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Değerli Meslektaşlarım,
Türk Farmakoloji Derneği Elektronik Bülteninin Eylül-Ekim 2012 sayısında sizlerle
birlikteyiz. Bu şekilde 2012 yılındaki beşinci sayımızı da çıkartmış oluyoruz. Elektronik
bülten olmamızın avantajlarını kullanarak bültene sayfa sınırlaması koymuyoruz ve bu
sayıda yazılarımızda önemli derecede artış oldu. Bu artışın sürmesi için hepinizin
desteğine ihtiyacımız var.
Bilindiği gibi Türk Farmakoloji Derneği, 17-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında Granada,
İspanya’da yapılan 6th European Congress of Pharmacology, EPHAR 2012 programı
içinde Prof. Dr. Kansu Büyükafşar’ın başkanlığında “Rho/Rho-kinase Signalling in Health
and Diseases” başlıklı bir panel düzenledi. Kongre ve panel hakkında görüşleri içeren
yazıyı bu sayıda bulacaksınız. Kongrenin bizim için önemli iki yanı daha vardı. Açtığımız
stand ile hem TFD’nin hem de 26-30 Haziran 2016 tarihlerinde İstanbul’da
düzenleyeceğimiz 7th European Congress of Pharmacology, EPHAR 2016’nın tanıtımını
yaptık. Bir diğeri de daha önce açıklamış olduğum EPHAR yönetim kurulu adaylığımın
yüksek bir oy yüzdesiyle gerçekleşmiş olmasıdır. Daha önce de belirttiğim gibi
uluslararası faaliyetlerimizin artmasına çok büyük önem veriyoruz.
Türk Farmakoloji Derneği 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 4-7 Kasım 2013 tarihlerinde
Antalya’da Rixos Lares Oteli'nde yapılacaktır. Kongre organizasyonu K2 Organizasyon
Şirketi tarafından üstlenilmiştir. Prof. Dr. Sönmez Uydeş Doğan’ın bilimsel sekreterliğini
yaptığı kongremizin ilk duyurusu yakında sizlere gönderilecektir.
İki önemli konuyu daha belirtmek istiyorum. Birincisi yönetim kurulumuzda zorunlu
görev değişikliklerinin yapılmış olmasıdır. Dernek saymanımız Uzm. Dr. Burçak Deniz
Dedeoğlu iş değişikliği nedeniyle TFD Yönetim Kurulu’ndan ayrılmak zorunda kalmış, bu
nedenle dernek saymanlığını Prof. Dr. K. Esra Nurullahoğlu Atalık üstlenmiştir, boşalan
yönetim kurulu üyeliğine de Prof. Dr. H. Zafer Güney geçmiştir. Türk Farmakoloji
Derneği Yönetim Kurulu ayrıca daha önce çağrısını yaptığı üzere TFD Özlük Hakları
Komisyonu oluşturmuştur. Bu komisyonun doğal başkanının TFD yönetim kurulu
başkanının, kurucu başkanının Doç. Dr. Serap Annette Akgür, eşgüdüm üyesinin Prof.
Dr. Yeşim Tunçok, kurucu üyelerinin ise Dr. Arzu Şakul ve Prof. Dr. Zafer Gören
olmasına karar verilmiştir.
Saygılarımla ve Kasım-Aralık 2012 sayısında görüşmek dileğimle.
Prof. Dr. Öner Süzer
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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Türk Farmakoloji Derneği Eğitim Sempozyumu, “Biyofarmasötikler ve
Biyobenzerler Sempozyumu”nun Ardından
Prof. Dr. Yeşim TUNÇOK
Sempozyum Sekreteri, TFD Yönetim Kurulu Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Türk Farmakoloji Derneğinin, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji
Anabilim Dalı işbirliği ile düzenlediği “Biyofarmasötikler ve Biyobenzerler” sempozyumu
07 Mayıs 2012’de İzmir’de Ege Palas’ta gerçekleştirildi. Sempozyumumuz, akademi,
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İlaç Endüstrisi ve etik kurul temsilcilerinden oluşan
162 kişinin katılımıyla başarıyla sonuçlandı.
Biyofarmasötikler, biyoteknolojik yöntemlerle organizma ya da canlı sistemlerden
üretilen ürünler olarak tanımlanmaktadır. Biyoteknoloji yoluyla üretilen ruhsatlı
ilaçlardan dünyada yaklaşık 350 milyon hastanın yararlandığı bilinmektedir.
Biyobenzerler, ruhsatlı biyolojik referans ilaca benzerlik gösteren ilaçlardır. Biyolojik
ilaçların tanımlanması genellikle kimyasal türevi ilaçların tanımlanmasından daha zor
olduğu gibi bu gruptaki çeşitli ürünlerin (rekombinant DNA, kan veya plazma ürünleri,
immunolojik ürünler, gen ve hücre tedavisi vs.) yapısındaki karmaşıklık nedeniyle
biyobenzerlerinin üretimi zordur. Bu nedenle de söz konusu ürünlerin kalite, etkililik ve
güvenlilik yönünden karşılaştırılabilirlik çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
Biyobenzerlerin üretimi ve ruhsatlandırılması konusunda Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika
Birleşik Devletleri ve Dünya Sağlık Örgütü’nün düzenlemeleri vardır. Türkiye’de de 2008
yılında Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan
“Biyobenzer Tıbbi Ürünlere İlişkin Kılavuz” yayımlanmıştır.
Sempozyumumuz, biyofarmasötikler ve biyobenzer ürünlere ilişkin tartışmaların küresel
kapsamda sürdüğü şu günlerde, konunun bilimsel bir platformda tartışılmasını sağlamak
amacıyla düzenlendi.
Toplantı, sempozyum sekreteri Prof. Dr. Yeşim Tunçok, Türk Farmakoloji Derneği
Başkanı Prof. Dr. Öner Süzer, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün
ve CHP milletvekili Prof. Dr. Hülya Güven’in açılış konuşmalarıyla başladı. İlk
konuşmacımız, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Prof. Dr. A. Filiz Öner,
biyolojik ya da biyoteknolojik ürün ve biyobenzer kavramından söz etti. Kahve arasını
izleyen panelin konusu ise “Biyofarmasötikler ve biyobenzerlerde, Avrupa ve Amerika ve
Türkiye’deki düzenlemelere bakış” idi. Almanya Paul Erlich Enstitüsü’nden Dr. Elena
Wolff-Holz Avrupa ve Amerika’da biyolojik ilaçlar ve biyobenzerler konusundaki
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düzenlemeler konusunda bilgi verdi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan Dr. Ecz.
Ömer Yemşen ise Türkiye’de biyobenzerler konusundaki kılavuza ilişkin bir konuşma
yaptı.
Öğleden sonraki ilk konuşmacımız İtalya Alessandro Manzoni Hastanesi’nden Prof. Dr.
Francesco Locatelli, biyobenzerler konusunda tartışmalı başlıklar olan “INN
isimlendirmesi, endikasyon ekstrapolasyonu ve interchangeability (yerine konulabilirlik)”
konularında açıklamalar yaptı. Arkasından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan Dr.
Akif Akbulat, Türkiye’de biyobenzerler ve diğer ilaçlarda geri ödeme süreçlerinden söz
etti. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)’ ndan ikisi konuşmacı
olmak üzere 6 kişi sempozyuma katıldı.
Türkiye’de biyofarmasötikler, biyobenzerler ve klinik araştırmaların konuşulduğu panele
ise Ege Üniversitesi ARGEFAR’dan Prof. Dr. Işık Tuğlular ve Doç. Dr. Ercüment Karasulu,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Kaan Kavaklı,
Farmakovijilans Derneği Başkanı Dr. Seyfullah Dağıstanlı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden Prof. Dr. Yeşim Tunçok konuşmacı olarak katıldılar.
Sempozyumun sonuç bildirisini oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen “Yuvarlak Masa
Oturumu’nu dernek başkanımız Prof. Dr. Öner Süzer yönetti. Yaklaşık 1.5 saat süren
oturumda sempozyumda konuşulanlara katılımcıların katkıları alındı. Bu oturumun
sonunda, Türkiye’de biyobenzerler konusundaki düzenlemelerin dünya standartlarına
getirilmesi için çalışmaların yapılması gerektiği ve sempozyum sonuç bildirisinin ilaç
endüstrisi, akademi ve otorite (Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu) ile
paylaşılmasına karar verildi.
“Biyofarmasötikler ve Biyobenzerler Sempozyumu”nun Türk Farmakoloji Derneği’nin
düzenlediği diğer sempozyumlardan en önemli farkı; akademi, endüstri ve otoriteyi eşit
oranda bir araya getirmesiydi. Sempozyumun, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği
sponsorluğuyla yapıldığını da belirtmek istiyorum. Sempozyuma katılan 162 kişinin 66’sı
TFD üyesi, 68’si ilaç endüstrisi temsilcisiydi. Bu toplantıların devamının Türk Farmakoloji
Derneği, ilaç endüstrisi ve otorite işbirliğini artıracağını düşünüyorum. Biyobenzerler
konusunda yapılacak ikinci toplantıda görüşmek dileğiyle.
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6. Avrupa Farmakoloji Kongresi (EPHAR 2012)’nin ardından….
Prof. Dr. Kansu Büyükafşar
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
17-20 Temmuz 2012 tarihleri arasında İspanya’nın Granada kentinde gerçekleştirilen 6.
Avrupa Farmakoloji Kongresine (EPHAR-2012) katıldık. Pek çok arkadaşımız, küçük bir
havaalanına sahip Granada’ya otobüsle gitmemek ve İspanya iç hatlarıyla bu kente
ulaşmak için aktarmalı uçakları tercih etmişlerdi. Ancak uzun uçuşlar, rötarlar ve
yorgunluklar

sonrasında

bu

kararlarını

oldukça

sorguladılar.

Bir

grubumuz

da

İstanbul’dan Malaga’ya, sonra 1.5-2 saatlik otobüs yolculuğuyla Granada’ya ulaştı.
Otobüs yolculuğu sırasında hayatımızda hiç görmediğimiz kadar zeytin ağaçları gördük.
Gözümüzün alabildiği her yer zeytin ağaçlarıyla doluydu. Hatta bu kadar ağaç nasıl hasat
ediliyordu diye düşünmeden edemedik. Ne ironiktir ki, İspanyol kahvaltılarında bir tek
zeytin bile bulamazsınız. Sözde iyi otellerde kaldık ama ülkemizdeki otelcilik, yemek ve
servis açısından bizim otelcilerden öğrenecekleri kesinlikle çok şey vardı. Bir kez daha
ülkemizin hakkını teslim ettik.
Kongrenin ilk gününde açılış konuşmaları sırasında teknik bir arıza nedeniyle konuşmalar
bir hayli uzadı ve İspanyolların rahat tavırları ve siestacı hallerini bir kez daha yakından
görme imkânı bulduk. Konuşurken İngilizceye olan yatkınlıkları ve duyarlılıkları şaşırtıcı
derecede kötüydü; açıkçası hangi dilde konuştuklarını zaman zaman anlayamadık.
Kongrenin bilimsel boyutuna gelince; oldukça farklı konular seçilmişti ve program yoğun
idi. Toplantılar, Granada şehir merkezinde bulunan kongre sarayında gerçekleştirildi. Bir
adet çok büyük bir ana salon ile 2 adet daha küçük amfilerin yanı sıra birkaç tane de
küçük sunum salonları vardı. Özellikle küçük sunum salonlarının ses yalıtımı iyi değildi ve
yan salonda yapılan sunumları sanki bizim salonda gibi hissettik. İlk gün akşamı açılış
kokteyli, Granada Kongre ve Sergi Sarayı’nın çatısında yapıldı. Türk ekibinin geceyi
sonlandırmaya pek niyeti yoktu ve çıkışta Granada şehir merkezinde dolaşıp uzun uzun
sohbet ettik. Kongrenin Ramazan ayına rastlaması nedeniyle oruç tutan A. Tuncay
Demiryürek ve ailesinin, İspanya’da güneşin bir türlü batmaması (!!!) sonucu oruçlarını
açamamış olması, gecenin yoğun konularından biri oldu. Neyse ki, Tuncay sonraki
günlerde seferi olma hakkını kullanınca konu da kapanmış oldu.
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İkinci gün bilimsel etkinlikler son hızla devam etti. Poster sunumları gezildi. Akşamki
sosyal etkinlik ise programda belirtildiği gibi Albazyn denen Granada tepelerindeki eski
bir yerleşim merkezinde, "Carmen De Los Mártires”de yapıldı. İspanyol kıyafetli
hanımların ve beylerin şarap ikramı ile başlayan gecede müthiş bir gitar konçertosu
dinledik. Çok sıcak ve samimi bir ortamda ayaküstü sohbet edildi. Ancak hala bir
flamenko gösterisiyle karşılaşmamıştık. 19 Temmuz Perşembe günü bizim açımızdan
oldukça heyecanlı bir gündü çünkü hem Türk Farmakoloji Derneği’nin sponsorluğunda
“Rho/Rho-kinase Signalling in Health and Diseases” başlıklı panelimiz hem de
EPHAR yönetimine seçilecek üyelerin oylaması vardı. Gün içerisinde Türk Farmakoloji
Derneği Başkanı Prof. Dr. Öner Süzer’in EUPHAR yönetim kuruluna seçilmesini öğrendik
ve

çok

sevindik.

