız temel istatistik işlemler 
konulu bir sunum yaptı. İstatistiği bir derse sığdırmanın 
mümkün olamayacağının farkındaydık. Hocamız da 
ders süresinin yetersiz olduğuna ve uygulama yaptıra-
madığına değinmişti. Kısa bir aradan sonra Rüştü Onur 
ve Yıldırım Sara Hocalarımızla pratik eğitime başladık. 
Rüştü Hocamız kalp, çizgili kas, vaz deferens, anokok-
sigeus preparatlarının hazırlanmasını şekiller üzerinde 
anlattı ve elektriksel uyarıdan bahsetti. Daha sonra 
bu preparatları hazırlamayı sıçan üzerinde gösterdi. 
Organların sisteme asılması sonrasında, ilaçlar uygula-
narak kasılmalar bilgisayarda izlendi. Bölümde bulunan 
hocalarımız ve asistan arkadaşlarımızla sohbet ettik, 
fotoğraflar çekildi. Böylece beşinci günü tamamladık. 

25 Haziran Cumartesi: Yaz okulunun son günü An-
kara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji bölümünde 
başladı. Hafta sonu olması dolayısıyla bir sessizlik ha-
kimdi. Deney Hayvanları Etiği dersi Hakan Orer Hocamı-
zındı. 3R (replacement, refinement, reduction) kavramı, 

hayvanlarla neden deney yapıyoruz, hayvanlarla deney 
yaparken dikkat edilecek hususlar, yönetmelikler, etik 
kurul raporları, üretim için gerekli şartlar gibi birçok 
konuda bizi bilgilendirdi. Diğer derste Bülent Gümüşel 
Hocamız kamuda farmakologların görevlerini anlattı. 
Teorik derslerden sonra sertifika takdimi yapıldı. Daha 
sonra Kemal Hocamızla birlikte laboratuvara geçtik. 
Kendisi bize moleküler farmakoloji tekniklerinden bah-
setti. Bağlanma, PCR, agonist, antagonist kavramlarını 
anlattı. Kursun son dersleri olması nedeniyle herkese 
yorgunluk hakimdi. Buna rağmen Kemal Hocamız bize 
bir şeyler aktarabilmek için büyük uğraş verdi, sabır 
gösterdi. Bugünü de bitirerek yaz okulunu tamamlamış 
olduk. Laboratuarlarda farmakolojiye dair her noktayı 
fazlasıyla gördük. 

 Üçüncüsü düzenlenen Prof. Dr. Oğuz GÜÇ Yaz Okulu, 
hocalarımızın inanılmaz yakın ilgi ve ikramları sayesin-
de sıcak ve samimi bir ortamda, gerçekten çok başarılı 
ve verimli geçti. Bütün katılımcılar için unutulmaz bir 
anı olacağı düşüncesindeyim. Hocalarımızın bundan 
sonrası için de, bize her zaman yardıma hazır oldukla-
rını hissettirmeleri de bizim için çok önemliydi. Burada 
öğrendiğimiz her bilgi, kazandığımız yeni fikirler, iler-
deki çalışmalarımıza ışık tutacaktır. Özellikle de perifer-
den gelen biri olarak bende oluşturduğu yadsınamaz 
farkındalıklar, farmakolojinin farklı taraflarını görmek 
farmakolojiyi daha çok sevmem daha çok benimsemem 
ve daha çok şey üretebileceğim fikrini kazandırdı. 

Bu yaz okulunun planlanması ve gerçekleştirilme-
sinde katkısı bulunan herkese, bize yakın ilgi gösteren, 
eğitimimize katkıda bulunan tüm hocalarımıza sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Yaşamında, farmakolojiye katkılarını hocalarımız-
dan öğrendiğimiz Oğuz Güç Hocamızı da bir kez daha 
rahmetle anıyor, adına düzelenen kurs ile bugün bile 
bizlere faydalı olmasının, onun bizlerle beraber yaşaya-
cağının bir göstergesi olduğunu düşünüyoruz.
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I. Uludağ Şok Toplantısı ve Şok 
Modelleri Kursu’nun ardından

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen I. 
Uludağ Şok Toplantısı ve Şok Modelleri Kursu 18-19 Nisan 2011 
tarihleri arasında Bursa’da yapıldı. 

18 Nisan Pazartesi günü yapılan Şok Modelleri Kursu’na 
çeşitli illerden 30 kursiyer katıldı. Kursiyerler üç grup halinde 
hemorajik şok, septik ve endotoksik şok ile kardiyojenik şok 
modelleri hakkında hem teorik hem de hayvan modelleri 
üzerinde pratik eğitim aldılar. Kursiyerlerimiz, modelleri 
birebir uygulama fırsatı da buldular. Kurstan sonra yapılan 
geri bildirim toplantısında kursiyerler memnuniyetlerini dile 
getirirken daha sonra düzenlenecek kursları nasıl daha iyi 
yapabileceğimiz konusunda bize yol gösterdiler. Kursumuza 
gelen yoğun talebi, kaliteden ödün vermemek için, maalesef 
karşılayamadık ancak en kısa zamanda kursu tekrarlayarak 
taleplere yanıt vermeyi planlamaktayız. 

Şok modelleri kursu devam ederken, ertesi gün toplantımıza 
konuşmacı olarak katılacak misafirlerimiz Bursa’nın hem doğal, 
hem de oldukça zengin olan tarihi ve kültürel mekânlarını 
ziyaret etme fırsatını buldular. Gezi esnasında İskender 
Kebapçısı’nda öğle yemeğini de ihmal etmemişler tabiî ki, 
Bursa’ya gelip de İskender yememek olur mu?

Ertesi gün sabah toplantının açılışında Sayın Rektörümüz ve 
Dekanımızın açılış konuşmalarının ardından Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Sadık 
Kılıçturgay ve Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. 
Vahide Savcı “Türkiye’de Araştırma Merkezlerinin Önemi” 
başlıklı konuşmalarını yaptılar.

Toplantının geri kalan bölümü yabancı konuşmacılardan 
dolayı “İngilizce” olarak yapıldı. Albany College of Pharmacy 
and Health Sciences bünyesindeki Pharmaceutical Research 
Institute (PRI)’ın başkanlığını yürüten Prof. Shaker Mousa 
“How to run a succesful research projects?: Criteria for success 
in taking a concept from bench to the bedside” başlıklı 
konuşmasını sundu. Prof. Mousa her zamanki sempatikliği ve 
neşesi ile bize bilimsel araştırma projelerinin başarılı olarak 
tasarlanıp yürütülmesi ile ilgili oldukça ilgi çekici bilgiler 
verdi. Toplantının sabahki bölümü “Şok” başlığı ile doğrudan 
bağlantılı olmasa da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
bünyesinde kurulması düşünülen “Şok Araştırma Merkezi”nin 

geleceği ile ilgili olarak bize oldukça faydalı oldu.

Öğle yemeğinin ardından Alabama Üniversitesi’nde 
Center for Surgical Research’ün direktörlüğünü yürüten ve 
aynı zamanda Shock dergisinin baş editörü olan Prof. Irshad 
Chaudry “Trauma, Hemorrhage and Sepsis” başlıklı seminerini 
sundu. Prof. Chaudry’nin travma, hemoraji ve sepsis ile ilgili 
deneysel modelleri tartıştığı bu sunumun hem bizler hem de 
kursumuza katılanlar için müthiş yararlı olduğu kanaatindeyim. 

Toplantımıza Polonya’dan katılan ve Medical University 
of Silesia’da Basic Medical Sciences Departmanı’nın başkanı 
olan Prof. Jerzy Jochem de “Involvement of Leptin in the 
central cardiovascular regulation in hemorrhagic shock in rats” 
başlıklı sunumunda kendi çalışmalarına dair ilginç sonuçlarını 
dinleyiciler ile paylaştı. 

Toplantı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Alper İskit’in “Findings 
in different experimental shock models” başlığını taşıyan ve 
Prof. Irshad Chaudry’nin konuşmasını pekiştirerek günün genel 
bir özetini yapan konuşmasıyla sona erdi. 

Bursa’nın Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti 
olmasına yakışan Osmanlı mutfağının çeşitli lezzetlerini içeren 
akşam yemeğinde, bir yandan günün yorgunluğu atılırken, 
bir yandan da toplantının değerlendirilmesi yapıldı. Ayrıca 
Türk kahvesi eşliğinde ileriye yönelik birçok bilimsel işbirliği 
planlarının yapıldığı gece oldukça hoş bir şekilde sona erdi. 

Toplantı sonrası misafirlerimize hoş bir sürpriz yaparak 
kendilerini üç günlüğüne Kapadokya bölgesinde bir geziye 
götürdük. Hem bölgenin muhteşem coğrafyasına hem de 
gezi süresince konakladıkları “Mağara Otel”e hayran kalan 
misafirlerimizin aldıkları keyif gözlerinden okunabiliyordu. 
Kapadokya gezimiz bittiğinde kendilerini ülkelerine yolcu ettik. 
Toplantının sonunda, gelecek yıllarda bu toplantıların aynı 
başarı ve hoşnutlukla tekrar edilmesi hepimizin dileğiydi.

Doç. Dr. Sertaç Yılmaz
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
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International Symposium on New 
Approaches in Cardiovascular 
disorders: From Genes & Molecules 
to Clinical Applications, NACD 2011 
Sempozyumu Ankara’da yapıldı

“International Symposium on New Approaches in 
Cardiovascular Disorders: From Genes & Molecules to 
Clinical Applications” (NACD) toplantısı 04-08 Mayıs 
2011 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti. Toplantı, 
Prof. Dr. Belma Turan başkanlığında Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı koordinatörlüğün-
de, International Academy of Cardiovascular Sciences 
(IACS), Türk Kardiyovasküler Cerrahi Derneği, Türk Kar-
diyoloji Derneği ve Ankara Üniversitesi Kök Hücre Ens-
titüsü katkıları ile gerçekleştirildi. Toplantının finansal 
desteğini yerli tıbbi cihaz-malzeme firmaları sağlamış 
olup, özellikle Commat Ltd. çok büyük katkıyı üstlendi. 
NACD, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Küba gibi 
Amerika ülkelerinden, İngiltere, Almanya, Hollanda, 
Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya, Ro-
manya gibi Avrupa ülkelerinden, ve Hindistan, Japonya, 
Katar gibi Asya ülkeleri ile ülkemizden konuşmacılar ve 
katılımcılar olmak üzere toplam 120 kişi ile gerçekleşti. 
Toplantıda, biri ülkemizden olmak üzere toplam 27 adet 
konferans sunumu ve 30 adet poster sunumu yer aldı. 
Toplantı, çok sık rastlanmayan bir şekilde uluslararası 
alanda tanınan temel tıp bilim insanlarını, klinisyenleri 
ve tıp öğrencilerini buluşturdu. İlk gün, Ankara Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Ökten’in de ka-
tıldığı açılış konuşmalarını takiben iki açılış konferansı 
yapıldı. İlk konuşmada, kardiyak transplantasyon son-
rasında karşılaşılan vaskülopatide sirolimusun koruyucu 
etkisini gösteren en son klinik veriler sunuldu. İkinci ko-
nuşmada ise, stres ile indüklenen ani kardiyak ölümlerin 
mekanizması tartışılarak, katekolaminlerin oksidasyon 
ürünü olan aminokromların serbest radikal oluşumu-

na yol açarak hücre içi Ca+2 döngüsünde anormallikler 
oluşturması ve ventriküler aritmileri tetiklemelerinin 
ölümlerin mekanizması olabileceği vurgulandı. İlk gün, 
açılış konuşmalarını ve konferansları takiben, Ankara 
Alba Otel’de resepsiyon ve akşam yemeği verildi. Bu 
sırada İngiliz konukların -kendi ülkelerinde iki aydır 
yağmur yağmadığından olsa gerek- dışarıdaki kuvvetli 
yağışa hayret etmeleri ilginçti. Sempozyumun ikinci ve 
üçüncü günlerinde kardiyovasküler fizyoloji ve fizyopa-
tolojinin başlıca alanlarını kapsayan 25 konferansın ve 
iki ayrı poster sunumunun da bulunduğu sekiz küçük 
sempozyum yer aldı. Sunumların konuları arasında at-
riyal ve ventriküler aritmilerin sigara içenlerde daha az 
görülmesi gibi farklı istatistikler, mikroRNAlar, kök hüc-
reler, bir sarkoplazmik retikulum (SR) proteini olan kal-
retikülinin ekspresyon değişikliklerinin damar yapı ve 
fonksiyonunu etkilemesi, CaMKII izoformlarının SR fonk-
siyon ve uyarı-kasılma kenetini düzenlemesindeki rolü, 
makrofajlar tarafından salgılanan ve triaçilgliseroller 
tarafından modüle edilen lipid peroksidasyon ürünleri 
gibi genetik ve moleküler yaklaşımlar yer aldı. Örneğin, 
kardiyomiyositlerde Ca+2 homeostazının kontrolünün 
bozulması ve bu bozulmanın yarattığı ying-yang etki-
sinin supraventriküler ve ventriküler aritmilerin oluşu-
mundan sorumlu ana yolak olarak gösterildiği konuş-
malar oldukça dikkat çekiciydi. Kronik hipoksinin hücre 
koruma mekanizmasında mitokondrial BK

Ca
 kanallarının 

rolü olduğu gösterildi. Sempozyumun en etkili konuş-
malarından birinin konusu olan kalpteki haraketli tam-
ponların proton difüzyonuna etkisi detaylı bir biçimde 
sunuldu. Hücre içinde oluşan fazla asitin gedik-kavşak-
lar (gap-junction) aracılığıyla diğer kardiyomiyositlere 
dağıldığının gösterildiği deney sonuçları oldukça ikna 
edici idi. Bunu takip eden konuşmada ise, kalpteki Ca+2 

sinyalinin pH duyarlılığı ayrıntılı bir biçimde tartışıldı. 
Bu mini sempozyumda, eski bir hipotez olan hücre içi 
artan asit miktarı ile eşleşmiş Ca+2 artışının esas olarak 

Yrd. Doç. Dr. Hilmi Burak Kandilci
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyofizik Anabilim Dalı
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International Symposium on New Approaches in Cardiovascular disorders: From Genes 

& Molecules to Clinical Applications, NACD 2011 Sempozyumu Ankara’da yapıldı

sitoplazmanın tümünde değil SR civarında olduğu ve en 
son SR lümeninde Ca+2 artışının görüldüğü, pH’ya bağlı 
diyastolik Ca+2 artışından ise Ca+2 mikrodomain’lerinin 
sorumlu olduğu ayrıntılı bir biçimde gösterildi. İkinci 
günün akşamı, Ankara Kalesindeki bir konakta otan-
tik bir akşam yemeği yenildi. Üçüncü gün gerçekleşen 
sempozyumlarda bir önceki günün konuşmalarına des-
tek olarak cinsiyet farkının kardiyak iskemi/reperfüzyon 
toleransına olan etkisi 40 yılı aşkın literatür bilgisi altın-
da sunuldu. Kalp hücrelerini yeniden modellenmeden 
korumak için, meyve sineğinde hızlı uyarım modeli, 
miyosit ve endotel matriksi, endokardiyal endotel hüc-
relerine VEGF transfeksiyonu ile kapiller büyümenin 
uyarılması ve “biyolojik açıdan anlamlı” sinyaller ulaştı-
ran spesifik olarak değiştirilmiş biyomateryaller ile ilgili 
çalışmalar sunuldu. Ayrıca anjiotensin II’nin Na+/H+ de-
ğiş-tokuşçusunu stimüle etmesi ve bunun basınç aracılı 
oluşan enfarkt alanı genişlemesine olan etkileri de ay-
dınlatıldı. Özellikle iskemi ve readaptasyon ile diyabet 
esnasında metabolizma ve diyetin rolü vurgulanırken, 
diyabet ile ilişkili kalp hastalığı patogenezinde epikar-
diyal yağ dokusunun doğrudan katkısını gösteren bul-

gular da gösterildi. İki poster oturumunda, bu alandaki 
genç ve gayretli bilim insanları tarafından poster olarak 
sunulan 30 adet çalışma, Türk Kardiyoloji Derneği, Türk 
Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Ankara Üniversitesi 
Kök Hücre Enstitüsü tarafından verilen üç ödül için ya-
rıştı. Toplantı, üçüncü günün akşamı bir gala yemeği ile 
sonlandı. Dördüncü gününde, Kapadokya turunu içeren 
tarihi bir gezi yapıldı ve sonrasında Türk folklor göste-
risi eşliğinde yerel mutfaktan oluşan bir akşam yemeği 
ile gün bitirildi. Yabancı konuşmacıların akşam yemek-
lerindeki göbek dansı performansları yerel katılımcılar 
tarafından takdir edildi. Toplantının bir başka önemli 
yanı, toplantı düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Belma 
Turan’ın “International Academy of Cardiovascular Sci-
ences” (IACS) tarafından “Kardiyovasküler Bilim, Tıp ve 
Cerrahide Yaşamboyu Başarı Ödülü” ile onurlandırılması 
idi. Kendisine bu ödül, IACS başkanı Prof. Naranjan S. 
Dhalla ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. İlker Ökten tarafından sunuldu. Ülkemizde NACD2011 
gibi bir alanda özelleşmiş benzeri toplantıların daha 
fazla yapılması ve farmakologların da bu toplantılara 
katılımlarının artması dileği ile..
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“Eczacılar İçin İlaçla Akılcı Tedavi 
Eğitimi” Toplantısı’nın ardından

Trabzon Eczacı Odası ve Türk Farmakoloji Derneği, 
24-25 Haziran 2011 tarihleri arasında Trabzon’da serbest 
eczacılar için ilaçla akılcı tedavi eğitimi düzenledi. Eğitim 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleşti. 

Toplantının ilk gününde ev sahipleri Trabzon Eczacı 
Odası Başkanı Ecz. Sabih Tekin Çağlar ve Prof. Dr. Ersin 
Yarış’ın açılış ve tanıtım konuşmalarının ardından Prof. Dr. 
Gül Dülger eğitimin hedeflerini ve pratikteki uygulamaları 
kapsayan bir konuşma yaptı. Sonrasında katılımcılara 
daha önce düzenlenen eğitimlerde olduğu gibi “ön değer-
lendirme” uygulandı. Bu değerlendirmede katılımcıların 
reçeteyi nasıl karşıladıkları, önceden hazırlanmış bir form 
uyarınca eğiticiler tarafından değerlendirildi. 

Sabah oturumunda Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu’nun 
“İlaçla akılcı tedavide eczacının rolü, akılcı reçete karşılama 
ve ilaç sunum süreci”, Prof. Dr. Gül Dülger’in “İlaç etkileş-
melerinin akılcı tedavi açısından önemi” ve Prof. Dr. Levent 
Üstünes’in “İlaç bilgi kaynakları ve Türkiye’den bir örnek 
olarak RxMediaPharma interaktif ilaç bilgi kaynağı” başlık-
lı etkileyici sunumlarının ardından eczacılar, eczanelerinde 
karşılaştıkları sorunları, bunların nedenlerini ve çözüm 
önerilerini tartıştılar (bakınız sayfa 12’deki derleme: “İlaçla 
Akılcı Tedavi Sürecinde Eczacının Karşılaştığı Sorunlar, Ne-
denleri ve Çözüm Önerileri”). Eğitim bundan sonra pratik 
uygulamalarla devam etti. Pratik uygulamalarda gruplara 
ayrılan eczacılar, hasta rolündeki üniversite öğrencilerinin, 
“eczanelerine” getirdikleri reçeteleri karşıladılar. Sonrasın-
da gruptaki tüm eczacılar bu karşılamayı değerlendirdiler. 

İkinci gün de pratik uygulamalarla devam etti. Bu 
uygulamaların rahat atmosferinde öteki eczacılarla 
birlikte nelerin yapılıp nelerin yapılmadığına tanıklık 
eden, eksik buldukları yerleri tartışan katılımcıların “son 
değerlendirme”deki performansları ilkinin çok üstündey-
di. Eğitim, kapanış konuşmaları ve sertifika töreniyle sona 
erdi. 

Bizler Trabzon’un insanı büyüleyen yeşilliği, 
Karadeniz’in şaşılacak kadar durgun maviliği, ev sahip-
lerimizin bizi utandıracak kadar titiz misafirperverliği, 
olağanüstü balıklar, muhlamalar, mısır ekmekleri ve laz 
börekleriyle mest olduk ama ayaklarımızın yerden kesil-

mesi katılımcıların geribildirimleri ile gerçekleşti. Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunlarından bir katılım-
cının, “Bir ay sürse devam ederdim. VAHA gibiydi. Tüm 
hocalar harikaydı. Hem eğlendik, hem öğendik. Devamını 
da yapsalar keşke” dediğini duyduk ve derhal eğitimciler 
arasında hızlı bir e-posta trafiği ile dağıttık bu bilgiyi. 
Mutluluğumuz paylaştıkça çoğalsın diye.

Ne Ersin Hoca’nın eğitimin hemen öncesinde geçirdiği 
ciddi kaza ne Bülent Hoca’nın (Prof. Dr. Bülent Gümüşel) 
bileğini kırması eğitimi engelledi. (2009’daki İstanbul 
Eczacı Odası’yla yapılan eğitimde de Gül Hoca ayağını 
kırmıştı. Kırıklar üçledi!) Kurşun döktürecek kadar ileri 
gitmedik ama en azından bir nazar boncuğumuz bulunsun 
istedik Bülten’de, göze gelmeyelim. Ersin Hoca tam anla-
mıyla canı pahasına toplantıda yapmayı planladığı herşeyi 
gerçekleştirdi: Kolunda serum setiyle eğitim öncesi çalışma 
toplantımıza, tomografiden çıktığı gibi de açılış konuşma-
sına yetişti. Yatağından çıkmasına izin verilmemesi olasılığı 
üzerine “tepemi attırmasınlar; imzamı atar çıkarım” dedi-
ğini bile duyduk. 