Hem

kendisini

hem

de

bu

konuda

emek

harcayan

delege

arkadaşlarımızı tebrik ettik.
Panelimize konuşmacı olarak bu alanda oldukça yoğun çalışan bazıları otör olmuş 2
Amerikalı, 1 Japon ve 2 Türk bilim insanı katıldı. Prof. Dr. Kansu BÜYÜKAFŞAR’ın açılış
konuşmasını takiben panelin ilk konuşmacısı bu konunun bir duayeni olan Prof. Dr. Avril
Somlyo, “A deep insight into the smooth muscle cell contraction in terms of Rho/Rhokinase pathway” adlı sunumunu yaptı. Prof. Somlyo, çok fazla sayıda GEF (guanine
nucleotide exchange factor)’lerin olduğunu belirterek bu konu üzerinde oldukça fazla
durdu

ve

özellikle

GEF-63’ten

çok

bahsetti.

İkinci

konuşmacı

Japonya

Tohuku

Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hiroaki Shimokawa oldu, Prof. Shimokawa kardiyovasküler
sistem üzerinde Rho/Rho-kinaz yolağı üzerine bir konuşma yaparken sürekli fasudil ve
hidroksi fasudilden bahsedip diğer ROCK inhibitörlerinden (Y-27632 gibi) bahsetmemesi
oldukça ilginçti. Üçüncü konuşmacı Gaziantep Üniversitesi’nden Prof. Dr. A. Tuncay
Demiryürek, solunum sisteminde bu yolağın katkısından ve öneminden bahsetti.
Özellikle ARDS’li hastalarda yapmakta oldukları ROCK gen çalışması etkileyiciydi.
Dördüncü konuşmacı New Mexico Üniversitesi’nden Prof. Dr. Angela Wendinger-Ness,
Rho-GTP, Rac1 ve Cdc42’nin meme kanserindeki rollerinden bahsetti ve konuşması pek
çok soru aldı. Son konuşmacı Mersin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kansu Büyükafşar,
“Ürogenital

ve

gastrointestinal

sistemde

Rho/Rho-kinaz

yolağının

önemi”

adlı

konuşmasını yaptı. Filozofik bir genel girişten sonra bu konuyla ilgili kendi verilerini de
içeren bir derleme yaptı. Özellikle fizyolojik ve arkasından yaptıkları patolojik çalışmalara
ait verilerini sundu.
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Konuşmalardan sonra panelistlerle dinleyiciler arasında konular detaylı olarak tartışıldı.
Panel sonrasında alınan geri-beslemeler ve çıkışta sorulan sorular ve yapılan katkılar ile
konuşmalara dayanarak herkeste çok başarılı bir panel olduğu izlenimi oluştu. Türk
ekibinin panele ilgisi de takdire değerdi.

Bu arada EUPHAR-2016 İstanbul’da yapılacağı için Türk Farmakoloji Derneği bir stand
kurmuştu. Bu stand, Türkiye’den gelen delegelerin buluşma yeri haline geldi ve oldukça
kolaylık sağladı. Ayrıca panel sonrası hep beraber bu standın önünde bir hatıra fotoğrafı
çektirdik. Panel sonrası, boşalan bir zemberek misali, hep beraber kongrenin resmi
sosyal organizasyonu olarak Elhamra Sarayı gezisine katıldık. Dıştan bakıldığında Arap
mimarisinin etkisinde görünen saray, içten bakıldığında ise kısmen Roma mimarisi
tarzında restore edilmişti. Bu durum, egemen olan gücün kendi tarzını kabul ettirmesi
olarak yorumlandı. Ancak dikkatimi çeken bir nokta, böyle saraylardan ve tarihi
eserlerden

bizim

ülkemizde

yüzlercesi

olduğu

halde,

bu

eserleri

yeterince

pazarlayamamış olmamızdır. Elhamra gezisi sonrası ön kayıt yaptırma zorunluluğu
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hatırlatılmadığı için Prof. Shimokawa ile beraber akşamki yemeğe katılamadık ve hayal
kırıklığı yaşayarak geri döndük ancak katılan Amerikalı konuşmacılar, muhteşem bir
akşam geçirdiklerini söylediler. Kongrenin son gününde bilimsel etkinlikler sonrası akşam
Albazyn bölgesinde bulunan “Jardines de Zoraya” barında olağanüstü bir flamenko
gecesi geçirdik. Çingene kültürünün bir ülke kültürü haline dönüşmesi ve buradan bir
sektör oluşması ve ayrıca turizme önemli destek vermesi ise oldukça ironikti. Bize ait
seansın bitmesine rağmen barın bahçesinde yapılan gece gösterisine de katılarak
flamenkoya

doyduk

diyebiliriz.

Tuncay’ın

sohbetler

esnasında

kullandığı

“farmakoflamenko” sözü geceye damgayı vurdu. Ancak Prof. Kansu Büyükafşar, Latin
danslarına olan tutkusunun bir sonucu olarak hızını alamayıp dansçılardan birinden ertesi
gün özel flamenko dersi aldı. Kongre sonrası Granada’da 2 gün daha kaldık ve bu sırada
Prof. Dr. Tuncay Demiryürek ve ailesi ile beraber öğleden sonra İspanya sıcağında
Granada şehir turu yapma gafletinde bulunduk, tek kelimeyle buharlaşmaya ramak
kalmıştı. Sonra İspanyolların neden “siesta” yaptıklarını yaşayarak anlamış olduk. Zaten
İspanya’nın bu bölgesinde hayat, akşam 21.00 gibi hareketleniyor ve geç vakitlere kadar
sürüyor.
Sonuç olarak gerek bilimsel gerekse de sosyal açıdan oldukça verimli bir kongre geçirdik
ve ilk kez Türk farmakologları olarak böylesine büyük çaplı bir organizasyonda bir panel
düzenledik. Kongre sırasında görülen aksaklıkları ve eksiklikleri tecrübe ederek, EUPHAR
-2016’nın İstanbul’da daha güzel organize edileceği inancıyla mutlu bir şekilde ülkemize
geri döndük.
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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Elektronik Reçete (e-reçete) Uygulamasına
Başlaması Sonrasında, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim
Dalında Uygulanmaya Başlanan, Dönem 6 Eğitim Programı

Araş. Gör. Dr. Emine Bektaş, Prof. Dr. B. Faruk Erden
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

“İnsanlar sizin ayak izlerinizi, tavsiyelerinizden daha çabuk takip eder.”

Tıp eğitiminin temel amacı, öncelikle toplum sağlığını düşünen, iyi hekimler
yetiştirmektir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından, son 10 yıldan beri uygulanan Sağlıkta
Dönüşüm Programı doludizgin sürerken, ülkemiz tıp fakültelerinde yeni ihtiyaçlar
sebebiyle, genelde tüm eğitim programlarında, özelde “Farmakoloji Anabilim Dalı Eğitimi
Programlarında” değişiklikler yapmak, zorunlu hale gelmiştir. Fakültelerimiz, küresel
düşünüp, imkanları ölçüsünde müfredat yenilemek durumundadır.

Ülkemizde toplam sağlık harcamaları, son 10 yılda 10 kat artmıştır. 2001 yılında sağlığa
harcanan toplam para 4 milyar 576 milyon TL iken, 2012 yılı ilk 3 ayında 10.7 milyar
TL’ye ulaşmıştır. Özellikle ilaç harcamalarındaki hızlı artış sebebiyle, Sağlıkta Dönüşüm
Programının sürdürülebilirliğinin tartışılması, yerini bazı önlemlerin alınmasına
bırakmaktadır. Örneğin, hastalardan alınacak katkı paylarının artırılması önlemi veya
Haziran 2012 tarihinde SGK tarafından yayımlanan 2012/25 sayılı Genelge ile
Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası ile ilgili düzenlemeler ile çözüm
arayışlarına gidilmektedir. Bunun bir göstergesi olarak, bugün gelinen noktada, SGK ile
anlaşmalı özel hastanelerde, 250 TL’lik muayene faturasının sadece 50 TL sini SGK
karşılarken, 200 TL sini vatandaş cebinden ödüyor (1).

İnsan sağlığı ve hastalıklarının tanı ve tedavisinden birinci derecede sorumlu olacak
hekim adayları, özellikle son 2-3 yıl içinde uygulamaya konulan, uygulamadaki yenilikler
sebebiyle çok kaygılı gözükmektedirler. Yeni mezun olup reçete yazmaya başlayacak ya
da Tıpta Uzmanlık Sınavını (TUS) kazanıp bir hastanede aynı işi yapmak zorunda
kalacak, dönem 6 öğrencilerinin en önemli tedirginlik sebebi belirsizliklerdir. Son
dönemde uygulamaya giren bazı örnekler aşağıda sıralanmıştır.

1- Temmuz 2012 itibarıyla uygulamaya konulan e-reçetenin günlük yazılma sayısı 600
bine yaklaştı. Yılsonuna kadar bu rakamın bir milyon 300 bine ulaşması bekleniyor.
Mevcut durumda hekimler, SGK’nın verdiği geçici şifre ile reçetelerini sistem üzerinden
yazıyor.
E-reçetenin en başarılı olduğu grup aile hekimleridir. Aile hekimlerinin büyük çoğunluğu
e-reçete sistemini kullanarak hastalarını eczanelere yönlendiriyor. Bu grubu, özel
hastanelerdeki doktorlar izliyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde e-reçete kullanım
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oranı ise daha düşük. Bakanlığın tamamıyla e-reçeteye geçilmesi yönünde çalışmaları
devam ediyor (2).

2- Ekim 2010 tarihinde Bakan Oluru ile Akılcı İlaç Kullanımı Birimi kurulmuştur. 19 Mart
2012 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bünyesinde Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç
Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Dairesi kurulmuştur. İllerde koordinasyonu sağlamak
amacıyla 81 ilde il sağlık müdürlüklerinde Akılcı İlaç Kullanımı il temsilcisi atanmıştır.
Hastane Hizmet Kalite Standartları gereğince, hastanelerde planlama yapmak ve
faaliyetlerde bulunmak amacıyla Akılcı İlaç Kullanımı ekipleri oluşturulmuştur (3).

3- Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanıp hastanelerde çalışacak hekimler için geçerli, “Sağlıkta
Performans ve Kalite Yönergesi” 01/07/2011 tarihi itibarıyla yürürlüğe konulmuştur.
“Hastane Hizmet Kalite Standartları; Akılcı İlaç Kullanımı İle İlgili Kılavuz” 06/10/2011
tarihli ve 8685 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Buna göre, her hastanede
kurulması zorunlu olan, “Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi” düzenli olarak ekip sorumlusu
başkanlığında 3 ayda bir veya ihtiyaca göre daha sık toplanacaktır. Akılcı ilaç kullanımı
ekibi tarafından, akılcı ilaç kullanımının önemine, hastanelerde yürütülmesi planlanan
faaliyetlere, ayrıca tüm sağlık personelinin desteği ile yürütülmesi gereken detaylı
uygulamalara dair bilgilendirme eğitimi verilecek veya bilgi notları dağıtılacaktır. Konu ile
ilgili birimlerden, öneriler alınarak programa dahil edilebilecektir. Altı ayda bir yürütülen
faaliyetler, planlar ve mevcut durum değerlendirmesine ilişkin bir rapor (bilgilendirme
gereçlerinin örnekleri veya fotoğrafları ile) akılcı ilaç kullanımı ekip sorumlusu veya
yardımcısının imzası ile İl Sağlık Müdürlüğüne iletilecektir. Toplanan raporlar, Akılcı İlaç
Kullanımı il temsilcisi tarafından ilin genel değerlendirmesi yapıldıktan sonra, 6 ayda bir
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü’ne
raporlanacaktır (4).

4- Kongrelerde Akılcı İlaç Kullanımı konusunda bir oturuma yer verilmesi konusunda
derneklere tavsiye yazısı yazılmıştır. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında
Yönetmelik düzenlemesi Akılcı İlaç Kullanımı konusunu kapsayacak şekilde yapılmıştır.
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında, İkinci
Bölüm, Bilimsel ve Eğitsel Faaliyetler, Madde 7 (6); "Ruhsat/izin sahiplerinin desteklediği
toplantılara akılcı ilaç kullanımı konusunda, toplantının konusu ile ilgili bir oturum
konulur. Bu oturumda yer alacak sunumların içeriği, Bakanlıkça onaylanmış eğitim
materyalleri ve tanı tedavi rehberleri çerçevesinde olur ve izin başvurusu sırasında
Bakanlığa sunulur."

5- Türk Farmakoloji Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi 19-22 Ekim 2011
tarihlerinde Eskişehir'de yapılmıştır. Kongrenin ilk gününde Klinik Farmakoloji Çalışma
Grubu tarafından Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu düzenlenmiştir.

Farmakolog Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu tarafından sunulan, “Akılcı İlaç Kullanımının
Yaygınlaştırılmasına Yönelik Sağlık Bakanlığı Ulusal Programı” isimli sunuda, “Eğitim
faaliyetleri farkındalık oluşturulmasında büyük öneme sahiptir. İlköğretim ders
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programlarına, tıp fakülteleri ve eczacılık fakültelerinin müfredatlarına bu
konunun daha ayrıntılı olarak eklenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır”
ifadesinde de ima edilen, tıp fakültelerinin müfredatlarının yeni mezun olacak hekimlere
yardımcı olmak amacıyla gözden geçirilmesi önerilmektedir (5).