Bu işin mutfağında Ersin Hoca ve Hale Hoca vardı. Kara-
deniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim 
Dalı’nın öğretim üyeleri, asistanı İlknur ve yardımcı per-
soneli (Temel) bu sürecin kusursuz sonuçlanmasında çok 
emek harcadılar. Eğitimciler, katılımcılar hepimiz onlara bu 
şahane organizasyon için çok teşekkür ederiz.

Ancak Trabzon Eczacı Odası’nın bir ekibi vardı ki (özel-
likle Erhan ve Özden), her birinin ışığı öyle parlaktı ki göz-
lerimiz kamaştı. Varlıklarıyla, konuşmalarıyla, özenleriyle, 
sıcaklıklarıyla bize Karadeniz insanını, eczacılık mesleğinin 
onurunu hatırlattılar. Yönetim Kurulu’nun bütün üyeleri 
her an yanıbaşımızdaydı, eğitimler sırasında da eğitim 
sonrası sosyal etkinlerde de. Ne Sümela Manastırı’ndan 
geri kaldık, ne Hamsiköy’de sütlaçtan. Bütün ekibe min-
netle teşekkür ederiz. 

Doç. Dr. Arzu Onay Beşikci,
Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu
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“Eczacılar İçin İlaçla Akılcı Tedavi Eğitimi” Toplantısı’nın ardından

Trabzon’dan çok mutlu ayrıldık, darısı bundan sonraki 
toplantılara…

Karadeniz’den Esintiler....
• Küçük salata istedikten sonra büyük boy salata getiren 

garsonla dialog:
- Ben küçük istemiştim?
- Bizde bu var. Siz dilediğiniz kadarını yiyebilirsiniz!

• Sabah kahvaltısında:
- Kahve alabilir miyim?
- Çaydan önce mi sonra mı?

• Batum’u gezerken Trabzonlu şöförümüzle diyalog:
- Mimarisi çok güzel!
- Bu Gürcüler aslanı kaplanı çok severler, her yere 

heykelini dikerler!

• Yarısı Türkiye tarafında yarısı Gürcistan tarafında kalan 
Macahel Yaylası’nın Gürcistan tarafında olanına gitmek 
istediğimizde Trabzonlu şöförümüzle diyalog:
- Hocam dünya Türk Macahel’ine geliyor; Gürcü 

Macaheli’ni gezmenin kimseye bir faydası yok!

• Rize Kalesi’nde ortaya gelen salata için kaşık istediği-
mizde garsonun cevabı:
- Biz genelde çatalla karıştırırız!
- Ama biz servis de yapmak istemiştik?
- Tamam bu seferlik getiriyorum.
- Siz müşteriye nasıl davranıyorsunuz böyle?
- Bizde de genelde “müşteri her zaman haklıdır”, 

ama arada bir biz de haklıyızdır!

• Rize Kalesi’nde iki masa için ortaya 2 porsiyon muhla-
ma istedik. Garson elinde bir sahanla geldi.
- Biz 2 porsiyon istemiştik. 
- Tamam, 2 porsiyon işte. 
- Ama biz her masa için birer istemiştik.
- İkisi de ha bunun içinde, siz paylaşıverin artık!

• Yer: Rize Kalesi, bir demlik çay istedik, içtik kalkmaya 
karar verdik. Trabzonlu şöförümüz ısrar ediyor: 
- Hocam Allah aşkına benim hatırım için bir tane 

daha iç.
- Teşekkür ederim ama ben zaten çay sevmem. 
- Hocam lütfen kırma beni!
- Anlayamadım ama peki içeyim bari...
- Hocam ama şeker de at.
- Yahu ben çayı şekersiz içerim.
- Ya hocam sen bu seferlik at şeker da...
- ......
- Hocam demlikte daha çay var, bu Rizelilere kalma-

sın diye diyorum!
• Gümrükte pasaport kontrolden yeteri kadar hızlı geçe-

mediğimizi düşünen Trabzonlu şöförümüzden fırçamızı 
da yedik:
- Hocam ha biraz uyanik olun da...

• Son olarak şöförümüzle veda faslı...
- Biz seni çok sevdik. Telefonunu verir misin? Yine 

gelirsek ararız, gezdirirsin.
- Tabi hocam yazın. Ayrıca facebook’a da adımı ya-

zınca ben çıkıyorum. Arkadaş da olabiliriz!
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İlaçla Akılcı Tedavi Sürecinde 
Eczacının Karşılaştığı Sorunlar, 
Nedenleri ve Çözüm Önerileri*

*Bu yazı, 24-25 Haziran 2011 tarihleri arasında 
Trabzon Eczacı Odası-Türk Farmakoloji Derneği 
işbirliği ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde düzenlenen “Eczacılar �çin �laçla 
Akılcı Tedavi Eğitimi” toplantısında “Eczacının 
Akılcı �laç Tedavisi ile �lgili Olarak Karşılaştığı 
Sorunlar ve Nedenleri’ne” yönelik “beyin 
fırtınası”na katılan eczacıların ve bu çalışmanın 
yazarları olan kişilerin sözkonusu oturumda dile 
getirdikleri görüşlerden derlenmiştir.

Türkiye’de eczacıların yaklaşık % 82’si doğrudan 

hastaya hizmet verecek şekilde serbest eczanelerde 

çalışmaktadır (1). Hekimin önerisi doğrultusunda 

ilaçların hastalara sunulması, yasalarımıza göre 

eczacının yetki ve sorumluluğundadır. İlaç 

endüstrisindeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak 

eczacının tüm dünyadaki rolü “ilaç merkezli” bir 

konumdan “hasta merkezli” bir konuma doğru hızla 

değişmektedir. Bu değişim eczacılara, hastalarına 

ilaç ve tedavileri hakkında daha ayrıntılı bilgiler 

vermelerini de kapsayan yeni sorumluluklar 

yüklemektedir (2, 3). 

Serbest eczanelerde görev yapan eczacıların 

verdiği hizmet, hastanın önerilen tedaviye gerçek 

anlamda başladığı aşama olduğu için akılcı 

ilaç kullanımı açısından eczacı özel bir öneme 

sahiptir. Burada eczacının hastasına sunduğu ilaç 

bilgilendirme sürecinin akılcı olması, tedavinin 

başarısı ve hasta güvenliği kadar, devletin 

sağlık giderlerinin önemli kısmını oluşturan ilaç 

harcamalarını da olumlu yönde etkilemektedir.

Özellikle 2004 yılından bu yana ilaç ve eczacılık ile 

ilgili yapılan yasal değişiklikler nedeniyle eczacıların 

yaşadığı sorunlar her geçen gün artmaktadır. Genel 

olarak eczanelerde reçete, hekim, hasta, eczacı ve 

mevzuatla ilgili olarak karşılaşılan sorunlar, eczacının 

toplumda kendisini hastalara hizmet vermek yerine 

ticaret yapan biri gibi algılamasına neden olarak, 

kendini ve mesleğini değersiz gibi düşünmesine yol 

açmaktadır. Yaşanılan bu bürokratik ve ekonomik 

süreç, başlıca sorumluluğu akılcı ilaç kullanımı 

hakkında hastasını bilgilendirmek ve bunun 

takibini yapmak olan eczacının bu görevlerini 

yerine getirmesini engellemektedir. Bu nedenle söz 

konusu sorunların, nedenleri ve çözümlerine yönelik 

toplantıların ve/veya araştırmaların yapılması 

mesleğimizin geleceği açısından son derece gereklidir 

(4).

24-25 Haziran 2011 tarihleri arasında Trabzon 

Eczacı Odası tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’nde “ECZACILAR �Ç�N �LAÇLA AKILCI 
TEDAV� EĞ�T�M�” sırasında bir beyin fırtınası 

oturumunda tartışılan ve öne çıkan sorunlar 

başlıca; hastadan kaynaklanan sorunlar, reçeteden 

kaynaklanan sorunlar, hekimden kaynaklanan 

sorunlar, eczacıdan kaynaklanan sorunlar ve sistemle 

ilgili sorunlar olmak üzere beş ana başlık altında 

toplanmıştır (Şekil 1). 

Tanju Özçelikay1, Zeliha Kerry2,
Arzu Onay Beşikci1, Gülnur Sevin2,
Hale Zerrin Toklu3, Gül Ayanoğlu Dülger3,
Ersin Yarış4

1 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı
2 Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji 
Anabilim Dalı
3 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı
4 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı
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İlaçla Akılcı Tedavi Sürecinde Eczacının Karşılaştığı Sorunlar, 
Nedenleri ve Çözüm Önerileri*

Ancak bu ana başlıklar bazı konularda alt 

başlıklar olarak yoğunlaşmıştır. Örneğin eczacıdan 

kaynaklanan sorunlar arasında en önemli yeri 

eğitimden kaynaklanan sorunlar oluşturmaktadır. 

Ayrıca etik sorunlar hem hekim, hem eczacı hem de 

hasta açısından önemli yer tutmaktadır. Reçete ile 

ilgili sorunlar arasında jenerik ilaçlar önemli bir sorun 

oluşturmaktadır. Tartışılan sorunların çözümüne 

yönelik öneriler arasında ise eczacının ekonomik 

kaygılarının azaltılabilmesi, provizyon sistemi ile 

ilgili iş yükünün azaltılması, mezuniyet sonrası hekim 

ve eczacı eğitimleri, hasta bilincinin artırılması, 

eczacılık lisans eğitiminin içeriğinin mesleğin 

uygulanmasına daha fazla katkı sağlayacak şekilde 

yeniden gözden geçirilmesi, özellikle farmakoloji 

derslerinin uygulamalı ve probleme dayalı öğrenim 

yöntemleriyle yapılması, eczacılık fakültesi öğretim 

üyelerinin güncel eczacılık uygulamalarından uzak 

kalmaması için senede bir ay rotasyon şeklinde 

sahada çalışması yer almıştır. 

Bu eğitim programı kapsamında yapılan 

“Eczacının ilaçla akılcı tedavi sürecinde karşılaştığı 

sorunlar, nedenleri ve çözüm önerileri” başlıklı 

toplantıda, katılımcılar tarafından konunun tüm 

yönleriyle tartışılması sorunun çözümüne yönelik yol 

haritasının oluşturulmasına katkı sağlaması açısından 

önemlidir. 

Kaynaklar
1) Özçelikay G, Ekiner H. Türkiye’de eczacılık insan gücünün 

değerlendirilmesi ve eczane dağılımları. TEB Eczacılık 
Akademisi Yayınları, No:5, Ankara, 2007.

2) Stone L. Good Pharmacy Practice in Developing Countries: 
Recommendations for step-wise implementation. FIP 
Congress Report, Hague, 1998.

3) Hattingh HL, King MA, Smith NA. An evaluation of the 
integration of standards and guidelines in community 
pharmacy practices. Pharm World Sci. 2009; 31:542-549. 