Tüm bu ve benzeri gelişmelere paralel olarak, biz de Kocaeli Üniversitesi Tıp
Fakültesinde, dönem 6 öğrencilerimize, son 4 yıldan beri sürdürmekte olduğumuz, 5
günlük, özellikle reçete yazma becerisi ağırlıklı olan, “Rasyonel Farmakoterapi Eğitimi”
kursumuzu bu yıldan itibaren 10 günlük daha kapsamlı zorunlu bir kurs olarak yeniden
düzenledik. Programdaki konular kısaca:

•

Rasyonel Farmakoterapi Eğitiminde “Groningen” Modeli

•

Rasyonel Tedavi Optimizasyon Analizi Uygulaması (MAUA)

•

Reçete Yazma Kuralları, İyi ve Kötü Reçete Örnekleri

•

Literatür Değerlendirme

•

Reçete Yazımında Mevzuat (Sağlık Uygulama Tebliği, SUT)

•

Elektronik Reçete (e-reçete) Uygulamaları

•

İlaç Güvenliliğinin İzlenmesi (Farmakovijilans)

•

İlaç Maliyetlerinin İzlenmesi (Farmakoekonomi)

•

Esansiyel Hipertansiyon Hastalarında, K-ilaç Seçimi

•

İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi İçin, K-ilaç Seçimi

•

Tonsillit veya Dismenorede K-ilaç Seçimi (konu seçimi ve uygulaması öğrenciler
tarafından bizzat gerçekleştirilen)

•

Osteoartrit veya Peptik Ülserde K-ilaç Seçimi (konu seçimi ve uygulaması
öğrenciler tarafından bizzat gerçekleştirilen)

Ayrıca, ülkemizdeki tıp fakülteleri arasında bir ilk uygulama olduğunu düşündüğümüz,
internet üzerinden yapılan, Yale-Merck İlaç Geliştirme Eğitiminin Türkçe uygulamasını,
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfamıza ekledik. Amaç, geleceğin hekimlerinin
ilaçların nasıl geliştirildiğine dair gerçekçi bir anlayış kazanmasıdır. İlaç keşfetme ve
geliştirme süreci, gittikçe karmaşıklaşıyor ve uzmanlaşıyor. Satın alma gücü paritesine
göre, gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) sıralamasında, 2011 yılında Avrupa Birliği (AB)
üyesi ülkelerle kıyaslandığında 5. büyük ekonomi, dünyanın ise 16. büyük ekonomisi
konumuna yükselmiş bir ülke olarak, niçin halen yeni bir ilaç geliştiremediğimizi
anlayabilmemiz için çok öğretici olan bu kurs, 19 ders ve yaklaşık 7-8 saat civarındadır.
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Şu anda birçok hekim, reçete ettikleri ilacın nereden geldiğine ve hangi klinik
çalışmaların ve ruhsatlandırma değerlendirmelerinin kullanımını desteklediğine dair kısıtlı
bilgiye sahiptir. Bu program kısaca 5 modülden oluşmaktadır (6):
1- Yeni İlaçlar Nasıl Keşfedilir (5 Ders, 2 saat 15 dakika)
2- Bir İlacın İnsanlarda Test Edilmesine Yönelik Hususlar (3 Ders, 1 saat 13
dakika)
3- Araştırmaya Dönük İlaçlar İnsanlarda Nasıl Test Edilir (4 Ders, 1 saat 58
dakika)
4- Yeni İlaçlar İçin Ruhsatlandırma İnceleme Süreci (5 Ders, 1 saat 30 dakika)
5- Onay Sonrası Aktiviteler (2 Ders, 55 dakika)
Akılcı İlaç Kullanımı kavramı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından
gündeme getirilmiştir. Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun
ilacı, uygun süre ve dozda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri olarak
tanımlanmaktadır. Son günlerde, akılcılıktan bahsederken, ülkemizde akılcılığın maliyet
boyutu daha fazla öne çıkmaktadır. Ülkemizde, kabaca yıllık ilaç harcaması 17-20
milyar TL gözükmektedir. Toplam sağlık harcamaları içinde ilacın payı Türkiye’de % 46
iken, İngiltere’de % 12.3, ABD’de ise % 12.2 olarak bildirilmiştir (7). Türkiye Sağlık
Vakfı’nın 72 ilde 2 bin 314 kişiyle yaptığı bir araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’deki ilaç
israfının çok büyük boyutlarda olduğunu gösteriyor. Satın alınan her yüz kutu ilaçtan
45’inin açılmamış olduğu iddiası gündemdedir! Demek ki, maliyet dışında daha fazla
dikkat edilmesi gereken konulara eğilmek, daha “akılcıl” gözükmektedir (7). Bu ve
benzeri bulguların, tıp fakültesi müfredatlarında hangi yıl, hangi konular içinde
anlatılacağı meslek örgütümüz tarafından, tartışılmalıdır.
Kanımızca, ülkemiz tıp fakültelerinde, “Akılcıl İlaç Uygulaması Dersleri”
konuşulması gereken konulardan bazıları aşağıdakilere benzer olmalıdır:

içinde

1- Sağlık Bakanımız, Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ’ın bir demecindeki, “üst solunum
yolu enfeksiyonu dediğimiz, bu boğazımızla ilgili enfeksiyonların büyük çoğunluğu
virüslere bağlıdır. Ne yazık ki Türkiye'de de dünyanın birçok başka ülkesinde de,
bu boğaz enfeksiyonlarına sıklıkla antibiyotik verilmektedir. Bunun verilmeyeceği
bir sistemi oluşturacağız, üstünde çalışıyoruz” konusu çok akılcıl bir uygulama
olacaktır.(8)
2- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ’den bir örnek (9);
Madde 3 – 6.2.1.C-2 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“6.2.1.C-2- Rituksimab
(1)

Romatoid Artritli hastalarda, methotreksat ile kombinasyon halinde, aktif
romatoid artriti bulunan ve bir veya daha fazla anti TNF tedavilerine
rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU>5.1 olan) veya TNF
inhibitörü başlanması uygun olmayan/görülmeyen veya TNF inhibitörlerine
karşı intoleransı olan erişkin hastalarda, bu durumun belirtildiği sağlık
kurulu raporuna dayanılarak romatoloji veya klinik immunoloji veya fiziksel
tıp ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından reçetelenir.
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(2)

Sağlık kurulu raporları 6 aylık olarak düzenlenir. İlk raporun süresi sonunda
DAS 28’de toplam 1,2 puandan fazla düşme olması halinde bu durumun
yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile
hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında DAS 28
kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her sağlık
kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skorunda,
başlangıç DAS 28 skoruna göre, 1,2 puandan fazla düşme gösterilemezse
tedavi kesilir.

(3)

Sağlık kurulu raporları aşağıdaki şekilde düzenlenir:
a) Romatoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık tesislerinde, en az bir
romatoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporu.
b) Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ise en az
bir romatoloji veya klinik immunoloji uzmanı veya fiziksel tıp ve
rehabilitasyon uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporu.
Bu değişikliğin niçin bu kadar detay içerdiği, bu ilacın kutusu 1 TL
olan, aspirin yerine kullanıldığı ve 500 mg lık bir flakonunun yaklaşık
fiyatının 2100 TL civarında olduğu müfredatımızda, hangi dönem
öğrencisine
anlatılırsa
uygun
olacağı
tartışması,
kanımızca
akılcılıktır.

3- Diğer taraftan genelde sadece fazla ilaç kullanımı değil, yeni düzenleyeceğimiz
farmakoloji eğitimi müfredatlarında, “yetersiz ilaç kullanma, yanlışı” üzerinde
durmak da akılcıldır. Sayın Prof. Dr. E. Murat Tuzcu’nun, Milliyet Gazetesi’ndeki
köşesinde gündeme aldığı bir yazısında bu konu çok çarpıcı bir biçimde ele
alınmıştır (10). “Kalp ve damar alanındaki ilerlemeler sayesinde eskiden ölümle
sonlanan birçok hastalık tedavi edilebilir hale gelmiştir. Ne yazık ki, bu
tedaviler yaygın kullanılmıyor. Gelişmiş ülkelerin bile geçer not alamadığı bu
alanda, az gelişmişlerin hali tam içler acısıdır. Ülkemizde de durum hiç parlak
değildir. 1960’larda kalp krizi teşhisiyle hastaneye yatan her 3 kişiden bir hayatını
kaybediyordu. Sağ kalanların da birçoğu kalp yetmezliği çekiyor ya da geçirdikleri
yeni bir krizle genç yaşta yaşamlarını yitiriyordu. İnme derseniz durum daha içler
acısıydı. Beynin kısa süreyle kansız kalması sonucu oluşan atakların büyük bir
felcin habercisi olduğu biliniyor ama felaketi önlemek için elden hiçbir şey
gelmiyordu. Yüksek tansiyon çok yaygındı. Elde işe yarar hiç bir ilaç olmadığı için
inme, böbrek hastalığı ve erken ölüm olağan sayılıyordu. Günümüzde ise konuya
farklı bir bakış açısından yaklaşılmaktadır. Kalp krizi geçiren bir kişinin
hastaneden sağ çıkma şansı yüzde 97. İnme riskini ciddi oranda azaltan
tedavilerimiz var. Yüksek tansiyonla mücadele etmek için ilaç seçenekleri her gün
artıyor, ancak uygun ilaçlar uygun şekilde kullanılmıyor.”

4- Akılcıl Tedavi Uygulamalarına yardımcı olmak üzere, umut vaat eden
gelişmelerden birisi, Refik Saydam Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü tarafından
hazırlanan ve güncellenmekte olan rehberin, e-rehbere dönüştürülmesine
yönelik çalışmalardır. Yine, Türkiye İlaçla Tedavi Kılavuzu’nun e-rehbere
dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yapılması da önemlidir (11).
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5- Son Farmakoloji Kongresinde, Sayın Prof. Dr. Ayşe Gelal tarafından yapılan bir
sunuda da belirtildiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bir raporunda, klinik
farmakoloji ve akılcı ilaç kullanımı eğitiminin, müfredatın önemli bir parçası
olarak kabul edilerek, mezuniyet öncesi eğitimde tüm yıllardaki öğrencilere
okutulması önerilmektedir. DSÖ tarafından hazırlanmış olan ‘İyi Reçete Yazma
Rehberi ile olduğu gibi eğitime yapılan müdahalelerin, reçete yazma
performansını arttırdığı yönünde veriler vardır. Gerek lisans düzeyinde, gerekse
daha sonraki dönemlerde reçete yazma eğitiminin önemi yadsınamaz. Ancak
eğitimdeki değişiklik, akılcı ilaç kullanımına dair çözümün sadece bir parçasıdır
(12).
Sonuç olarak:
Tıp fakültelerinin iyi hekim yetiştirme isteğini benimsemelerine rağmen, öğrenme
ve öğretme paradigmalarındaki yeni değişimleri benimsemede, olağanüstü
dirençli oldukları öne sürülmektedir. Oysa, müfredat bir akademik plandır ve
sistematik gözden geçirme ve düzenlemelerin düzenli olarak yapılması gerekir
(13).