4) Akıcı A, Alp İF, Ayanoğlu Dülger G, Elçioğlu K, Gümüşel B, 
Gündüz Ö, Kabasakal L, Durman DK, Kelicen P, Kerry Z, Melli 
M, Beşikçi AO, Özbay L, Özçelikay T, Özdemir O, Rollas S, 
Sevin G, Şehirli AÖ, Tel BC, Toklu HZ, Turan NN, Üstünes L, 
Yarış E, Yerer MB. Serbest Eczanelerde İlaç Sunumu Sürecinde 
Karşılaşılan Sorunlar: Akılcı İlaç Kullanımı Yönünden 
Değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Dergisi 2009; 29: 75-80.

Şekil 1: İlaçla Akılcı Tedavi Sürecinde Eczacının Karşılaştığı Sorunlar
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Eski bir kitabın düşündürdükleri: “İlaçla Akılcı 
Tedavi” ve “Klinik Farmakoloji” kavramlarına 
doksan üç yıl öncesinden bir bakış ve eylem 
adamı bir bilimci “Dr. Tevfik Salim”

Bu yazıda, özellikle pratisyen hekimlere yönelik yazıl-
dığı belirtilen, ilaçla akılcı tedavi kavramına vurgu yapan, 
eski bir “Klinik Farmakoloji” kitabının bana düşündürdük-
lerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

Alman hekim Dr. K. Bahm tarafından yazılmış (1918, 
Bonn) ve özgün adı “Drogentherapie” olan kitabı, Dr. Tev-
fik Salim (Sağlam) dilimize kazandırmış (1925, İstanbul).

Kitabın yazarının birinci (1918) ve üçüncü (1923) baskı 
için yazdığı önsözler ile çevirmeninin (1925) önsözünü, 
aslına sadık kalarak görüşlerinize sunmak istedim. Çün-
kü, bu önsözlerde geçen bazı ifadeler bana, bazı akıllı 
insanların piyasadaki ilaç sayısının fazlalığı, ilaçla akılcı 
tedavi (akılcı ilaç kullanımı), klinik farmakoloji-deneysel 
farmakoloji ayrılığı, hekimlerin yeni ilaçları düşünmeden 
yazma eğilimleri, hangi lisanın tıp dili için, reçete yazmak 
için uygun olacağı, farmakoloji ile ilgili bir kitapta ilaçları 
hangi ölçütlere göre sınıflandırmak gerektiği, ilaç sektö-
ründe dikkat edilmesi gereken propaganda ve şarlatanlık 
yönelimleri gibi konular üzerinde düşünme ve bir eser 
ortaya koyma ihtiyacının, sandığım kadar da yeni olmadı-
ğını gösterdi. Bu ilgi çekici saptamaları, metin içinde koyu 
olarak belirttim.

Önsözleri aslına sadık kalarak sunmaya çalıştım. Ancak, 
dilin bir canlı gibi yaşaması ve sürekli gelişen ve değişen 
doğal dinamiği nedeniyle, günümüz Türkçesinde pek kul-
lanılmayan sözcükler ve anlaşılması zor ifadeler için yazı-
nın sonuna bir sözlük ekledim. Özellikle genç meslektaş-
larımız tarafından bilinme olasılığı zayıf olan ve sözlükte 
alfabetik bir dizge ile açıklanan sözcükleri metin içinde altı 
çizili olarak sundum.

Yazının sonunda yazar ve çevirmen hakkında da özet 
bilgi sunmak istedim. Alman hekim Dr. K. Bahm hakkında 
yaptığım araştırma çok da verimli olmadı, ama bu yazı 
sayesinde ülkemiz tıbbı için önemli rol modellerden biri 
olan Dr. Tevfik Salim Sağlam’ı biraz daha yakından tanıma 
ve tanıtma fırsatını bulmak benim için bir önemli kazanç 
oldu. Hatta görüleceği gibi, bu yazıda, çalışma konusu 
insan sağlığı ile doğrudan ilgili olan bir bilimcinin nasıl 
hem bir kuram adamı, ama ondan çok bir eylem adamı ol-
ması gerektiğinin en açık örneklerinden biri olan Dr. Tevfik 
Salim, çevirdiği kitaptan da, kitabın yazarından da daha 
fazla yeri hak etti. 

Bana, ilaç-tıp-insan sağlığı konularında sıklıkla ve 
giderek artan biçimde dile getirilen sorunların zamanlar 
ve mekanlar üstü niteliğini gösteren bu eski kitaba oldu-
ğu kadar, eskideki yeninin ya da yenideki eskinin gizemli 
dünyasına yolculuklarımda teşvik ve destekleriyle yol açıcı 
olan değerli hocam Prof. Dr. Rüştü Onur’a da çok teşekkür 

ederim.

Ord. Prof. Dr. Tevfik Salim Sağlam (1882-1963) 

Doç. Dr. Ş. Remzi Erdem
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı 

Pratisyen hekimlere

Müellifi
Müderris Doktor K. Bahm
Bonn

�laçla Tedavi

Almancadan mütercimi
Muallim Doktor Tevfik Salim

(Almanca üçüncü tab’ından tercüme edilmiştir)

İkbal kütüphanesi
İstanbul-Şirket-i mürettibiye matbaası
1925
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Üçüncü tãb’ın mukaddimesi

Üçüncü tãb’ı tertib ederken, evvelce olduğu gibi, yine yalnız pratik ihtiyaçları göz önünde tuttum. 
Son senelerde spesiyalite ilmi yine tam bir inkişaf içinde bulunuyor. Birçok müstahzarların terkiplerini 
yazmak mecburiyetinde kaldım, zirã –evvelce diğer bir yerde söylediğim vechile - etıbbãnın terkibi 
mechûl ilaçlar propagandasına ve şarlatanlığa karşı mücadelede mã’ruf spesiyalitelerin neden 
terkib olduklarını bilmeleri, halkı bu ilaçların kıymetleri hakkında tenvir edebilmeleri içün de 
lâzımdır. 

Herkes tecrübî farmakolojinin serîriyyattan çok uzaklaştığını iddia etmekte mã’teessüf haklıdır. 
Müellif bu boşluğu gücü yettiği kadar doldurmaya çalışmıştır. Taksim, esas itibarıyle aynı kalmıştır. 
Yeniden 30 reçete ve 150 ilaç ilave edilmiştir. Bazı müstahzarların imallerinin isimlerinin (fihrist) ilave 
edilmesi, ihtiyacı olanların işine yarayacaktır. Ümid ederim ki bu tãb da genç ve ihtiyar meslektaşlar 
tarafından eski tãb’ların na’il olduğu teveccühe mazhar olacaktır.

Bonn, 15 Kanun-i sãni 923 

K. Bahm

Eski bir kitabın düşündürdükleri: “İlaçla Akılcı Tedavi” ve “Klinik Farmakoloji” kavramlarına 

doksan üç yıl öncesinden bir bakış ve eylem adamı bir bilimci “Dr. Tevfik Salim”

“Drogentherapie”

Birinci tab’ın mukaddimesi

Kendileriyle olan münasebet ve temaslarımda talebe ve pratisyen hekimlerin öğrenmiş oldukları 

nazarî farmakoloji malûmãtını pratikte ne kadar az tatbik edebildiklerini gördüğümden tabi’in bu 

küçük kitabın telifi için vãki olan teşvikini büyük tehãlükle kabul ettim.

Bu eser ne bir müfredãt-ı tıb kitabıdır –bu nev’i kitaplarımız esasen yok değildir-, ne de basit bir 

formülerdir. Bu, daha ziyade hekime doğru ilacı, tam yerinde ve doğru bir şekilde kullanmak içün 

bir rehber hizmetini görecektir. Kitabın istihdaf ettiği gaye nazar-ı dikkate alınarak ilaçların tesiri 

hakkında nazarî mütãlâat yerine, amelî vesãya ve 300 kadar reçete numunesi derc-i tercih edilmiştir. 

İlaçların tesiri hakkında nazarî mütãlâattan esas itibarıyle sarf-ı nazar olunmuştur. Etıbbãnın 

bilâtercih yeni ilaçları yazmak temayüllerini vãs-i mikyasta nazar-ı dikkate alarak kitaba birçok 

yeni ilaç koydum; mãmafih bu hususta bütün ilaçları sayıp dökmek de hem mümkün hem de şãyan-ı 

arzu değildir. Kitabın nihayetine ilave edilmiş olan ticarete hazır bazı eşkâlin ve maruf banyo ve tedavi 

yerlerinin muhtasar bir cetveli lüzumu olanlara faide bahş olacaktır. Yerden iktisad içün amellerin 

isimleri ve ilaçların fiyatlarını zikirden sarf-ı nazar edilmiştir.

Müfredat kitaplarının hemen cümlesinde ilaçlar aynı kitap içinde bile yeknesak bir taksime tãbi 

tutulmamıştır, yani kısmen kimyevî, kısmen serirî, kısmen farmakoloji zümrelere ayrılmıştır. Ben 

burada, hatta tekrarı da göze alarak, sırf serirî nikat-ı nazardan taksim ettim. Kimyevi taksim 

maksatsızdır, zirã birbiriyle münãsebattar ilaçlar ekseriya büsbütün ayrı düşüyor ve pratisyen 

hekimlerin kavramasını imkânsız kılıyor.

Bu küçük eser harbin dördüncü kışının başlangıcında, pratisyen hekime farmakoloji dersanesiyle 

seririyat, laboratuvarla hasta yatağı arasında bir köprü hizmetini görmek maksadıyle çıkıyor.

Bonn, Kanun-ı sani 1918

K. Bahm
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En başta Almanya olmak üzere bütün dünyanın eczã ve müstahzãrat fabrikaları her sene yüzlerce 
yeni mahsûlü hekimlerin önüne yığmakta adeta birbirleriyle müsãbaka ediyorlar. Hãl-ü hazırda elde 
bulunan ilaçları tanımak değil, isimlerini bile bellemek imkansız bir hale girdi. Bugün pratisyen hekimlerin 

ve serîriyyatta çalışan talebenin kullanacakları veya kullanıldığını gördükleri eski ve yeni ilaçlar hakkında 

kısa ve amelî malûmãtı ihtiva eden bir kitabı pek meşgul ve dar bir zamanımda tercümeye sevk eden, amel 

arkadaşlarımda, talebemde ve bizzat kendimde hissettiğim bu şiddetli ihtiyaçtır.

Aynen tercümeye dikkat etmekle beraber, memleketimizde çok kullanılan ve kitaba aslında bulunmayan bazı 

Fransız müstahzarlarını ve diyabet ilaçlarını ilave ettim. 

Memleketimizde henüz reçeteleri Fransızca yazmak garibesi devam edip gidiyor. Ben de bu teamüle tabi 

oldum ve reçeteleri Fransızcaya tercüme ettim. Mã’mafih bu yolun tamamen yanlış olduğuna dair 14 sene evvel 
dermiyãn ettiğim mütãlâatta sebãt-ı kademim. Türklerin bugün bütün tıbbı kolaylıkla yazabildikleri bir tıp 
lisanları vardır. Binãenaleyh reçeteleri Türkçe yazmaktan men eden lisanımıza ait bir kusur değildir. O halde, 

yapacak iş ya reçeteleri Fransızların yaptığı gibi kendi lisanımız üzre yazmak veyahut birçok milletlerin eserine 

teb’an reçeteler için Latinceyi kabul etmektir. Ben şahsen ikinci şıkka mütemayilim.