Kanımızca, farmakoloji eğitimi açısından bakıldığında, güncel değişimlerin dışında
kalan, tamamı klasik Tıp Farmakoloji Eğitimi Müfredatı ile eğitime devam
edemeyeceğimiz, gözüküyor. Hatta, iPharmacy®, Epocrates®, Micromedex®
benzeri bazı cep telefonu uygulamalarının da pratikte kullanımlarının, müfredata
gireceği günler uzak gözükmüyor? Yeni hızlı ilaç bilgisi araştırma yöntemlerine
yönelik, değişimlerin dinamik bir şekilde oluşturulması ve eğitim programına ilave
edilmesi gerekmektedir.
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TFD_Kongre_2011_Akilci_Ilac_Kullanimi_Sunumlari.pdf
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Asetilkolin Sadece Nörotransmitter mi?
Yrd. Doç. Dr. C. Kemal BUHARALIOĞLU
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Hücreler de insanlar gibi sosyal varlıklardır. Organizma hayatta kalmak için bir bütün
olarak davranırken, tüm hücreleriyle karmaşık ve çok katmanlı bir iletişim kurmak
zorundadır. Yani, hayatta kalma belirli sinyallere (veya ilk ulaklara) ve bu sinyalleri
algılayacak özgül reseptörlere gereksinim duymaktadır.
Hormonların da dahil olduğu ilk ulakların, evrimsel zaman skalasında çok eski çağlardan
beri var oldukları bilinmektedir. Burada aklımıza şu soru gelebilir: Önce hangisi vardı? İlk
ulaklar mı, yoksa reseptörler mi? Bu yaklaşım yumurta mı tavuktan, tavuk mu
yumurtadan çıkar sorusunu akla getirsede, ilk göründüğünden daha önemli ve çeşitli
çıkarımların yapılabilmesine olanak veren, değerli bir sorudur. Şöyle ki; tiroit
hormonlarına yapıca benzer bileşikler algler, süngerler ve birçok omurgasız canlıda
bulunmaktadır. Katekolaminlerin protozoada ve katekolaminlere yapıca benzeyen
efedrinin Ephedra sinica adlı bitkide var olduğu bilinmektedir. Örnekleri artırmak
mümkün, ancak, bu organizmalarda bu ilk ulaklara ait cevapların olmaması,
reseptörlerin ilk ulaklardan sonra geliştiğini düşündürmektedir (1). Yani, evrimsel olarak,
önce ilk ulaklar ardından onları algılayacak reseptörlerin geliştiği çıkarımı yapılabilir. Bu
koşullar altında, ikinci çıkarımı da yapabiliriz: Bir reseptör varsa mutlaka bir işlevi vardır.
Diğer taraftan, vücudun haberci sinyal molekülleri de diyebileceğimiz hormonlar,
nörotransmiterler ve otakoitler gibi maddeler, uzun mesafeli (endokrin) ve kısa mesafeli
(parakrin ve otokrin) etkilere sahiptir. Otokrin ve parakrin işleve sahip “haberciler”,
kendi salıverildiği hücre veya komşu hücrelerce algılanır ve sistemik dolaşıma difüze
olamaz. Endokrin işlevden sorumlu hormonlar ise sistemik dolaşıma geçtiği için tüm
organizmanın davranışını etkiler. Nörotransmisyondan farklı olarak hormonların etkileri
kan akımına bağımlıdır ve göreli yavaştır, ek olarak, kan akımında seyreldikleri için
düşük derişimlerde etkili olmak zorundadır.
Bir öğrenci kitabı (ecnebilerin textbook dediği) yaklaşımı ile bu üç kavramı genellikle
birbirinden ayırma eğilimindeyiz ve bu durum bakış açımızı zaman zaman
daraltmaktadır. Bu ifadeyi daha iyi açıklamak isterim. Bu yazının konusunu oluşturan
asetilkolin, kolinerjik sisteme ait iyi bilinen ve klasik bir nörotransmiterdir ve
nörotransmiter olma koşullarını sağlar. Yani;
1. Presinaptik terminallerde sentezlenir ve depolarizasyon sonrası buradan
salıverilir. Deneysel olarak, ilgili sinir elektriksel stimülasyonla uyarılıp hedef
bölgeden ekstraselüler sıvı toplandığında varlığı gösterilebilir.
2. Salıverildiğinde hedef hücrede kendine özgü reseptörler aracılığıyla postsinaptik
etkiler oluşturur. Dışarıdan hedef hücrelere uygulandığında, presinaptik yolun
uyarılmasına eş etkiler ortaya çıkartır.
3. Metabolik inaktivasyon ile sinaptik aralıkta etkisizleştirme mekanizmasına
sahiptir.
Ancak, bütün kuralların istisnaları vardır ve asetilkolin de bu durumun dışında değildir.
Endotel hücreleri parasempatik inervasyon almazlar, ancak muskarinik M 3 reseptörlerini
eksprese ederler. Bu duruma, Çehov 1’un drama ilkeleriyle yaklaşacak olursak; sahnede
tüfek varsa oyunun sonunda mutlaka patlamalıdır (2); yani, endotelde M 3 reseptörleri
varsa bir işlevi de olmalıdır. Bu bakış açısını doğrulayan bildirimler 1963 yılından itibaren
ortaya çıkmaya başlamıştır. Whittaker, asetilkolinin doğada yaygın bir dağılım gösterdiği
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ve sinir dokuları dışında da bulunduğu için nöronal olmayan işlevlere sahip olabileceğini
ilk kez bildirmiştir (3).

Bu paradigmayı daha iyi anlamak için, yazının başındaki gibi evrimsel biyoloji
kavramlarıyla olaya yaklaşmak yararlı olabilir. Glisin, glutamik asit ve gama aminobütirik
asit gibi aminoasitler2 ve asetik, propiyonik ve süksinik asit gibi karboksilli asitlerin UreyMiller deneyinde oluşumları saptanmıştır (Şekil 1). Asetilasyon doğadaki en yaygın
reaksiyonlardan birisi olduğu için aminoasitler ve karboksilli asitlerin ardından kolin ile
birlikte asetilkolinin de oluştuğu düşünülmektedir (4).
Gerçekten de, asetilkolin bakterilerde3 (Lactobacillus plantorum), ilkel organizmalarda4
(mavi-yeşil algler, maya, mantar, protozoa, nematotlar, süngerler ve amfibiler)
bulunmaktadır. Ayrıca, 360-400 milyon yıldır dünya üzerinde varlığını sürdüren
Equisetum robustum (Şekil 2) gibi ilkel bitkilerde de asetilkolinin varlığı gösterilmiştir.

Şekil 1. Urey-Miller Deneyi. Bu deney, dünyanın ilk zamanlarında (canlı öncesi,
“prebiyotik koşullarda”) var olduğu öngörülen
koşullar taklit edilerek, inorganik öncüllerden
organik moleküllerin sentezlenebileceğine ait
güçlü kanıtlar ortaya koyması açısından
önemlidir.

Şekil 2. Equisetum robustum. At
kuyruğu (Latince equus: at, sete:
saç, kuyruk) olarak da bilinir. Çok
eski çağlardan kalan bir bitki olduğu
için “yaşayan fosil” olarak da anılır.

Dolayısıyla, asetilkolin sadece hayvanlar aleminde değil ilkel canlılarda da bulunmaktadır
ve hayvanlar aleminde sadece sinir sisteminde değil, nöronal olmayan hücrelerde de
bulunması “nöronal olmayan kolinerjik sistem” kavramının ortaya atılmasına yol
açmıştır. Gerçekten de asetilkolin ve onu sentezleyen enzim kolinasetiltransferazın,
epitel (havayolu, gastrointestinal ve genitoüriner), mezoteliyal (plevra ve perikart), kas,
immün hücreler (mononükleer hücreler, granülositler, alveolar makrofajlar ve mast
hücreleri) ve endotel hücrelerde bulundukları gösterilmiştir (4).
Vücutta oldukça yaygın bir dağılım gösteren ve bu yüzden en büyük “endokrin organ”
diye de anılan endotel hücrelerinde yapılan çalışmalar bu hücrelerin asetilkolin
sentezleyip salıverdiğini ortaya koymuştur (5). Dolayısıyla, damar endotel hücrelerinden
salıverilen asetilkolinin otokrin bir işlevle muskarinik reseptör aracılıklı nitrik oksit
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salıverilmesine neden olabilir. Kan akımı, shear stres ve yerel kan basıncındaki
değişimlerin endoteldeki asetilkolin sistemini etkinleştirebileceği akla gelse de, bu
konuda bir bildirim henüz yoktur. Ayrıca, endotel hücreleri immün hücreler için de
önemli bir hedeftir, çünkü immün hücreler dokudaki inflamasyon odağına göç etmek için
damar duvarından penetre olmak zorundadır. Adezyon molekülleri, immün ve endotel
hücreler arasındaki bu çapraz konuşmaya (cross-talk) aracılık etmektedir. Endotel
kökenli asetilkolin lenfositler gibi kan hücrelerindeki nikotinik reseptörlerle interselüler
adezyon molekülleri aracılığıyla da etkileşebilir (6).
Bu mantıklı teorik zemine karşın, asetilkolinin nöronal olmayan işlevlerine ait az sayıda
çalışma bulunmaktadır. Bunlardan birisinde, atopik dermatit gibi kronik inflamasyonda
asetilkolin seviyelerinin arttığı gösterilmiştir (7). İnflamatuvar hastalıklarda kullanılan
glukokortikoitlerin ise epitelde kolinasetiltransferaz ve asetilkolin seviyelerini azalttığı
bildirilmiştir (8).
Nöronal olmayan asetilkolin veziküllerde depolanmaz; hücrelerden sürekli salıverilerek
lokal hormon yani hücresel homeostazı sürdüren bir işleve sahiptir. Nöronal olmayan
asetilkolinin mitoz, farklılaşma (diferansiyasyon), hücre iskeletinin organizasyonu,
lokomosyon, migrasyon, sekresyon ve absorpsiyon gibi yaşamsal hücre işlevlerinin
düzenlenmesinde rol aldığına dair bildirimler bulunmaktadır (2). Bu yüzden,
parasempatik sistemin “trofik işlevlerine”5 nöronal olmayan asetilkolin katkıda bulunuyor
olabilir düşüncesi ileri sürülmektedir.
Özetle, bilimsel çalışmalar asetilkolinin nörotransmiter işlevine odaklandığı için bir
sitomolekül olarak asetilkolinin evrensel ekspresyonu üzerine yeterli çalışma
yapılmamıştır. Nöronal dokunun olmadığı evrimin erken dönemlerine odaklanmak
filogenetik olarak çok eski bir molekül olan asetilkolinin vücudumuzdaki işlevlerinin daha
iyi anlaşılması açısından da önemlidir. Bu bakış açısı, asetilkolinin temel hücre işlevlerinin
düzenlenmesi ve modülasyonuna katılabileceğini göstermektedir. Konu ile ilgili çalışan
araştırmacılar nöronal ve nöronal olmayan kolinerjik sistemleri ayırmanın ve nöronal
olmayan asetilkolin işlevlerinin ve akut ve kronik inflamasyon, lokal ve sistemik
enfeksiyon, demans, ateroskleroz ve kanser gibi hastalıklardaki rolünün daha ayrıntılı
araştırılması gerektiğini ifade etmektedirler. “Modası geçmiş” bir moleküle bu bakış açısı
ile yaklaşmak farmakologlar için de yeni araştırma kapılarını açabilir.
Teşekkür
Bu yazının konusunu oluşturan; endoteldeki “M 3 reseptörlerinin işlevi nedir” sorusunu
benimle paylaşan hocam Prof. Dr. Fatma AKAR’a teşekkür ederim.
1

Anton Pavloviç Çehov biyolojiye uzak birisi değildi; aynı zamanda bir hekimdi. “Bir değil iki
mesleğim olduğunu fark ettim. Tıp benim karım, edebiyat ise benim metresim. Birinden
sıkıldığımda geceyi diğeri ile geçiriyorum. İkisi de benim sadakatsizliğimden şikayetçi değil.” sözü
ona aittir.
2
Bu aminoasitlerin nörotransmiterlerin başlangıç maddesi ya da nörotransmiter olması ilginçtir.
3
3 milyar yıl önce tarih öncesi dönemde, bakterilerin 5 milyar yaşında olan dünyamızda
bulundukları bilinmektedir.
4
Bir antihelmintik olan pirantel pamoatın asetilkolinesteraz inhibitörü olduğunu ve helmintlerde
spastik paraliz oluşturduğunu ilk duyduğumda şaşırdığımı hatırlıyorum.
5
İlk araştırmacılar parasempatik sinir sistemini trofotropik (büyümeye yol açan; kalbin
yavaşlaması, sindirim işlevinin artması gibi enerji koruyucu, dolayısıyla “dinlen ve sindir” sistemi),
sempatik sinir sistemini ise ergotropik (enerji harcanmasına yol açan; kardiyak stimülasyon, kan
glukoz seviyesinin yükselmesi ve kütanöz vazokonstriksiyon gibi etkilerinden dolayı “savaş ve kaç”
sistemi) olarak nitelendirmişlerdir.
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim
Dalı
Kuruluş
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nın kuruluş
çalışmaları 1983 yılında Dr. M. Nejat Gacar’ın anabilim dalına yardımcı doçent olarak
atanması ile başladı. Dr. Gacar’ın 1994’de Kocaeli Üniversitesi’ne geçmesinden sonra;
1990 yılında anabilim dalının ilk araştırma görevlisi olarak atanıp 1993 yılında uzman,
1995 yılında yardımcı doçent olan Dr. Nuri İhsan Kalyoncu, anabilim dalı başkanlığı
görevini (1995-1999) üstlendi. 1999 yılında anabilim dalına doçent olarak atanan Dr.
Ersin Yarış 1999-2011 yılları arasında anabilim dalı başkanı olarak görev yaptı. 2011
tarihinden itibaren anabilim dalı başkanlığı görevi Dr. Kalyoncu tarafından
sürdürülmektedir.
Öğretim Elemanları
Anabilim Dalı’nın ilk öğretim üyesi Dr. Nejat Gacar 1983-1994 döneminde görev
yapmıştır. Halen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda profesör
olarak görev yapmaktadır.
Dr. Yüksel Kesim, 1986’da anabilim dalına Atatürk Üniversitesi’nden gelerek yardımcı
doçent olarak atandı. Bir yıl çalıştıktan sonra 1987’de Samsun Ondokuz Mayıs
Üniversitesi’ne geçti ve halen aynı üniversitede Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim
Dalı’nda profesör olarak görev yapmaktadır.
Dr. Şule Gök, Atatürk Üniversitesi’nden gelerek anabilim dalında uzman/öğretim
görevlisi kadrosuyla 1992 yılında göreve başladı. Dr. Şule Gök, 1995’te Celal Bayar
Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’na geçti ve halen profesör olarak
aynı üniversitede çalışmaktadır.
Dr. Sabri Murat Kesim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden gelerek 1999 yılında öğretim
görevlisi olarak anabilim dalına atandı ve halen anabilim dalında doçent olarak görev
yapmaktadır.
Dr. Mine Kadıoğlu Duman, anabilim dalının ikinci araştırma görevlisi olarak 2000 yılında
atandı. Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra aynı anabilim dalında uzman ve
yardımcı doçent kadrolarında çalıştı. Şu anda anabilim dalında doçent olarak görev
yapmaktadır.
Dr. Cunay Ülkü, 2002 yılında araştırma görevlisi olarak atandı. 2007 yılında uzmanlık
eğitimini tamamladıktan sonra zorunlu hizmet yükümlülüğünü İlaç ve Eczacılık Genel
Müdürlüğü’nde yerine getirmiştir. Halen bir ilaç firmasında farmakolog olarak
çalışmaktadır.
Dr. Efnan Muci 2006 yılında araştırma görevlisi olarak atandı. 2011 yılında uzmanlık
eğitimini tamamladıktan sonra zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek üzere
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda görevlendirilmiştir.
Prof. Dr. Münevver Sökmen, analitik kimya uzmanıdır ve 2012 yılında anabilim dalımıza
geçici görevlendirme ile katılmıştır.
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Anabilim dalımızda şu anda 3 profesör, 2 doçent görev yapmaktadır. Uzmanlık eğitimi
kadrosunda 3 araştırma görevlisi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise 6 yüksek
lisans öğrencisi eğitimlerine devam etmektedir. Doktora programımız yoktur.
Çalışmalar
Anabilim dalımız, tıp fakültesi dışında Giresun Sağlık Yüksek Okulu’nun lisans
düzeyindeki farmakoloji derslerini Giresun’da bir üniversite kurulana kadar üstlenmiştir.
Öğretim üyelerimiz tarafından halen Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde lisans düzeyindeki farmakoloji dersleri ve
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans düzeyinde farmakoloji ve toksikoloji
eğitimleri verilmektedir.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde farmakoloji yüksek lisans programını bitiren on kişi
MSc ünvanı almıştır.
Anabilim dalında; klinik farmakoloji, klinik toksikoloji, davranış farmakolojisi, ürogenital,
kardiyovasküler ve endokrin sistem farmakolojisi gibi farmakolojinin alt alanlarında
bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nden anabilim
dalımıza öğretim üyesi olarak görevlendirilmiş Prof. Dr. Münevver Sökmen tarafından
analitik farmakoloji ve toksikoloji ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılmakta ve bu konuda
öğrencilerimize eğitim verilmektedir.
Anabilim Dalımız klinik teratoloji konusunda önemli bir deneyime sahiptir. KTÜ Tıp
Fakültesi Teratojen Bilgilendirme Servisi ve İlaç Danışma Birimi’nin sorumluluğunu
üstlenerek bu alanlardaki çalışmaları yürütmektedir.
Anabilim dalımızda 1993’ten günümüze kadar 10 yüksek lisans, 4 uzmanlık tezi
tamamlanmıştır. 6 yüksek lisans, 3 tıpta uzmanlık öğrencisi çalışmalarına devam
etmektedir.
Anabilim dalımızın www.ktupharmacology.com adresinde bir web sitesi mevcuttur.
Öğretim Üyelerimiz ve Tıpta Uzmanlık/Yüksek Lisans Öğrencilerimiz
Prof. Dr. Nuri İhsan KALYONCU
Prof. Dr. Ersin YARIŞ
Prof. Dr. Münevver Sökmen
Doç. Dr. Sabri Murat KESİM
Doç. Dr. Mine KADIOĞLU DUMAN
Dr. İlknur ERKÖSEOĞLU (Tıpta Uzmanlık Öğrencisi)
Dr. Duygun Altıntaş AYKAN (Tıpta Uzmanlık Öğrencisi)
Dr. Salim Kazım GÜNAK (Tıpta Uzmanlık Öğrencisi)
Ecz. Nazlı USLU (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Ecz. Sinem AYDURMUŞ (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Ecz. Kemal BEDİR (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Ecz. Elif Nur GAZİOĞLU (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Ecz. Dilek ÖZBAY (Yüksek Lisans Öğrencisi)
Ezc. Merve SAĞLAM (Yüksek Lisans Öğrencisi)
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BÖLÜM ÇALIŞANLARI:

Soldan sağa: Prof. Dr. Nuri İ. KALYONCU, Doç. Dr. Mine KADIOĞLU DUMAN, Gamze
KAPUCU (Sekreterimiz), Dr. S. Kazım GÜNAK, Prof. Dr. Ersin YARIŞ, Dr İlknur
ERKÖSEOĞLU
LABORATUVARLARIN TANITIMI:
Anabilim dalımızda analitik farmakoloji ve toksikoloji, izole organ, kardiyovasküler
sistem farmakolojisi, moleküler farmakoloji, davranış farmakolojisi laboratuvarları
bulunmaktadır.

Anabilim Dalı Toplantı Salonu
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Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Yaz Okulu (MoBiLYO)
Projesi
Arş. Gör. Dr. Çiğdem SELLİ KARAKAYA
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
MoBiLYO, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı kapsamında
desteklenen, MEB İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Valiliği Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü ortaklığı ile gerçekleştirilen, EÜ Eczacılık Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dalı'nın yürütücülüğünü yaptığı bir Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesidir.
“Bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün
olduğunca

görselleştirilerek,

etkileşimli

uygulamalarla

desteklenmesini”

amaçlayan

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projelerinde yürütücü olmak için, en az
tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede veya kamu kurum/
kuruluşunda tam zamanlı personel kadrosunda olmak gerekiyor.
Lisansüstü eğitimim süresince (2002-2011) TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Projelerini Destekleme Programı tarafından desteklenen 3 farklı araştırma
projesinde araştırmacı veya bursiyer olarak görev aldım. Eğitim sürecimde danışmanım
Prof. Dr. Metiner TOSUN’un desteğiyle edindiğim bilgi ve deneyimlerimi topluma aktarma
sorumluluğuyla MoBiLYO projesini gerçekleştirmeye karar verdim. Projede, EÜ Eczacılık
Fakültesi ve Eğitim Bilimlerine bağlı öğretim üyeleri uzman personel ve eğitmen olarak,
lisansüstü eğitimlerini sürdüren öğrenciler ise rehber olarak görev almaktadır.
MoBiLYO projesinin öncelikli hedef kitlesi, İzmir il ve ilçelerinde MEB’ye bağlı okullarda
eğitim gören ilköğretim 8. sınıf (7. sınıfı tamamlayan) öğrencileridir. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk yuvalarında bulunan ve Yatılı İlköğretim Bölge
Okullarında (YİBO) eğitim gören öğrencilere katılım önceliği sağlanacaktır. Projeye
www.mobilyo.ege.edu.tr sayfasında bulunan form doldurularak başvurulabilir.
Genç katılımcıların modern bir bilimsel araştırma merkezinde çalışmalarını sağlayacak
olan projemizde, yaşam bilimleri ve uygulamaları konusunda farkındalığa sahip,
geleceğin bilim insanlarının yetişmesini desteklemeyi amaçlıyoruz. Proje ile genç
kuşaklara Atatürk’ün vurguladığı gibi yaşamdaki en gerçek yol göstericinin “bilim”
olduğunu anlatarak ülkemizde bilim kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı
hedefliyoruz.
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Eylül 2012’de EÜ Eczacılık Fakültesi Farmasötik Bilimler Araştırma Laboratuvarında
(www.fabal.ege.edu.tr)

gerçekleştirilecek

projemize

toplam

80

katılımcı

kabul

edilecektir. İki gün sürecek etkinliklerde öğrenciler, DNA izolasyonu, PCR ve agaroz jel
elektroforezi gibi temel moleküler biyoloji deney tekniklerini uygulayarak algılamaları
sağlanacaktır. Projenin “Kendi DNA’mızı taşıyan kolye yapalım” başlıklı etkinliğinde
öğrenciler, ağız içi epitel hücrelerinden kendi DNA’larını izole edecektir. “Olay yerini
inceleyelim” başlıklı bir diğer uygulamalı etkinlikte ise öğrenciler, yaratıcı drama ile
canlandırılan olay yerinden elde edilen DNA örneği ile farklı şüphelilerden elde edilen
DNA

örneklerini

PCR

ile

çoğaltıp

agaroz

jel

elektroforezinde

ayrımsal

karşılaştırarak hangi şüphelinin olay yerinde bulunduğunu belirleyecektir.
İletişim: 0 232 3885266; cigdem.selli@ege.edu.tr; mobilyo@yahoo.com.
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Murine Tip 2 Diyabet Modelinde Santral Sinir Sistemi Endoplazmik Retikulum
Stresi
Central nervous system endoplasmic reticulum stress in a murine model of type 2 diabetes

Sims-Robinson C, Zhao S, Hur J, Feldman EL.
Department of Neurology, University of Michigan, 5017 AATBSRB, 109 Zina Pitcher
Place, Ann Arbor, MI, 48109-2200, USA. Diabetologia. 2012; 55(8): 2276-84.
Çeviren ve özetleyen: Dr. Oğuzhan Ekin EFE
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Giriş
Tip 2 diyabet; hiperglisemi, hiperinsülinemi ve insülin rezistansı ile karakterizedir ve
obezite, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, hiperlipidemi, nöropati, retinopati ve
kardiovasküler hastalıklar gibi birçok hastalıkla ilişkilidir. Diyabet, kognitif bozukluklara
da yol açabilmektedir. Tip 2 diyabetteki kognitif bozuklukların hipokampus ilişkili
olaylarla birlikte olduğu görülmüştür. Diyabetle indüklenen SSS değişiklikleri arasında
beyin yaşlanmasının hızlanması ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların riskinin
artması sayılabilir. Yaşla ilgili nörodejeneratif hastalıklarda hatalı katlanan ya da
katlanmayan proteinlerin birikimi söz konusudur. Endoplazmik retikulum; protein
sentezi, protein katlanması, kalsiyum homeostazı ve yağ asidi sentezi görevleri olan bir
organeldir. Endoplazmik retikulum lümeninde hatalı katlanan ya da katlanmayan
proteinlerin uyarısı ile katlanmamış protein yanıtı (unfolded protein response [UPR])
tetiklenir. Bunun amacı katlanma kapasitesini artırmak, protein sentezini azaltmak,
katlanmamış proteinlerin ubikutin proteozom veya otofaji yoluyla yıkılmasını sağlamak
suretiyle endoplazmik retikulum üstündeki yükü azaltmaktır. Yaş ile ilgili nörodejeneratif
hastalıklarda ve diyabette, endoplazmik retikulum stresi artar ve UPR bozulur. Diyabet
ile ilişkili kognitif bozuklukların patofizyolojisi henüz aydınlatılmamıştır. Bu çalışmada,
mikroarey teknolojisi ve biyoenformatik yaklaşım kullanılarak tip 2 diyabet ve obezite
modeli olan db/db farede gen ekspresyonu değişiklikleri araştırılmıştır.
Yöntem
1)
Fareler:
db+ ve db/db fareler kullanılmış. Kan şekeri 6 saat açlık sonrasında 4 saatte bir
kuyruktan ölçülmüş. Glukoz > 33.3 mmol / L değeri ölçülemediği için tüm ölçümler bu
sınır değere göre belirlenmiş. Hemoglobin A1c değeri 8 ve 24’üncü haftalarda ölçülmüş.
2)
Doku toplama:
24 tane erkek db+ ve db/db fare altışarlı dört gruba ayrılmış. db + ve db/db gruplarından
altışar fare 8. haftada, altışar tanesi de 24. haftada sodyum pentobarbitalin yüksek
dozda uygulanması ile öldürülerek hipokampüslerinin yarısı RNA gen ekspresyon analizi
için diğer yarısı da Western analizi için toplanmış.
3)
RNA hazırlığı:
Total RNA hipokampüsün bir hemisferinden “RNeasy mini kit”i ile izole edilmiş. RNA
kantitatif ve kalitatif analizi mikrofluid elektroforez ile yapılmış.
4)

Affymetrix mikroarey

5)
a)

Mikroarey veri analizi:
Farklı eksprese edilen genlerin belirlenmesi
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db+ ve db/db fareler arasında 8 ve 24. haftalardaki farklı eksprese olan genler (DEG),
gen patent platform ve standart RNA temelli prob set uygulaması ile tanımlanmış; farklı
eksprese olan genler T-istatistik testi (IBMT) ile belirlenmiş.
b)
İşlevsel açıklama ve zenginleştirme analizleri
DEG’ler arasında aşırı öne çıkan biyolojik fonksiyon ve yolaklar; DAVID ve konsept gen
ile belirlenmiş. ConceptGen insan Entrez Gene ID numaralandırması kullanıldığı için fare
gen IDleri bir “script” ile insan gen ID’sine dönüştürülmüş.
c)

DEG’lerin fonksiyonel önemine dair literatür araştırması

d)

Gerçek zamanlı RT-PCR

24. haftadaki 11 tane DEG’in ekspresyonu bu şekilde doğrulandı.
e) “Western Immunoblotting”
Isı şoku proteini, 5 Xbox bağlama proteini 1, ısı şoku proteini 90 beta üyesi 1 ve
gliseraldehit 3 fosfatdehidrogenaza karşı poliklonel antikorlar kullanılmış.
f) İstatistiksel analiz
db+ ve db/db farelerin karşılaştırılması iki uçlu T-testi ile yapıldı. Tüm değerler ortalama
± OSH olarak verilmiş.
Sonuçlar
1)
db+ ve db/db farelerde metabolik değişkenler
db/db ve db+ fareler karşılaştırıldığında, db/db farelerde 8 ve 24. haftalarda kilo alımı,
kan glukoz ve hemoglobin A1c artışı saptanmış.
2)
Mikroarey
db/db fareler db+ farelerle karşılaştırıldığında, db/db farelerde 8. haftada 256 tane
DEG’in 121 tanesinin downregule, 135 tanesinin upregule olduğu görülmüş. 24. haftada
ise 822 tane DEG’in 469 tanesinin downregule, 353 tanesinin de upregule olduğu
belirlenmiş.
3)
Fonksiyonel zenginleştirme
Upregule ve downregule olan DEG’ler, DAVID ve ConceptGen kullanılarak fonksiyonel
önemine göre sınıflandırılmış. 24. haftadaki DEG’lerin 8. haftadakilere göre daha belirgin
zenginleşme gösterdikleri tespit edilmiş.
4)
DEG’lerin literatür incelemesi
24. haftadaki DEG’lerin 4 tanesinin (HSPA5, HSP90B1,XBP1,Ddit3) endoplazmik
retikulum stresi ile ilişkili olduğu ve ayrıca bunlardan 2 tanesinin (HSPA5 ve Ddit3)
endoplazmik retikulum stresi ile ilişkili 25 gen arasında ilk 2 sırayı aldığı gözlenmiş.
Endoplazmik retikulum stresi ile ilişkili 9 tane genden literatürde de yer alan 4’ü (HSPA5,
HSP90B1,XBP1,Ddit3) 24. haftada belirgin downregule olurken, 8. haftada belirgin bir
değişiklik göstermemiş.
5) RT-PCR
Endoplazmik retikulum şaperonu olan HSPA5 ve HSP90B1’in mRNA ekspresyon
seviyeleri db/db farelerde 24. haftada düşmüş. XBP1 mRNA ekspresyonu db/db farelerde
24. haftada düşmüş. Ddit3 mRNA ekspresyonunda ise belirgin bir düşme olmamış ancak
db/db farelerde 24. haftada aşağı doğru bir trend izlenmiş. Total olarak test edilen 11
genin 8’inde belirgin farklı ekspresyon bulunmuş.

Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 115, Eylül-Ekim 2012

LİTERATÜRDEN
Sayfa 31

5)
db/db
XBP1s
DDIT3

“Western Immunoblotting”
farelerde HSPA5 protein ve HSP90B1 protein seviyeleri 24. haftada düşmüş.
ve XBP1u seviyeleri ile XBP1s/XBP1u oranı db/db farelerde 24. haftada düşmüş.
seviyeleri tespit edilememiş.

Tartışma
db+ ve db/db farelerin hipokampüslerinde tip 2 diabetin genom düzeyindeki etkilerinin
kanıtları ilk kez bu araştırmacılar tarafından gösterilmiş. Hipokampüs düzeyinde gen
ekspresyon farklılıklarını gösterebilmek için çalışmalarında mikroarey yöntemi
kullanmışlar. 24. haftada downregule olan DEG’ler arasında en belirgin zenginleşenlerin;
mitokondri, HSPler, endoplazmik retikulum ve sterol biosentezi ile ilişkili olduğu
gösterilmiş. Çalışmanın sınırlayıcı noktası: downregulasyonun diyabet/obezite sebepli mi
yoksa diabet ile hızlanan beyin yaşlanması ile mi ilgili olduğunun belirlenememesidir.
HSPA5 ve HSP90B1, endoplazmik retikulum moleküler şaperonlarıdır. Hatalı katlanan
proteinlerle iletişim kurarak hücre sağ kalımını sağlamaktadırlar. XBP1 bir transkripsiyon
faktörüdür ve endoplazmik retikulum katlama kapasitesinin temel düzenleyicisidir. Akut
strese UPR cevabında upregule olur. Kronik stresör olan diyabet sürekli bir endoplazmik
retikulum stresi yaratmakta ve UPR aktivasyonuna yok açmaktadır. Bu da hücrelerin
yaşama adapte olmalarına olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla endoplazmik retikulum
stresine adaptasyon için UPR’nin birden fazla dalının kısmi aktivasyonu ya da supresyonu
gerçekleşmelidir. Uzamış endoplazmik retikulum stresine cevap olarak XBP1s’nin mRNA
ekspresyonu azalır ve strese adapte olan hücrelerde aktive olamaz. Ddit3 bir apoptozis
mediatörüdür ve stresin başlangıcında hızla artar. Sonrasında adaptasyon
gerçekleştiğinde protein ve mRNA instabilitesine bağlı olarak hızla azalır. Araştırmacılar
bu sebeple; gen, mRNA ekspresyon seviyeleri ve protein seviyelerindeki bu
downregulasyonun hipokampal hücrelerin diyabetteki endoplazmik retikulum stresine
adapte oluşunun bir göstergesi olduğunu belirtiyorlar. Belli proteinlerin katlanması için
şaperon görevi gören küçük moleküllerle yapılan tedavide ob/ob farelerde endoplazmik
retikulum stresinin çözülmesinin, kan glikoz düzeyi normalleşmesinin ve karaciğer insülin
duyarlılığının yeniden sağlanmasının gerçekleştiği daha önceki yayınlarda gösterilmiş.
GRP150 bir endoplazmik retikulum şaperonudur. Bunun aşırı ekspresyonunun db/db
farede glikoz toleransı ve insülin sensitivitesinde bozulmaya yol açtığı bilinmektedir. Bu
nedenle endoplazmik retikulum stresi ne yazık ki insülin rezistansında rol oynamaktadır.
Aynı
zamanda
farmakolojik
inhibitörlerle
endoplazmik
retikulum
stresinin
baskılanmasının diyabet modeli farelerde kognitif bozukluklara karşı koruyucu olduğu
gösterilmiştir. Bu sebeple endoplazmik retikulum stresi kognitif bozukluklarda da rol
oynuyor olabilir.
Özet olarak, elde edilen bulguların ışığında, tip 2 diabetle indüklenen uzamış
endoplazmik retikulum stresine karşı hipokampal hücrelerin, XBP1’in kısmi supresyonu
ile adapte oldukları ortaya konmuştur. XBP1s/XBP1u oranının düşmesi HSPA5 ve
HSP9B1 indüksiyonunun supresyonundan sorumlu olabilir ve insülin rezistansı ile
ilişkilendirilebilir. Bu çalışma, endoplazmik retikulum stresi ile kognitif bozukluklar
arasındaki ilişkinin altında yatan mekanizmayı açıklamasa da ileri çalışmalar için bir
kaynak niteliğindedir. Çalışmanın sonuçları tip 2 diyabet modeli olan murin
hipokampüsündeki endoplazmik retikulum stresine dair ilk kanıtları ortaya koymaktadır.

Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 115, Eylül-Ekim 2012

MİTOLOJİDE SAĞLIK III
Sayfa 32

Mitolojide Sağlık Konusu, Mitolojik Kökene Dayanan Tıp ve Eczacılık TerimleriIII
Teoman Törün
tytorun@hotmail.com
Bu bölümde tıp ve eczacılık terminolojisine açılım yapmak üzere, Antik Dönem ve Orta
Çağ tababet ve farmakolojisine hizmet etmiş ünlüler hakkında çok özet bir bilgi vermeye
gerek gördük.
Istanköy’lü Hippokrates

Hippokrates’in Floransa, Uffizi Galerisinde
sergilenen büstü

Antik Yunan uygarlığı dışında da tarihin
saygı ile kaydettiği ve bilimsel tıbba
verdikleri özgün katkıları özetle anacağımız
pek çok öncü hekim olmakla beraber, antik
Yunanda, hekimliği dinî ritüeller ve sihirbaz
hekimlerin ellerinden kurtararak sistematik
bilim haline getirip disipline etme, klinik
tababeti tanıtmadaki kalıcı devrimleri ile
“Batı Âleminin Tababet Pîr’i” olarak tescil
edilmeyi
hak
eden
kuşkusuz
Hippokrates’dir. Mesleğe ilk adım atan tıp
erbabının dürüst, gayretli ve insanlık
idealine uygun çalışacaklarının azmini ifade
eden yeminin ona armağan edilmesi
bakımından tıp tarihinin, bir “paragon-göz
önünde tutulması gereken ve yetkinlik
örneği” kabul edilen en göz önündeki siması
Hippokrates ‘Arkhontos (Başbuğ) Perikles’in
“Atina’nın Zafer Çağı” diye nitelenen
döneminde dünyaya gözlerini açmış, MÖ
460-377 tarihleri arasında yaşamıştır.

Anlaşılacağı üzere, Hippokrates bilimsel araştırmalar için hiçbir engel bulunmayan,
tersine teşvik gören mümbit bir ortamda, ilerde onun izinden yürüyecek öğrencilerinin
de yoğun katkıları ile, klinik gözlem, tanı (diagnoz), hastalık seyir ve süresinin
kestirilmesi (prognoz), sağaltma (tedavi) sürecini içeren “Hippocratic Corpus” (Latince
“Corpus Hippocraticum”) adında 60-70 risaleden oluşan geniş bir külliyata kaydedilen
“Tıp Öğretisi”ni insanlığa armağan etmiş; insanların acılarını teskin, gayret ve aşkı
içindeki tüm hekimlerin ufkunu açmıştır.
Büyük İskender fetihleri ile Helenistik kültürün yaygınlaşması sırasında iyice ilgi çeken
Ion lehçesi ile yazılmış bu tıbbî külliyatın ne kadarının ya da hangilerinin bizzat
Hippokrates’in kaleminden çıkmış olduğu belirsizdir. Çoğu özgün bölümleri şu anda kayıp
olup, Arapça, İbranîce, Süryanîce ve (epey geciken Roma Tıbbı zamanındaki hekimlerin
az sayıda) Latince çevirilerinden izlenebilmektedir. Avrupa’nın Aydınlanma Çağı başında,
antikite eserleri, ortaçağlarda, zaten Avrupa’da kullanımdan düşmüş Yunanca ve Latince
yerine, İslam dünyasındaki aydınlanma, özellikle Endülüs uygarlığı sırasında geniş bir
alanda ilgi gören Arapça çevirileri yoluyla tanınmış; sonradan Batıda öğrencilere Yunanca
ve Latince zorunlu olarak öğretilir olmuştu. Antikitenin Batı uygarlığına etkisi yanında,
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Perikles döneminde başlayan Yunan tıbbının da kendini dikte eden ağırlığının çağdaş
tababet ve eczacılık literatürüne de kavram ve sözcükler kazandırması doğaldır.
Hippokrates külliyatı, başlangıçta Kos Adası kitaplığında saklanmış olsa da, Batı dillerinde
“Coan-Kos Adasına ait” tabir edilen hekimlik bu ada ile sınırlı kalmamış; hemen
yakınındaki Datça Yarımdası’nın (bugünkü Tekir Burnu’ndaki) Knidos adlı Karya kentine
uzanmış; Büyük İskender’in MÖ III. asır fetihlerinde Hippokrates tıbbı ve külliyatının bir
bölümü İskenderiye kitaplığına taşınıp daha da zenginleştirilmiş olabilir.
Bu külliyat, halen, Boston Üniversitesi’nden Yunan Dil ve Edebiyatı Profesörü Jeffrey
Henderson tarafından derlenip Harvard Üniversitesi Basımevi’nden yayımlanan “Loeb
Classical Library” adlı diziyi içine almış bulunmaktadır.
Bu külliyat içinden Hippokrates’in özgün çalışmaları eseri olduğu tahmin olunan bölümler
şunlardır:
1. Eski Tıp ya da Geleneksel Tıp hakkında
2. Prognoz (tanı ve tedavi hakkında verilecek hüküm)
3. Aforizmalar-belirlemeler (hastalık türleri hakkında yapılan gene tespitlerin
kastedildiği anlaşılıyor)
4. Epidemiler (çeşitli salgınlar)
5. Akut (had) hastalıklarda verilen rejim ve perhizler
6. Hava, su ve coğrafî konumun sağlık üzerine etkisi hk.
7. Oynak yerler ve eklemler hk.
8. Kırıklar hk.
9. Ağrı, maraz, yara ve berelerin azaltılması araçları hk.
10. Kafa yaralanmaları hk.
11. Hippokrates andı
12. Sağlık üzerine yasal düzenlemeler hk.
13. Hekimin çalışma ve cerrahî (operasyon) icra yerleri hk.
Corpus Hippocraticum’a dahil “İnsan Doğası hakkında” ve “Sağlıkta Perhiz” bölümlerinin
bu ustanın öğrencilerinden Polybus’un kaleminden çıktığı sanılıyor. Hippokrates’ten
önceki bazı sağlık bilgileri de bu külliyatta yer almış olabilir (zayi olmuş bir beden parçası
yerine yapay bir ikame olan “protez” tekniği gibi).
Külliyatta, “Coan Praenotions” Kos külliyatından önceki bilgiler adı ile bir bölüm de var.
Hippokrates ile direkt bağlantı kurulamayan, fakat onun çağına ve ruhuna uygun tıbbî
bilgiler içeren bölümler de şunlardır: 1. Yapay uzuv tekniği; 2. Ülserler (deri ya da
mukozada ağır seyreden madde kaybı) hk.; 3. Fistüller (akarca) hk.; 4. Hemoroidler
(basur) hk.; 5. Kutsal Hastalık (metin incelemelerinden “epilepsi” ya da çağdaş tıpta
psiko-somatik denen ruhsal bozukluğun bedenî araz gösterdiği hâller veya şimdi
“nörovejetatif distoni” adı verilen asabî teşevvüş; asık suratlı suskunluk; melankoli (kara
safra) denen derin depresyon hâlleri olduğu anlaşılıyor); 6.Solunum yetmezliği ve
akciğer hastalıkları; 7. İnsanın organ konumları hk.; 8. İlaç üretimi sanatı ya da
eczacılık bilimi; 9.Diyet ve perhizler hk.; 10. Rüyalar hk.; 11. Seri etkilenme ve
teessüriyet hk.; 12. Genel olarak hastalık türleri; 13. Cenin’in yedinci ayı hk.; 14.
Cenin’in sekizinci ayı hk.; 15. Salgın hastalıklar; 16. Beden sıvıları (kan, safra, irin,
cerahat vb.) hk.; 17. Sıvı kullanımı hk.
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Cinsel sağlık üzerine çalışmalar: 1.Sperm ya da üreme veya çiftleşme hk. 2. Çocuk
doğası ya da hamilelik hk.; 3. Kadın hastalıkları hk.; 4. Kısır kadınlar hk.; 5. Genç
kadınlara ya da kızlara özgü hastalıklar; 6.Süperfetasyon (ard arda döllenme); 7. Kadın
yapısı hk.
Hippokrates sonrası çalışmalar: “Aristoteles ve Praksagoras dönemi” diye anılan bu
süreçte ün yapmış başka tıp erbabı bulunmaktadır. Bunların da Hippokrates külliyatına
katkıları vardır. Tüm felsefe ve bilim dallarında uzun asırlar boyunca “Birinci Hoca/ İlk
öğretmen” diye anılarak dönemin kültür alanına adını yazdıran Selanik’li Aristoteles’in
(MÖ384-322) gerek insan gerekse diğer hayvan türleri üzerinde yaptığı çok dikkatli
araştırmaları ile ilgili, taksonomi-canlıların tasnifi”, “embriyoloji” gibi biyolojik bilim
dalları meyanında anatomi, solunum, duyu organları, bellek ve çağrışım, uykuda
yürüme, rüyalar, gençlik-yaşlılık, ömrün kısalığı-uzunluğu gibi tababete yan hizmeti
olarak vermiş; bunları “Parva Naturalia-Doğa Üzerine Özet Çalışmalar” adı altında
toplamıştır.
Özel yaşamı hakkında pek az bilgi olan Paraksagoras ise Kos
doğumlu (MÖ 340) doğrudan Hippokrates okuluna bağlı, babası
Niarkos’un mesleğini seçmiş saygın bir hekimdir. Birinci
Hocanın “Anatomi” eserini incelemiş; “atardamar-toplardamar”,
“solunum borusu-bronşlar ayrımını keşfederek “kan dolaşımı”
kuramını ortaya atmış ve anatomi bahsini geliştirmesi yanında
tıbba pek çok yeni bilgiler kazandırmıştır.
Bu dönemde Hippokrates külliyatına ilâveleri de: beslenme
rejimi, bedenin et bölümünün araştırılması, bezeler, damarlar,
kemikler, anatomi tekniği, diş tedavisi, barsak yumuşatıcı ve
yıkayıcı (laksativ ve pürgativ) ilaç ve önlemler, ölü bir ceninin
ana bedeninden ayrılması, sanrılar, takıntılar, depresyonda
kritik günler gibi doğrudan sağlık konuları yanında tedavi ve
anatominin adaba uygun icrasının yasal düzenlenmesi, hastaya
sevecen yaklaşım, deontoloji, hekimin etik formasyonu gibi
ahlâkî kurallar ve düzenlemeler içermektedir.