Tedrisatımızda Latince mukãbillerin öğretilmemesi bizi Almanca ve İngilizce eserler okuduğumuz zaman 
ilaç isimlerini anlamakta müşkülata sevk ettiği gibi ekser müstahzãrat üzerinde Latince isimleri yazılı 
olduğundan yine bir takım güçlüklere ve az çok mühim yanlışlıklara uğratmaktadır. Bunun içün tercümede 

ilaçların cümlesinin Fransızca ve ekserisinin Latince mukãbillerin yazdım, bunun da arkadaşlarımın işine çok 

yarayacağını ümid ederim.

Tevfik Salim

1925 Mayıs 7, İstanbul

Sözlük
amel: eylem, işlem, operasyon, 
uygulama, çalışma
amelî: uygulamalı, pratik
bahş: bağış
bi’lâ tercih: tercih etmeden, 
düşünmeden
binãenaleyh: bunun üzerine, bundan 
dolayı
cümle: tüm
derc-i tercih: seçeneklerin içine dahil 
etmek
dermiyãn etmek: ortaya koymak, öne 
sürmek
ekser: en çok, daha ziyade
ekseriya: çoğunlukla
eşkâl: şekiller
etıbbã: hekimler, doktorlar, tıp ilmini 
bilenler
faide: yarar
garibe: tuhaf, şaşılacak şey
içün: için
iktisad: tasarruf
inkişaf: gelişim, ilerleme
istihdaf: hedef tutma, amaç edinme
kimyevî: kimyasal
malûmãt: bilgiler
mã’mâfih: bununla beraber, böyle 
iken
mã’ruf: herkesçe bilinen, tanınmış

mã’teessüf: ne yazık ki
mazhãr (olmak): nail olmak, 
şereflenmek
mechûl: bilinmeyen, tanınmayan
men etmek: alıkoymak, engellemek
mikyas: ölçü aleti, kıyaslayacak ölçek
muhtasar: kısa
mukabil: karşılık
mukaddime: önsöz 
müfredãt-ı tıb: tıp müfredatı
münãsebattar: ilişkili
müstahzarat: müstaharlar, 
farmasötik şekiller
müşkülat: zorluklar
mütãlâat: okumalar, tetkikler, 
düşünceler
mütemayil: eğilimli, taraftar olan, 
yönelen
nail olmak: muradına ermek
nazar-ı dikkat: göz önüne, dikkate 
almak
nazarî: kuramsal, teorik
nikat-ı nazar: göz önüne alınan 
noktalar
nev’i: tür
sarf-ı nazar (etmek): vazgeçmek
sebãt-ı kadem: ayak direme, dayanma
serîrî: klinikle ilgili, (serîr: yatacak 
yer)

serîriyyat: klinikler, hekim 
yetişeceklerin hasta başında ders 
gördükleri hasta koğuşları, hasta 
bakılan yerler
şãyan-ı arzu: isteğe değer, istenen şey
tãb: basım
tabi: yayıncı
taksim: bölme, bölümlere ayırma
teb’an: bir şeyin arkasından gitmek, 
ona tabi olmak
teamül: öteden beri olagelen, alışıldık 
biçimde
tehãlük: can atma, istekle atılma
telif: kitap, eser yazma, yazılmış eser
temãyül: eğilim
tenvîr: aydınlatma
tertib: bileşim
tertib etmek: düzenlemek
teveccüh: güler yüz gösterme, 
hoşlanma, sevgi
vãki: olan, vuk’u bulan
vãs’i: geniş 
vãs’i mikyasta: geniş ölçüde
vechile: gibi, şekilde
vesãya: vasiyetler, öneriler, istekler
yeknesak: standart, homojen
zikir: söylemek



17

İlköğrenimini Sultanahmet’teki Nakilbent Okulu’nda 
tamamladı. Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi’ndeki eğitiminin 
ardından (1891-1895) Askeri Tıbbiye İdadisi’ne devam etti 
(1895-1898), Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den 1903 yılında 
Tabip yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Mezuniyetinin ar-
dından bir yıl Topkapı Sarayı içindeki Gülhane Tatbikat 
Hastanesi’nin İç Hastalıkları Kliniği’nde çalıştı. Süleyman 
Numan Paşa’nın asistanı oldu. 1906’da Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şahane İç Hastalıkları öğretmen yardımcılığı sınavını ka-
zandı ve Gülhane’den ayrıldı; askeri ve sivil tıbbiyelerin 
birleştirilmesi ile oluşan Dar’ül Fünun Tıp Fakültesi’nin 3. İç 
Hastalıkları Kliniği’nde Süleyman Numan’ın yanında labo-
ratuar şefi oldu. 1912 yılında Balkan Savaşı’nın patlak ver-
mesinden itibaren cumhuriyetin ilk yıllarına kadar askeri 
hekim olarak hizmet verdi. 

Balkan Savaşı başladığında Selanik’te görevlendirildi. 
Sırasıyla Selanik Sıhhiye Bölüğü, Hadımköy Sıhhiye Bölüğü 
ve Yassıviran Bölge Hastanesi’nde çalıştı. Yassiviran’da 
iken askerler arasında yayılan tifüs ve kolera ile mücadele 
ederken kendisi de tifüse yakalanınca İstanbul’a gönderil-
di. Nekahet dönemini geçirmek ve oradaki yaralı subaylara 
bakmak için Almanya’nın Wiesbaden şehrinde bir buçuk 
yıl kaldıktan sonra Tıp Fakültesi’ne döndü. “İç Hastalık-
larında Klinik Teşhis” adlı kitabını ilk defa 1909 yılında 
yayımladı.

1914 yılında I. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine Tıp 
Fakültesi’ndeki görevinden ayrılıp Askeri Tıp Okulu’na geç-
ti ve 1915’te henüz 32 yaşında iken İstanbul’da bulunan 2. 
Ordu’nun başhekimi oldu. Birkaç ay sonra Erzurum’daki 3. 
orduda görevlendirildi. Sarıkamış Harekatı’nda soğuktan 
ve salgın hastalıklardan büyük kayıp veren orduda tifus 
aşısı ile ilgili Türkiye’deki ilk önemli araştırmaları yaptı; 
aşı uygulamaları ile bir çok askerin hayatını kurtardı. Rüt-
besi albaylığa yükseltildi. III. Ordu’da görev yaptığı yıllara 
ilişkin anılarını “3. Ordu’da Sıhhi Hizmet” başlıklı kitabın-
da 1941 yılında yayımladı.

Mart 1915 ilk aylık istatistik: 

Bu rakamlara göre ordunun; %45,5’i hastadır ve has-
talananların %24’ü ölmüştür. Dört büyük salgın vardı;

Tüm hastaların % 21,6’sını, ölümlerin %35,5’ini teşkil 
ediyordu.

Lekeli tifo (tifüs) %53

Tifo %52,6

Humma-i racia %29

Dizanteri %37,6’sı öldü.

(Tevfik Sağlam; Büyük Harpte 3. Orduda Sıhhiye Hizme-
ti, 1941)

14 Mart 1915 - III. Ordu Sıhhiye Reisi Dr. Tevfik Salim ça-
lışma masası başında

“Kafkas cephesinde 3 üncü Ordu Sıhhiye Reisliğine 
tayin olundum. 32 yaşında genç bir sıhhiye subayı olarak 
yüklendiğim bu iş başında 3,5 sene kaldım. Bu, hayatımın 
en mesut devresidir. Orada çok şey gördüm ve çok şey 
öğrendim. Erzurum önünde müthiş bir kış ortasında, -32 
derece soğukta çarpışan orduda, Türk Askerini tanıdım. 
Bunlar büyük felaketten sonra İstiklal Harbini yapacak 
milletin evlatları idi. 3 üncü Orduda Türk Sıhhiye Subayı, 
hiçbir yabancının yardımı olmadan, sırf kendi kafasıyla, 
kendi eliyle, çok büyük işler gördü ve âdeta gayr-i müm-
künü yaptı. “ (Tevfik Sağlam; Büyük Harpte 3. Orduda 
Sıhhiye Hizmeti, 1941)

1916’da Erzurum ve Trabzon’daki kolera salgını ile 
mücadele etti ve Harp Madalyası aldı. Rütbesi yarbaylığa 
yükseltildi. Salgınla mücadele girişimleri sırasında “aşının 
insanlara zarar verdiği” suçlamasıyla karşılaştı; 1918 yılında 
Nemrut Mustafa Paşa Divanı’nda yargılanarak beraat etti.

Eski bir kitabın düşündürdükleri: “İlaçla Akılcı Tedavi” ve “Klinik Farmakoloji” kavramlarına 

doksan üç yıl öncesinden bir bakış ve eylem adamı bir bilimci “Dr. Tevfik Salim”
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Hasankale ve Erzurum Askeri Hastanelerinde Tifüsten 
Ölen Sağlık Personeli :

Doktor : 131
Eczacı : 25
Diş Hekimi : 1
Tıp Öğrencisi : 7
Toplam : 164
Rum : 18
Ermeni : 21
Musevi : 3
Toplam : 42
Ordu Komutanı General Hafız Hakkı tifüsten ölmüş, Si-

lahlı Kuvvetler Sağlık Komutanı Prof. Dr. Süleyman
Numan Paşa ve 3.Ordu Sağlık Komutanı Tabip Miralay 

İbrahim Tali (Öngören) tifüse yakalanmıştır.
 “Tifüs atlatan tıp elemanları bünyece zayıf düşmüş 

ve moralca çöküntüye uğramış oldukları için, temiz, savaş 
çalkantısından uzak, güneşli yerlerde dinlenerek kısa sü-
rede eski sağlıklarına kavuşabilirler.

Bu amaçla ilgili personelin İstanbul’a gönderilmesi ve 
yerlerine yeni doktorlar getirilmesi planlanmıştır.

Bilginize

Sahra Sıhhiye Müfettişi Umumisi
Süleyman Paşa”
Hasankale ve Erzurum Askeri Hastanelerinde bulunan 

doktorların ortak karar olarak verdikleri cevap:
“Erzurum ve Hasankale’ye gelen her doktorun tifüse 

yakalanması kaçınılmazdır. Ülkenin büyük özverilerle 
yetiştirdiği doktorlarını ölümün kucağına atmak doğru 
değildir. Tifüs geçirerek bağışıklık kazanan bizler için ar-
tık tehlike yoktur. Bizler burada kalmaya razıyız.”

Orduda aşılama şeması:
1.Gün Çiçek ve 1. Tifo, 3.Gün 1.Kolera, 5.Gün 2.Tifo, 

7.Gün 2.Kolera, 9.Gün 3.Tifo
“Her sevkiyat mahalline, her istasyona yeni uğrayan 

erattan, nekahatlilerden, zuafadan, tebdilihavalılardan 
hulasa her çeşit askerden aşı vesikası istenir ve göstere-
meyenlere aşı tatbik olunurdu”

Tifüs mücadelesi bit mücadelesi demekti, bit mücade-
lesi için uygulanan pratik dezenfeksiyon yöntemi ise: 

• Alelade ekmek fırınlarında kuru hava ile dezenfeksi-
yon

• Her yerde uygulamak mümkündü
• Ateş yakılır, sıcaklık derecesini ölçmek için termomet-

re olmadığı için içine beyaz bir kağıt konur, kağıt tam kav-
rulmaz, sararırsa fırın uygun sıcaklıkta demektir.

• İçindeki ateş çekilir. Zemine yaş bir çuval serildikten 
sonra üzerine su püskürtülmüş elbiseler konur ve kapısı 
kapatılır.10-15 dakikada bitler ölür.

• İkinci uygulamada daha uzun süre tutulur. 
• “Sıcak hava cereyanıyla tathir fırını” isimli broşür ile 

ordulara tavsiye edildi.
1917-1918 yılında 13 ay zarfında
• Dezenfekte edilen elbise: 2.225.262
• Yıkanan kişi:2.283.095
Tifüs aşısı uygulamaları; “hastalık etkeninin öldürül-

müş veya zayıflatılmış bir şekilde vücuda verilerek, fail
muafiyet husule getirmek esasına dayanıyordu, tifüs 

etkeninin 55°de 15 dakika tutulmakla intan hassasını zayi 
ettiği de malum idi. Buna istinaden kanı 50-60°de inaktive 
etmek muvafıktı”

Aşının hazırlanması ve tatbiki: “Hastalığın yüksek dev-
resinde bulunan bir tifüslüden alınan 10-20 cm3 kan steril 
bir surette alınarak cam boncuklara havi steril bir şişe içe-
risine konur ve kan iyice çalkalanır”

“Fibrin tamamen ayrıldıktan sonra şişe 55-58°de bir 
hamamı-maride tamamen suya batmış ve sık sık

çalkalamak sureti ile bir saat tutulur.” “Şişenin ağzı 
alevden geçirilir ve bundan şırınga ile 5 cm3 deri altına 
şırınga edilir” 

Ordu kurmay başkanı Kazım Karabekir’in de aralarında 
bulunduğu 76 subay, 30 hekim, 26 hastabakıcı aşılanmış, 
aşılanmayı reddeden 6. Ordu kumandanı Mareşal Von 
der Goltz Paşa ve özel doktoru Oberndorfer dışında tüm 
aşılananlar hastalıktan kurtulmuş, mareşal ve doktoru ise 
hayatını kaybetmiştir. Yine aşılama sayesinde, 1. Dünya 
Savaşında Fransız ordusunda 127,048, Alman ordusunda 
116,481 kişi tifoya yakalanmışken, Osmanlı ordusunda bu 
sayı yalnızca 8,600 ile sınırlı kalmıştır.

(Tevfik Sağlam; Büyük Harpte 3. Orduda Sıhhiye Hizme-
ti, 1941)

I. Dünya Savaşı yenilgisinden sonra İstanbul’a dö-
nen Tevfik Salim Bey, tekrar Tıp Fakültesi’nde çalıştı; 
Gülhane’de dersler verdi; �stanbul’daki veba salgını ile 
mücadeleye katıldı. Ancak bu şehirdeki görevleri uzun 
sürmedi; Anadolu’daki milli mücadele hareketine katılmak 
için 19 Ekim 1921 günü İnebolu yoluyla Ankara’ya gitti.

Tevfik Salim Bey, 3 Ocak 1921’de Milli Savunma Bakan-
lığı Ordu Sağlık Daire Başkanlığı görevine atandı ancak 
ertesi yıl istifa etti. Önce Cebeci Hastanesi’ne sonra İzmir 
Hastanesi’ne atandı; 1923’te Gülhane Hastanesi’nde profe-
sör ve başhekim olarak görevlendirildi.

1925 yılında I. Milli Türk Tıp Kongresi Düzenleme 
Kurulu’nda Kongre Sekreteri olarak görev yaptı, Türk 
Kodeksi Hazırlama Komisyonu’nda yer aldı. 1926 yılında 
Kızılay Hemşire Okulu’nun kurucularından biri oldu. 1927 
yılında ikinci kez Milli Savunma Bakanlığı Ordular Sıhhiye 
Dairesi Başkanlığı görevine atanarak bu görevde General 
rütbesine yükseldi. 1928’te kendi isteğiyle askeriyeden 
emekli oldu.

1906’da meslek hayatının başında iken Darülfunun’da 
İç Hastalıkları Kliniği’nde görev yapan Tevfik Salim Bey, 
bazı aralar dışında, emekli olduğu 1952 yılına kadar İstan-
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bul Üniversitesi Tıp Fakültesi iç hastalıkları öğretim üyesi 
olarak çalışmayı sürdürdü. Askerlikten ayrıldıktan sonra 
İstanbul’a döndüğünde İstanbul Verem Mücadelesi Ce-
miyeti ‘ni kurarak başladığı verem mücadele çalışmalarını 
vefatına kadar sürdürdü.

Tevfik Salim Bey, askerlikten emekli olduktan sonra 
Darülfunun Tıp Fakültesi’nde öğretim üyeliğine başladı. 
1929 yılında kurulan �stanbul Tabip Odası’nın ilk başkanı 
oldu. 1931’de Gureba Hastanesi’ne geçti.

1933 Üniversite Reformu ile Dar’ül Fünun’un kapatılıp 
yerine İstanbul Üniversitesi kurulduğunda, �stanbul Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nde ordinaryüs profesör ve fakülte 
dekanı olarak görev yaptı. 

1939’da Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu’nun daveti ile 
üniversiteye tekrar dönerek 3.Dahiliye Kliniği Başkanlığı’na 
atandı. Bu klinikte Türkiye’de ilk kalp kateterizasyonu 
yapıldı; burada gerçekleştirilen karaciğer biyopsisi ve 
karaciğer dokusundan enzim çalışmaları dünya tıp lite-
ratüründe yerini aldı.

Dr. Sağlam, 1943 - 1946 yılları arasında �stanbul Üni-
versitesi Rektörlüğü görevini üstlendi ve bu dönemde 
çıkarılan ilk üniversite özerkliği ile ilgili yasanın mimar-
larından birisi oldu. 

Rektörlük görevinden sonra da mesleğini üniversitede 
sürdüren Sağlam, Türkiye’de ilk kez bir Akciğer Hastalık-
ları (Fizyoloji) Kürsüsü’nün kurulmasına öncülük etti. 
1951’de kurulan kürsünün başkanı oldu. Eşi Naile Hanım’ın 
parasal desteği ile “Naile Sağlam Tüberküloz Enstitüsü’nü” 
kurdu. 1952’de yaş haddinden emekli oluncaya kadar üni-
versitede çalışmayı sürdürdü.

Tevfik Sağlam, Türkiye Verem Savaş Derneği’nin ku-
ruculuğunu ve başkanlığını yaparak veremin ülkemizden 
silinmesi için büyük başarılar sağlamıştır.

Bulaşıcı hastalıklarla mücadelesine Balkan Savaşı 
yıllarında binbaşı rütbesiyle orduda hekim iken başla-
dı. Veremle mücadelesi ise 1923 yılında Eyüp’te bir verem 
savaş dispanseri kurulmasına öncülük ederek başladı. 
1927’de, Dr. Tevfik İsmail Gökçe ile beraber İstanbul Ve-
rem Mücadelesi Cemiyeti adlı bir dernek kurarak devam 
etti. Kurulmasını sağladığı sanatoryumlar, dispanserler 
ile İstanbul’da etkin bir mücadele başlattı; ardından 
Anadolu’da şubeler kurmaya başladı.

Veremden ölümler II. Dünya Savaşı yıllarında ve son-
rasında tüm dünyada çok artmıştı; 1948 yılında verem 
konulu bir konferans düzenlendi ve konferans sonucunda 
kurulan Türkiye Ulusal Verem Savaş Derneği’nin başkan-
lığına Tevfik Sağlam getirildi. 1963 yılına kadar derneğin 
başkanlığını yürüttü. Derneğin kurulduğu yıl, verem savaş 
derneklerine gelir sağlayıcı 2537 sayılı kanunun çıkarılma-
sını sağladı. Bu kanunla belediyelerin eğlence yerlerinden 
aldığı verdiği %10’unun verem savaş derneklerine verilmesi 
kabul edildi.

Türkiye’de veremle savaş alanında yapılan başarılı 
çalışmalar nedeniyle Dünya Sağlık Teşkilatı, 1950’de Ya-
kın ve Orta Doğu Uluslararası Verem Savaşı Merkezi’nin 
Türkiye’de kurmaya karar verdi ve merkezin başkanlığı-
na Dr. Sağlam seçildi. Tevfik Sağlam, İstanbul Üniversite-
si’ndeki görevinden emekli olduktan sonra UNICEF ve Tür-
kiye Ulusal Verem Savaşı Derneği ile Türkiye’de yurt çapın-
da başarılı olan veremle savaş kampanyalarını başlattı.

1959 yılında Uluslararası Verem Savaşı Birliği’ne 
başkan seçildi. XV. Uluslararası Verem Konferansı’nın 
İstanbul’da toplanmasını sağladı. Beyrut, Şam, Kahire’ye 
Verem Mücadele Merkezleri kurdu.

1972 yılında, ölümünden 9 yıl geçmiş olmasına rağmen 
TÜB�TAK Hizmet Ödüllerinden birisi Tevfik Sağlam’a ve-
rildi. Ülkemizde tıp öğretiminin gelişmesine büyük emeği 
geçmesi nedeniyle Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu tarafından merhum Tevfik Sağlam’a verilmesini 
uygun bulduğu ödül, Cumhurbaşkanı tarafından İstanbul 
Tıp Fakültesi Dekanı’na teslim edildi.

Başlıca yapıtları:
• İç Hastalıklarında Klinik Teşhis (1909)
• Yukarı Solunum Yolu Hastalıkları (1920)
• İlaçla Tedavi (Almanca’dan tercüme, 1925)
• Metabolizma Hastalıkları ve Avitaminozlar (1947)
• Nasıl Okudum (1959)
• 3. Ordu’da Sıhhi Hizmet (1959)
• Usulü Teşhis-i Seriri
• Emraz-ı İntaniye
• Lekeli Tifo (Süleyman Numan Paşa ile birlikte)
• Tifo Aşısı (İbrahim Ethem bey ile birlikte, Türkçe ve 

Almanca)
• Lekeli Tifo Aşısı (Almanca)
• Emraz-ı Dahiliye (Almancadan tercüme)
• Malarya (Almancadan tercüme)
• Tedavi-i seriri (Almancadan tercüme)
• Osmanlı Seririyat mecmüası, tebabet-i Hazıra Mec-

muası ve Ceride-i Tıbbiye-i Askeriye Tıp Mecmualarında 
50’yi aşkın makale

Kaynakça:
1. A. Namal, Ş. Aras, G. Yürür, Tevfik Sağlim Sağlam, No-

belMedicus, Cilt 4, Sayı 2, Sayfa 36-40
2. Kenthaber.com İstanbul İli İz Bırakanlar Tevfik Sağlam 

Sayfası
3. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Platformu, Portreler
4. Egitimfeneri.com Verem Savaş Haftası Sayfası
5. Verem Savaş Dernekleri Federasyonu Web Sitesi Eski 

Başkanlar Sayfası
6. http://tr.wikipedia.org/wiki/Tevfik Saglam (erişim 

tarihi 22 Mart 2011)
7. Prof. Tbp. Kd. Alb. Ahmet Başustaoğlu (sunum)
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İlaçların farmakokinetiği temel olarak ilacın fiziko-

kimyasal özellikleri ve dozaj formuna bağlı olmasının 

yanında, ilaçların özellikle emildiği ve eliminasyona 

uğradığı sistem ve organların fizyolojik özellikleri ile 

de yakından ilişkilidir. Bu sistem ve organların 24 saat 

boyunca gösterdiği fonksiyonel değişimler ilacın farma-

kokinetiğine direkt olarak etki eder.