Aristoteles

Önemli bir bölümü Latince çeviri olan bu fragmanların hepsinin otantik olduğu şüphelidir.

Karistoslu Diocles

Antik Yunan dünyasının Kos (İstanköy) Ekolünün etkisinde
kalmış başka bölgelerinde de isim bırakmış tıp erbabı vardır.
Yunanistan’ın (Girit’ten sonra) ikinci büyük adası Eğriboz’un
(Euboia) Karistos köyünde doğduğu için ‘Karistoslu’ diye anılan
Diokles (ünlü matematikçi Diokles değil) ve onun öğrencisi
Herofilos da bunlardandır.
Diokles, Hippokrates’ten nisbeten kısa bir zaman sonra, MÖ IV.
yüzyılda yaşamış olup bu büyük ustadan sonra en büyük tıp
alimi sayılır (yalnız tıbbî notlarını ve eserlerini, zamanın tıp dili
olan İon dilinde değil, kendi Attik dilinde verdiği için
Hippokratik Kod’a girmeyip eserlerini “Dogmatici” başlığı ile
düzenlemiştir. ‘Anatomi’ tabirini ilk kullanıp bu yönde, hayvan
üzerinde
araştırmalar
yapan
odur.
Atina’ya
yerleşip
çalışmalarını orada yaptı. Dogmatici külliyatından ele geçen
fragmanlar Galenus, Caelius Aurelianus, Oribasius gibi sonraki
tıp otoriteleri ve Athenaeus gibi yazarlar tarafından muhafaza
edilmiştir.
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O dönemde “Kalkedonya-Körler Memleketi” diye anılan Kadıköy’de doğmuş hemşehrimiz
Herofilos (MÖ 335-280) yaşamının büyük bölümünü zamanın bilim merkezlerinden
İskenderiye’de geçirdi. Sistematik yöntemle ilk insan kadavra anatomisi yapan ve
Erasistratus ile “İskenderiye Tıp Okulu”nu kuran odur. Yazdığı söylenen dokuz bilimsel
eserinin tümü şimdi kayıptır.
Hippokrates’in ilk yaşam öyküsünün yazarı Efesli Soranus, MS II. yüzyılın
jinekoloğudur. Kürtaja karşı olan bu hekim döllenmeyi önleyecek yöntemler geliştirmişti.
Oribasos (takriben MS 320-400) İskenderiye’de Kıbrıslı hekim Zeno vasiliğinde tıp
eğitimi aldı. “Julianus Apostata (Hrıstiyanlıktan dönen)” adındaki Roma İmparatorunun
hizmetine girdi. Onun ölümünden sonra düzeni bozulan bu hekim Bergamalı Galenos’u
tanıtmıştır. Yiyecek-içecek sağlığı üzerine eserler yazdı. Şarabı ilaç olarak hararetle
önerirdi.
Latin Okulu
Hippokrates külliyatının bazı fragmanlarının sadece Latince çevirileri zamanımıza
gelebildiği için, terminolojide Yunanca ve Latince karmaşasının olabildiğine de dikkat
çekmeliyiz.
Eczacılığın Babası Galenus: Roma kültürüne bilimsel tababet ancak milattan sonra II.
yüzyılda, o da imparatorluğa bağlı, fakat Anadolu, Bergama doğumlu olup İzmir,
Korintos, İskenderiye kentlerinde tıp eğitimi alan Galenus (Yunanca Galenos) ile
gelebilmiştir. Romaya gidip Marcus Aurelius ve daha sonraki imparatorlar emrinde
gladyatör cerrahlığı yapmış; anatomi, fizyoloji, farmakoloji yanında felsefe ile ilgilenmiş;
yazdığı 400 müracaat kitabından 100 tanesi günümüze gelebilmiştir. Yoğun araştırmaları
ile ün yapmış; “drog”larla (uyuşturucu bitkiler) başladığı ilaç üretimi ile “Farmasötik
Teknoloji”yi tesis etmiştir.
Caelius Aurelianus V. asırda Kuzey Afrika’nın, Cezayir ve Tunus sınırındaki Sikka
(şimdiki El Kef) kentinde doğmuş, iç hastalıklarını araştıran bir doktor ve tıp eserleri
yazarıdır. Çoğu, Galenus’a dayanan 450 kadar kısa araştırma yazısı vardır. Akut-Celeres
(had) ve kronik-tardae (süregiden) hastalıklar ayrımı yapmıştır.
İslamiyetin zZuhurunda Tababet ve Farmakoloji
İslam tarihinin en büyük bilgesi ve kendisine hayran Batılılar tarafından da (Aristoteles’e
nisbetle) İkinci Hoca kabûl edilen Abu Nasr Muhammed al-Farâb (M.S. 870-950),
eserlerini Arapça yazmasına karşın Farab (Otrar) kentinde doğmuş bir Uygur Türküdür.
Bir felsefe dehası ve pek çok bilim dalında otorite olmakla birlikte hekimliğe el
atmamıştır. Fakat tıp dalında İslam dünyasında öncülük yapmış başka simalar
bulunmaktadır.
Bir defa ilk eczane’yi açma onuru (Bağdat’ta Emevi egemenliğinin son döneminde
745’de) Müslümanlara aittir.
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İslam âleminin ilk bilimsel hekimi Ebu Bekir
Muhammed ibn Zekeriya el-Razî (865925), İran’ın Rey kentinde doğma fakat Türk
asıllıdır.
Doğduğu
kentte
felsefeden
matematiğe, astronomiye kadar pek çok
bilimin öğrenimini yaptıktan sonra, başta
Bağdat, birçok büyük kentte araştırmalarını
yürüttü; Rey ve Bağdat’taki hastanelerde
başhekimlik
yaptı.
“El-Havi
fi’l-tâebb”
adındaki tıp ansiklopedisi XVII. yüzyıla kadar
en fazla başvurulan kaynak oldu. Salt doğa
uygulamalarına
dayanan
avamî
bir
çalışmaya dayanagelen tıp ve farmakolojinin
İbn Zekeriya el-Razî hasta bakımında
emrine kimya bilimini sundu. Son derece
teknik çalışmalarla ilaç ve karışımlar imâl
etti. Bunları alfabetik sıra ile kodladı. Şifalı otlardan da vazgeçmiş değildi; alternatif
tedaviyi de dışlamadı. Yaraları şarap ile pansuman etmesi çok ilgi yarattı.“ElAkarabâdhîn el-Kabîr”, “El-Karabadhîn el-Sagîr” başta olmak üzere farmakoloji üzerine
pek çok eseri vardır. Bunların hemen hepsi Batı dillerine çevrilmiştir.
Ebu’l Kasım Halef İbn el-Zehravî (Batılılar “Albucasis” diye anarlar) Endülüs,
Kurtuba’da, Zehra kasabasında 936’da doğmuştur. Modern cerrahînin babası olarak
tanınır. Cremonalı Gherard’ın Latinceye çevirdiği “Kitab-el Tasrif” isimli tıp uygulamaları
hakkında 30 ciltlik bir ansiklopedi yazmıştır. Cerrahîde ampütasyon (organ kesimi), ölü
ceninin alınması gibi çeşitli konularda yenilik getirmiştir. Ektopik hamileliği (ceninin
yanlış yere yerleşmesi) ve hemofili (kanın pıhtılaşmama hali) irsî karakterini izah eden
ilk hekimdir.
Ebu Ali el-Hüseyin ibn-i Sina el-Belhî İslam dünyasının
en karizmatik hekimlerindendir. Özbekistan’ın Buhara kenti
yakınlarında Afşana kasabasında 980’de doğdu (ölümü
Hamedan 1037). Kuşyar adında bir hekimin yanında tıp
öğrenimi aldı. Batılıların Latinceleştirilmiş “Avicenna”diye
tanıdıkları, İslam’ın altın çağının en etkili gözdelerinden İbn
-i Sina, felsefeden tekniğe çok geniş bir bilim yelpazesini
içeren 250’si günümüze gelen 450 makale yazmıştır.
”Kitabü’ş-Şifa-Tedavi Kitabı”, Galenos ve Hippokrates’in
ilkelerine dayandırdığı “El-Kanun fi’t-Tıb- Tıbbın Kanunu”
adındaki temel eserleri tüm eski dünyada orta çağların
üniversitelerinde okutulmuştur. ‘Tıbbın Kanunu’ Montpellier
ve Leuven-Louvin’de 1650’ye kadar müfredatta kaldı.

İbn-i Sinanın temsilî resmi
Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Birûnî (Batıda Alberuni ya da Aliboron
diye tanınır). Astronomiden matematiğe, yer bilime ve biyolojiye, şehirciliğe, Hint
Altkıtası dilleri, tarihi, bilime katkıları, coğrafyasına kadar sınırsız bir araştırma alanında
çalışmış olup sayısız eserleri arasında üç bin kadar bitkinin şifalı etkileri ve diğer ilaçlar
hakkında yazdığı “Kitab-ül Saydene-Eczacılık Kitabı” da vardır. Özbekistan’da Harezm’de
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(973 ?) doğmuş, Gazne’de (1048 ?) ölmüş bu büyük âlimin doğa araştırmaları sırasında
Darwin’den 8 asır önce canlı türleri arasındaki evrimi gösteren ilişkiye dikkati çektiği
söyleniyor. Bir kadın üzerinde sezaryenle doğum uygulaması yapmıştır. Bütün eski
dünyada “Üstad” olarak anılan bu aslı Türk bilgin, kitaplarını genelde zamanın bilim dili
olan Arapça, bazen Farsça yazardı. Çok dil bildiği için eserlerinde kavram ve isimler için
değişik dillerdeki isimlere de atıf yaptığından, tıp ve farmakolojiye de çok zengin bir
terminoloji kazandırmıştır.
Ebü’l-Velid Muhammed ibn Ahmed ibn Muhammed ibn Rüşd (Latince Averroes)
Endülüs’lü olup, İslam kültürünün inkiraza uğramaya başladığı bir dönemde, 1126’da
Kurtuba’da doğdu (ölümü 1198, Fas). Aristo’ya hayran olan İbn-i Rüşd’ün çeviri ve
şerhlerinin sayesinde Avrupa’ya Aristo’yu ve onun tıbbını tanıtmıştır. İngiliz filozof
Bertrand Russell, İslam medeniyet ve kültürünün sonuncu temsilcisinin İbn-i Rüşd
olduğunu, Batı kültürünün de onunla başladığını söyler.
Kaynaklar:
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4. Neuberger M.History of Medicine. Oxford: Oxford University Press, 1910
5. Ackerknecht EH. A Short History of Medicine. JHU Press, 1982.
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Bilimsel Toplumda Cinsiyet Farkı
Prof. Dr. Berrak Ç. YEĞEN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
byegen@marmara.edu.tr
Harvard Üniversitesi rektörü Prof. Larry Summers Ocak 2005’te bir ekonomi kongresinin
oturumunda bilim ve mühendislik alanlarında erkeklere kıyasla daha az kadın olmasının
nedeninin “cinsiyetler arasında doğuştan var olan genetik farklılıklar olabileceğini” öne
sürdü. Toplantıda bulunan Massachusetts Institute of Technology’den biyolog Prof.
Nancy Hopkins salonu terk etti. Bu konuşmaya bilim insanlarından başta kadınlar olmak
üzere dünya çapında itirazlar geldi. Prof. Summers’ın kariyerini değiştirdiği gibi,
Harvard’ın 371 yıllık tarihini de değiştirerek ilk kadın rektörü Prof. Drew Gilpin Faust’un
seçilmesinin önünü açan
bu talihsiz konuşma, bilimde cinsiyet farkının bilimsel
ortamlarda hummalı bir şekilde tartışılması için bir kilometre taşı oldu. Bilim dünyası,
kadınların özellikle üst akademik pozisyonlarda daha az yer almasının cinsiyet ayrımına
dayalı davranışlar, politikalar ve eylemler sonucunda tehdit edici çalışma ortamları
oluşturulmasından kaynaklandığının farkına vardı. Kurumsal kararların uygunsuz olduğu
ve kalite ölçütleri yerine cinsiyete dayalı olduğu dile getirildi.