Mide-bağırsak, kalp-damar, karaciğer ve böbrek 

fonksiyonları gibi vücudumuzdaki bir çok fizyolojik olay 

gün içinde zamana bağlı olarak değişiklik (sirkadiyan 

değişim) göstermektedir. Bu fizyolojik faktörlerin gün 

içinde değişimi organizmaya alınan ilaçların farmako-

kinetiğinde (emilim, dağılım, metabolizma ve atılım) 

değişikliklere neden olmaktadır (Tablo 1). Son yıllarda 

yapılan çalışmalarda, özellikle ilaçların detoksifikas-

yonunda rol oynayan sitokrom P-450 enzimlerinin ve 

ABC (ATP-Binding Cassette; ABC) taşıyıcı proteinlerinin 

eliminasyon organlarındaki ekspresyonlarının, beyinin 

hipotalamus bölgesinde bulunan biyolojik saat tarafın-

dan yönetildiği bildirilmektedir (Şekil 1) (Panda ve ark. 

2002; Gachon ve ark. 2006; Levi ve ark. 2010). İlaçların 

farmakolojik özelliklerinin, vücudun 24 saatlik ritmine 

(sirkadiyan ritim) bağlı olarak değişiminin incelendiği 

kronofarmakolojik çalışmalarda, birçok ilacın farmako-

kinetiğinin uygulama zamanına bağlı olarak değişiklik 

gösterdiği ve ilaç uygulama zamanının ilaçların far-

makokinetiğinde önemli değişikliklere yol açabileceği 
gösterilmiştir (Tablo 2).

Sirkadiyan ritim ve ilaçların emilimi

Oral uygulanan ilaçların emilimi, uygulama zama-
nına bağlı olarak en fazla değişkenlik gösteren fazdır. 
Mide asid sekresyonu ve pH, motilite, mide boşalma 
hızı ve mide-bağırsak kan akımı gün içinde zamana 
göre değişkenlik göstermektedir. Mide-bağırsak kanalı 
pH’sının sirkadiyan değişimi, uygulanan ilacın fizi-
kokimyasal özelliklerine göre, ilacın iyonizasyonunda 
değişikliklere neden olabilir. İlaç emilimindeki sirka-
diyan değişiklikler yağda çözünen (lipofilik) ilaçlar 
için anlamlı iken, suda çözünen (hidrofilik) ilaçlar için 
uygulama zamanına bağlı olarak emilim düzeyinde 
bir değişiklik gösterilmemiştir. Birçok yağda çözünür 
ilacın sabah uygulandığında akşama göre daha hızlı 
emildiği gösterilmiştir (Paschos ve ark. 2010). Bunun 
sebebi olarak sabah saatlerinde akşama göre mide 
boşalma süresinin daha kısa ve mide-barsak dokusu 
kan perfüzyonunun daha fazla olması gösterilmektedir 
(Ohdo 2010). Yapılan bir klinik çalışmada mide boşalma 
süresinin (katı besinler için) akşam saatlerinde (20:00), 
sabah saatlerine (08:00) göre anlamlı olarak daha uzun 
olduğu gösterilmiştir (Goo ve ark. 1987). 

Nitratlar, benzodiazepinler, kalsiyum kanal bloker-
leri, antidepresanlar ve parasetamol gibi yaygın olarak 
kullanılan birçok ilacın oral emilimlerinin sabah uygu-
landığında akşama göre daha hızlı olduğu görülmüştür. 
Sözü edilen bu ilaçların sabah alındığında akşam alımı-
na göre C

maks 
değerlerinin daha fazla, t

maks 
değerlerinin 

ise daha kısa olduğu gösterilmiştir. Bunun yanında bazı 
ilaçlar için tam tersi durumun da söz konusu olabilece-

Araş. Görv. Dr. Zeliha Pala-Kara
Yrd. Doç. Dr. Alper Okyar
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı 

Tablo 1. İlaçların zamana bağlı farmakokinetiğini etkileyen temel fizyolojik faktörler -emilim, dağılım, metabolizma, 
atılım- (Baraldo 2008; Ohdo 2010)

Emilim
(Oral)
 Mide pH’sı, mide-bağırsak motilitesi, mide boşalma zamanı, mide-bağırsak kan akımı, taşıyıcı proteinler
(Diğer)
 Transdermal geçirilgenlik, oküler geçirgenlik, pulmoner geçirilgenlik
Dağılım
 Kan akımı, albumin, α-1 asid glikoprotein, eritrositler, taşıyıcı proteinler
Metabolizma
 Karaciğer enzim aktivitesi, karaciğer kan akımı, bağırsaktaki enzimler
Eliminasyon (Böbrek, safra ve bağırsak yoluyla)
 Glomerüler filtrasyon, böbrek kan akımı, idrar pH’sı, elektrolitler, tübüler reabsorpsiyon, taşıyıcı proteinler
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ği göz ardı edilmemelidir. Deksametazon, metotreksat 
ve merkaptopurin akşam uygulandığında bu ilaçların 
plazma düzeylerinin sabah uygulanmasına göre daha 
fazla olduğu bildirilmektedir (Paschos ve ark. 2010). 

İlaçların ilk-geçiş etkisinden sorumlu olan ve ba-
ğırsakta lokalize olan taşıyıcı proteinlerin ve enzimlerin 
ekspresyonları da ilaçların oral emilimini etkileyen 
faktörler arasında önemli bir yere sahiptir (Schinkel ve 
Jonker 2003). Bağırsakta gerek kılcal damardan lümene 
(efluks), gerek ise lümenden kılcal damarlara (influks) 
taşıma yapan taşıyıcı proteinlerin ekspresyonlarındaki 
sirkadiyan değişikler ilacın uygulama zamanına bağlı 
olarak ilaçların emilimini değiştirebilir. Hem emilimden 
hem de bağırsaktan atılımdan sorumlu bu taşıyıcıların 
mRNA ekspresyonlarında bir gece-gündüz ritminin bu-
lunduğu birçok çalışma ile tespit edilmiştir. Bağırsakta 
ve karaciğerde atılımdan sorumlu taşıyıcı proteinlerden 
olan P-glikoproteinin ve kanaliküler multispesifik anyon 
taşıyıcının (cMOAT veya MRP2), fare karaciğerindeki 
ve ileal mukozasındaki mRNA ritmi gösterilmiştir. Buna 
karşılık bu taşıyıcı proteinlerin fonksiyonel aktivitele-
rinde meydana gelen günlük değişimlerin araştırıldığı 
çalışmalar son derece kısıtlıdır (Okyar ve ark. 2011) .

Sirkadiyan ritim ve ilaçların dağılımı 

Kan akımı sempatik ve parasempatik sistemler gibi 
birçok düzenleyici faktöre bağlıdır ve gün içinde za-
mana bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Buna göre 
kan akımının gündüz artması gece ise azalması ilaçların 
dağılımında uygulama zamanına bağlı olarak görülen 
değişikliklerin sebebini açıklayabilir. Bunun yanında 
ilaçların bağlandığı plazma proteinlerinden olan albu-
min ve alfa-1-asid glikoproteinin plazma konsantras-

yonlarının zamana bağlı olarak değiştiği gösterilmiştir. 
Bu proteinlerin plazmadaki düzeyleri öğle saatinde en 
yüksek düzeye ulaşmaktadır. Uygulama zamanına bağlı 
olarak ilaçların dağılımında olası bir değişim klinikte 
proteinlere yüksek oranda bağlanan ve düşük dağılım 
hacmine sahip ilaçlar için önem kazanmaktadır (Ohdo 
2010). Ek olarak bazı antikanser ilaçlar için dağılım hac-
minin ilacın veriliş saatine göre farklılık gösterdiği prek-
linik çalışmalarda kanıtlanmıştır. Örneğin, erkek B6D2F

1
 

soyundaki farelerde yapılan bir çalışmada oksaliplatin 
için en yüksek dağılım hacmi değeri ilaç ZT_16’da (akti-
vite periyodunun ortası), en düşük dağılım hacminin ise 
ZT_8’de (dinlenme periyodunun ortası) uygulandığında 
görülmüştür (Levi ve ark. 2000).1

�laç metabolizmasının sirkadiyan değişimi

Yapılan preklinik çalışmalarda, beyin, böbrek ve ka-
raciğer gibi birçok dokuda bulunan enzimlerin aktivitesi 
sirkadiyan değişim göstermektedir. Enzim aktivitesin-
deki bu değişikliklerin gün içinde zamana bağlı olarak 
değişiminin insanlarda gösterildiği bir çalışma bulun-
mamaktadır. Fakat ilaçların ve metabolitlerinin krono-
farmakokinetik olarak değerlendirildiği birçok çalışma-
da karaciğerde meydana gelen ilaç metabolizmasındaki 
temporal değişiklikler indirekt olarak incelenmiştir. Bu 
çalışmalardan çıkan sonuca göre oksidasyon, hidroliz 
ve konjugasyon reaksiyonları gün içinde zamana bağlı 
değişim göstermektedir (Ohdo 2010). 

Sirkadiyan Ritim ve �laçların Atılımı

Böbreklerde meydana gelen glomerüler filtrasyon 
ve tübüler geri emilim, gün içinde zamana bağlı olarak 

1  ZT: Zeitgeber Time: Deney hayvanlarına ışık verilmesinden sonra geçen zamanı 
ifade eder. 

Kronofarmakokinetik

Tablo II. Farmakokinetikleri zamana bağlı değişim gösteren ilaçlar (Bruguerolle ve ark. 2008)

Analjezik-Antienflamatuar  Kemoterapötikler   Kardiovasküler Santral Sinir Sistemi Diğer 

Asetaminofen Amikasin Busulfan Atenolol Amitriptilin Bezafibrat
Asetilsalisilik asid Sefodizim Karboplatin Digoksin Karbamazepin Siklosporin
Kortizol Siprofloksazin Sisplatin Diltiazem Diazepam Ferrum sülfat
Deksametazon Gentamisin Doksorubusin Dipiridamol Lityum Nikotin
Diklofenak Nelfinavir 5-FU Metoprolol Midazolam Pravastatin
Ibuprofen Rifampisin İrinotekan Nifedipin Sertralin Sirolimus
Ketoprofen Vankomisin Metotreksat Terbutalin Sumatriptan Teofilin
Morfin  Oksaliplatin Propranolol Triazolam  
Prednizon    Verapamil Valproik asit
Sodyum salisilat
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değişkenlik göstermektedir. Ek olarak, böbrek kan akımı 

ve idrar pH’sının da günlük ritim gösterdiği bilinmekte-

dir (Levi ve Schibler 2007). Böbrek fonksiyonundaki bu 

ritmik değişim, ilaçların böbreklerden atılımında uygu-

lama zamanına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Sod-

yum salisilat ve sülfazimazinin akşam uygulandığında 

(saat 19:00 veya 23:00) böbreklerden atılımlarının sabah 

saatlerinde uygulanmasına göre (saat 07:00 veya 11:00) 

daha hızlı olduğu gösterilmiştir. Üriner pH’daki ritmik 

değişim, bu iki ilacın uygulama zamanına bağlı olarak 

atılımlarındaki farklılığı açıklayabilir. Bu farklılık hid-

rofilik ilaçlar için daha da önem kazanmaktadır (Ohdo 

2010, Markiewicz ve ark. 1979, Dettli ve ark. 1967). İlaç-

ların safra yolu ile atılımı (biliyer atılımı) da sirkadiyan 

değişim gösterebilir. Beş sağlıklı gönüllüde yapılan bir 

çalışmada safranın duodenuma atılımının günlük ritim 

gösterdiği ve en fazla atılımın akşam saatlerinde pik 

yaptığı (19:00–20:00) tesbit edilmiştir (Levi ve Schibler 

2007). 

Sonuç olarak, ilaç uygulama zamanındaki farklılıkla-

rın ilaçların farmakokinetiğini ve dolayısıyla alınan far-

makolojik cevabı yakından etkileyebileceği görülmekte-

dir. Bu sebeple, ilacın uygun dozda ve doğru uygulama 

yolu ile uygulanmasının yanı sıra “doğru zamanda” da 

uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu husus tedavi 

indeksi dar olan ilaçlar için daha da fazla önem arz et-

mektedir. İlacın doğru zamanda uygulanması, ilaçtan 

alınan yararı artıracağı gibi yan ve toksik etkileri de en 

aza indirecek ve hastanın yaşam kalitesini artıracaktır.
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Şekil 1. Moleküler saat, sirkadiyan ritmi düzenleyen genlerden 
oluşur. Hemen hemen tüm memeli hücrelerinde bulunan bu genler, 
hipotalamusun tabanında yer alan ve tempocu görevi yapan 
suprakiazmatik çekirdek (SCN) adlı yapı ile koordine edilir. Moleküler 
saati oluşturan temel proteinler CLOCK/BMAL ve bunun uyardığı PER 
(period) ve CRY (cryptochrome) proteinleridir. Santral sinir sistemine 
ek olarak, periferdeki birçok dokuda da saat genlerinin varlığı tespit 
edilmiştir. Bu periferik saatler, otonom sinir sistemi ve nöroendokrin 
sistem aracılığıyla SCN tarafından kontrol edilir. Periferik saatler, 
vücutta sirkadiyan ritim gösteren ve ksenobiyotik metabolizmasında 
ve atılımında rol oynayan birçok proteinin aktivitesini düzenler (Levi 
ve ark. 2010; Öztürk ve Okyar 2010). 
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in vivo voltametri teknikleriyle nörofarmakolojik çalışma-
lar yapılmaktadır. Hücre kültür laboratuvarında; nöron, 
fibroblast ve kanser kültürleri yapılmaktadır. Gastrointes-
tinal sistem laboratuvarında; mide ülseri, mide kanseri ve 
inflamasyon üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Moleküler 
farmakoloji laboratuvarında; sellüler biyokimya, oksidan/
antioksidan enzimler, stereoloji, moleküler hasar, apopito-
zis, western- blot üzerine çalışmalar yürütülmektedir.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarla SCI kapsamındaki 
dergilerde 250’nin üstünde bilimsel yayın yapılmıştır.

2007-2008-2009 yıllarında Farmakoloji Bölümü olarak 
patent başvurularımız bulunmaktadır.

Ayrıca bölümümüz bünyesinde;

06-10 Ekim 2008, Erzurum 34. Uluslararası katılımlı 
Fizyoloji Kongresinde 1. Voltametri Kursu ve Hücre Kültürü 
Kursları 06-07 Ekim 2010’da 2. Voltametri Kursu verilmiştir.

B�R�M ELEMANLARI: Prof. Dr. Fatma Göçer, Prof. Dr. Halis Süleyman, Doç. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Doç. Dr. Zekai Halıcı, Yard. Doç. Dr. İsmail 
Kara, Yard. Doç. Dr. Abdümecit Albayrak, Doktora öğrencileri; Araş. Gör. Beyzagül Polat, Damla Çetin, Bahadır Süleyman, Nihal Çetin, Yüksek 
lisans öğrencileri; Araş. Gör. Irmak Ferah, İrfan Çınar, Berna Öztürk, Muhammet Yayla, Nurcan Yüksel, Süleyman Polat Sekreter; Musa Atsaever 

Personel; Sadık Dikbaş, Ömer önder Adres: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ab. D, 25240, Erzurum Tlf: 442-2316557-67
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Bölüm Tanımı:
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Stereotaksi Cihazı: Beyin veya omuriliğin 
istenilen bölgesine 3 boyutlu olarak girişi 
sağlar.

PipePipet Çekici: İstenilen 
ölçülere uygun cam pipet 
hazırlamaya yarar.

Işık kaynağı ve stereomikroskop

İnvert ışık mikroskopu (euromex-Holland)

Santrifüj cihazı Laminar flow bench

Karbondioksitli doku 
kültür etüvleri (Hava ve 
Su yelekli)

Kafatası delicisi

Picospritzer III: İstenilen bölgelere nanolitre 
düzeyde ilaç vermeye yarar.

C�HAZ RES�MLER� VE TANITIMLARI

Akım, Voltaj sağlayıcı

Aktivite ölçüm sistemi ve kafesleri Sterilizasyon seti
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Anabilim Dalının GörüntüsüAnaljeziyometer

Bölüm Tanımı:
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Distile su cihazı Doku Parçalayıcı

Su ısıtıcı

Mikroquant Spektrofotometre

Elektrot kurutucusu FAST Analiz sistemi

Tartı, karıştırıcı ve vakum cihazları
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Duyurulmasını istediğiniz ulusal ya da uluslararası bilimsel bir aktivite varsa,
lütfen TFD Bülten yayın komisyonuna bildiriniz (info@tfd.org.tr)

8th IBRO World Congress of Neuroscience
Florence, İtalya, 14-18 Temmuz 2011
http://www.ibro2011.org/site/home.asp
 
3rd Idars/International Society For Neurochemistry 

(Recent Frontiers And Advances in Drug Addiction)
İstanbul, 23 – 26 Ağustos 2011
http://www.idars.org/istanbul%20final%20flyer.pdf

Avrupa Fizyoloji Kongresi
İstanbul, 03-07 Eylül 2011
http://www.feps2011.org/

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/

The Society for Free Radical Research (SFRR), 2011, 
“Redox Biology and Micronutrients: from signaling to 
translation and back

İstanbul, 7-10 Eylül 2011 
http://www.sfrr-europe2011.org/ 

Bilimsel Toplantılar
 
EACR – Anticancer Agents Research Congress
Antalya, 13-16 Ekim
http://www.aarm2011.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/

10th International Symposium on Pharmaceutical 
Sciences (ISOPS)

Ankara, 26-29 Haziran 2012
http://www.tfd.org.tr/uploads/file/duyuru/

ISOPS_10_2012_Ankara.pdf

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

SAN-TEZ Projeleri
15 Ağustos 2011
http://e-imza.sanayi.gov.tr/webedit/gozlem.

aspx?sayfaNo=3090

Tübitak 3501-Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme 
Programı 

9 Eylül 2011
http://www.tubitak.gov.tr/cid/10402/index.htm

Tübitak 1011
Uluslararası Bilimsel Araştirma Projelerine Katılma 

Programı
16 Eylül 2011
http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=373&p

id=364&cid=11509

Tübitak 1001
Sitede bildirilecek
http://www.tubitak.gov.tr/sid/367/index.htm

Tübitak 1002
Hızlı Destek Programı
Başvurularda zaman kısıtlaması yoktur
http://www.tubitak.gov.tr/sid/368/pid/364/cid/20988/

index.htm

Düzeltme: TFD Bültenin 108. sayısında yer alan yeni üye listesinde Dr. Enes Karabulut ve Dr. Bahar Büget’in adresleri 
tipografik olarak hatalı yazılmıştır, �stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD. olarak düzeltilmiştir.

Ayrıca; Doçentlik kutlama metninde yer alan Doç. Dr. Kemal Sayar’ın adresi de aynı şekilde Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi olarak düzeltilmiştir.

Proje Başvuruları
Tübitak 1002
Hızlı Destek Programı
Başvurularda zaman kısıtlaması yoktur
http://www.tubitak.gov.tr/sid/368/pid/364/cid/20988/

index.htm

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 Aralık 2011
http://www.cancer.org/Research/

ResearchProgramsFunding/FundingOpportunities/
IndexofGrants/InternationalPrograms/international-
fellowships-for-beginning-investigators-acsbi

JSPS Postdoctoral Fellowship Program for Foreign 
Researchers (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin)

2011-2012
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2011/appli_

long_2011.html
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Yeni Üyelerimiz

Ar. Gör. Aysun ÖZDEM�R
Gazi Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Farmakoloji AbD.

Uzm. Ecz. Sevtap HAN
Gazi Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Farmakoloji AbD.

Ecz.Nur Banu UZUN
Gazi Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Farmakoloji AbD.

Ecz. Gizem ARDIÇ
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fak. 
Farmakoloji AbD.

Ecz. Hande KARAHAN
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Farmakoloji AbD.

Ecz. Yeşim KAYA
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Farmakoloji AbD.

Ecz. �nci KAZKAYASI
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Farmakoloji AbD.

Ar. Gör. Mesut PARLAK
Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fak. Farmakoloji AbD.

Ecz. Tuğçe DEM�RTAŞ
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Farmakoloji AbD.

Dr. Fikriye Yasemin ÖZAT�K
TC Sağlık Bakanlığı
Eskişehir Kadın ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesi

Dr. Hanife RAHMANLAR
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Ecz 
Genel Müd.

Yrd. Doç. Dr. Nergiz 
Hacer TURGUT
Cumhuriyet Ünv. Veterinerlik 
Fak. Farm. ve Toksikoloji AbD.

Dr. Sait BAYRAM
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıbbi Farmakoloji AbD.

Prof. Dr. Haki KARA
Cumhuriyet Üniversitesi 
Veterinerlik Fak. Farmakoloji ve 
Toksikoloji AbD.

Öğr. Gör. Elif OĞUZ
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Farmakoloji AbD.
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