Bilim tarihine bakıldığında, milattan önce eski Mısır ve Yunan döneminden itibaren
kadınların her alanda varlıklarını gösterdikleri bilinmektedir. Buna karşın, kadınların
bilimsel ve profesyonel kuruluşlarda lider pozisyonunda yer alması, onursal
organizasyonlarda bulunması erkeklere göre düşüktür. Nobel Ödül Jürisi 1901 yılından
beri 500’den fazla erkeğe ve sadece 43 kadına Nobel ödülü vermiştir. Erkeklere kıyasla
az olmasına karşın, tarihin her döneminde pek çok buluşun ve ödülün sahibi kadın
vardır, ama birçok haksızlıklar da göze çarpar. Bu haksızlıklardan biri, cinsiyetin
kromozomal temelini Wilson ile birlikte ortaya koyan Amerikalı genetikçi Nettie Maria
Stevens’ın (1861-1912), fakültede pozisyon elde edemeden ölümüdür. Bir diğeri,
Cambridge Üniversitesi’nde doktora eğitimi alan Rosalind E. Franklin’in (1920-1958)
öyküsüdür. King’s College’da erkek meslektaşlarının yanında sönük bir konumu olan
Rosalind, X ışınları kırınım yöntemini kullanarak DNA yoğunluğunu ve sarmal biçimini
görüntüledi. King’s College’daki çalışma arkadaşlarından Wilkins DNA fotoğraflarını
Rosalind’in çekmecesinden alıp F. Crick ve J. Watson’a verdi ve DNA’nın çift heliks yapısı
onlar tarafından aydınlatılmış oldu (Nature, 1953). Watson, Crick ve Wilkins 1962’de
Nobel Ödülü alırken, 1958’de ölmüş olan Rosalind’in adını bile anmadılar. Holywood’un
ünlü aktrisi ve güzelliğiyle tanınan Hedy Lamarr’ın (1914-2000) gerçekte filmlerinden
daha büyük başarısı 1941 yılında patent aldığı haberleşme sistemidir, ama bu yönü
nedense gizli kalmıştır. Josephine Cochrane (1839-1913) önemli bir mühendislik harikası
olan bulaşık makinesini icat etmiş (1893) ve hemcinslerinin (erkekler daha az kullandığı
için) hizmetine sunmuştur.
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Avrupa ülkelerinde profesörlerin beşte birinden daha azını kadınlar oluşturmaktadır;
oysa istatistikler üniversiteye giren kadınların sayısının erkeklerden daha fazla olduğunu
göstermektedir. Öğrenci nüfusunun yarısını ve hatta mezunların yarısından daha
fazlasını kadınlar oluştururken, akademik merdivenin yükselen basamaklarında
kadınların giderek kaybolmasına “boru hattında sızıntı” adı verilmektedir. İngiltere’de
2004 yılında yapılan araştırmada mezuniyet öncesi % 63 olan kadın öğrenci oranının,
profesör düzeyinde % 11’e düştüğü ortaya konmuştur. Avrupa Birliği (AB) 2009
raporuna göre, mezuniyet öncesi kadın öğrencilerin (%55) ve mezunların (%59) oranı
erkek öğrencilerin üzerindeyken, tüm doktora mezunlarının %45’ini kadınlar
oluşturmaktadır. Ancak, fen, matematik ve bilgisayar (%41), mühendislik, endüstri ve
inşaat bölümlerinde (% 25) kadın doktora mezunların oranı çok daha düşüktür. AB
Komisyon çalışmaları (2009) Türkiye’de doktora yapan kadınların ortalamasının (% 40)
gelişmiş ülkeler düzeyinde olduğunu (Şekil 1) ve doktora sonrası dönemde de birçok AB
ülkesini geride bıraktığını göstermektedir (Şekil 2). Türkiye’de toplumsal cinsiyet
dengesini gösteren rakamları değerlendiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Çetinsaya’ya göre,
"Araştırma görevlilerinin % 47'si, yardımcı doçentlerin % 35'i, doçentlerin % 31'i kadın.
Profesörlere bakıldığında kadın sayısı daha az. 165 rektörden sadece 9'u kadın.
Kadınların katılımını ve toplumsal cinsiyet dengesini yükseköğretimde çok boyutlu ele
almalıyız."
Yapılan araştırmalar araştırma görevlisi-asistan olarak iş bulmanın erkek mezunlara göre
kadınlar için zor olduğunu göstermektedir. Genç akademisyenler ya araştırma yapmak
ya da gerekli ev yükümlülüklerini yerine getirmek için zor tercihlerle karşı karşıya
gelirler. Genç kadın akademisyen, yoğun çalışma döneminde yaşının ilerlediğini fark
edip doğurganlığının giderek azalabileceğini, düşük ve malformasyon riskinin artacağını
öngörerek yaşam stratejisini yeniden gözden geçirmek durumunda kalır ve işten ayrılır.
Çocuk sahibi olmanın, üniversite mezuniyeti ile doktora derecesi arasındaki zamanı,
kadında 37 ay, erkekte 11 ay uzattığı gösterilmiştir. Akademisyenlerin evlenmeme
kararlarında “kariyer tercihleri” kadınlarda (% 35) erkeklere (% 27) göre daha etkili
bulunmuştur. Toplumda cinsiyetlere verilmiş kimlikle bağlantılı olarak, çocuk sahibi
olmak, “geleneksel görev dağılımı” sonucu erkeğin kariyerinin kadının kariyerine göre
öncelik kazanmasına, kadının profesyonel tercihlerinin kaybına neden olmaktadır.
Kariyer tercihleri kadınlarda (% 78) erkeklere (% 46) kıyasla çocuk sahibi olmalarını
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daha fazla engellemiştir. Kadına toplumda biçilen rol ya da sorumluluğunu kadının
üzerine aldığı “aile kaynaklı talepleri” (yaşlı, bakıma muhtaç ebeveyn, hasta/engelli
çocuk vb.) kadın kariyer için bir engel (% 21) olarak görürken, bu oran erkekler (% 3)
için düşüktür. Kadınlar kariyeri sosyal izolasyon olarak görmekte ve yaşamla (çocuk
bakımı, ev işi, ergenlikteki çocuklar, yaşlı büyükler) dengelemekte zorlanmaktadır.
Kadınların % 38’i ve erkeklerin % 20’si akademik kariyerden yaşam tarzını olumsuz
etkilediği için ayrılmaktadır. Doktoralı bilim kadınları ve mühendislerin erkeklere göre
daha azı evli (% 66 kadın, % 83 erkek) iken, hiç evlenmemiş doktoralı kadınlar (% 19
kadına karşı % 9 erkek) ve boşanmış doktoralı kadınların oranı erkek meslektaşlarından
daha yüksek olarak (% 12’ye karşı % 6) görülmektedir. Kadınlar doktorayı tamamlayıp
kariyer yoluna girdiklerinde ise, farklı davranışlar ve engellerle karşılaşabilmektedirler.
Örnek alabilecekleri kadın rol modellerin az olması nedeniyle güven azlığı içinde olmaları
ve erkeğe göre devamsızlıklarının (doğum, hasta/engelli çocuk veya yaşlı bakımı) fazla
olması araştırma performanslarını düşürmekte, erkek-baskın iş ortamında destek
bulamamaları (hatta mobbing olması) sonucunda kadınlar tükenmekte ve başarısızlık
sonucu, ya da daha yüksek ücretli başka bir iş için kadınlar kariyerlerini
bırakmaktadırlar.
Avrupa Birliği, Mayıs 2010 tarihinde AB ülkelerinde eğitim alma, istihdam ve kariyerde
ilerleme açısından cinsiyet eşitliğini sağlayacak önlemler almaya ve özellikle bilim ve
teknoloji alanında kadınları destekleyici adımlar atmaya karar verdi. Bu amaçla çalışma
grupları kurularak “bilinçsiz ama yanlı tercihlerin” nasıl aşılacağı konusunda eğitimler,
stratejik planlamalar ve projeler yapılmaktadır. Örneğin, bu çalışmalar sonucunda
İngiltere’de kadın profesör oranı 2004’te % 11 iken 2008 yılında %18’e yükselmiştir. Bu
çalışmaların amacı, bilim ve teknolojide kadınlar için sızıntılı boru hattında sızıntıyı
azaltacak ve yaşam-iş dengesini daha iyi kurabilecek önlemler üzerinde
odaklanmaktadır. Türkiye’de de kadının bilimde eşit haklara sahip olması için gerekli
adımlar atılmalıdır.
Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların akademik hayata katılımının
önündeki engelleri kaldırmak için eğitim, kadın istihdamı teşvikleri, kreş yardımı, babalık
izni gibi bileşenler içeren bütüncül politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Aslında tüm
bunlardan önce, ev içi bakım yükünün erkekler ve kadınlar arasında eşit dağılımını
sağlayacak eğitim düzeyine ulaşmak gerekmektedir. Oysa erkeklerin çoğunun bireysel
deneyimleri “kariyerlerini kurban eden fedakâr anneleri”nden oluşur. Toplumsal cinsiyet
eşitliği, ev içi görevlerinde kadın ve erkeğin eşit paylaşımı benimsemelerini sağlayacak
eğitimin öncelikle aile içinde alınmasıyla başlar. Kamu (kreş, bakımevleri vb)
düzenlemeleri ile kadının özgürleşmesi ve her ortamda olduğu gibi akademik ortamda da
eşitlik sürecinin sürdürülmesinde önemli rol oynar.
“İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu
kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü
ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki
kısmı göklere yükselebilsin?” (M. Kemal Atatürk, 1923)
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Şekil 1. Türkiye’de doktora yapan kadınların oranı (2009) % 40 ile birçok Avrupa ülkesi
ile benzer düzeydedir.
(http://ec.europa.eu/research/science -society/document_library/pdf_06/
she_figures_2009_en.pdf)
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Şekil 2. Doktora sonrası kadın araştırmacıların oranı (2009). Türkiye % 36 oran ile
Avrupa Birliği ortalamasının ve pek çok ülkenin üzerindedir.
(http://ec.europa.eu/research/science -society/document_library/pdf_06/
she_figures_2009_en.pdf)
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Bu sayfada duyurulmasını istediğiniz ulusal ya da uluslararası bilimsel bir aktivite veya
çalışmayan bir link varsa lütfen yayın komisyonuna bildirin (bulten@tfd.org.tr).
Web adreslerine üzerlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Bilimsel Toplantılar

Yer

Tarih

Web Adresi

1

16. International pharmaceutical
technology symposium

Antalya

09-13 Eylül
2012

http://www.iptshacettepe.org/

2

2. Üniversitelerarası Öngörüsel ve
Bireye Özgü Tedavinin Günümüz
Modern Tıp ve Eczacılık Pratiğinde
Uygulamaları Sertifika Programı

Eskişehir

13 -16 Eylül 2012

www.tfd.org.tr

3

3. Akılcı İlaç ve Tıbbi Beslenme
Ürünleri Kullanımı Sempozyumu

Girne,
KKTC

14-17 Eylül
2012

4

50th Anniversary Meeting of the
Hungarian Society for Experimental and Clinical Pharmacology
"Neurodegeneration: from the
research laboratory to the bedside"

Budapeşte,
Macaristan

19-21 Eylül
2012

http://
akademikgeriatri.org/
aiduyuru.pdf
http://www.mapharm.hu/

5

18th Scientific Symposium of the
Austrian Pharmacological Society
"The potential of optogenetics in
pharmacology"

Graz, Avusturya

20-21 Eylül
2012

http://www.aphar.at/
aphar2012.html

6

II. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi

İstanbul

27-28 Eylül
2012

7

4th Conference of the Mediterranean Neuroscience Society

İstanbul

30 Eylül - 3
Ekim 2012

http://
www.nanokon.yildiz.edu.t
r/
http://
www.mnsociety.com/

8

25th ECNP Congress

Viyana,
Avusturya

13-17 Ekim
2012

http://www.ecnpcongress.eu/

9

Neuroscience 2012, SfN's 42nd
annual meeting

New Orleans, Amerika

13-17 Ekim
2012

10

First Asian and African Stereology
Congress (AASC)

Samsun

06-08 Kasım 2012

http://www.sfn.org/
am2012/index.aspx?
pagename=abstracts_main
http://
www.aasc2012.org/
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Bilimsel Toplantılar
3.Voltametri ve Nöron Kültürü
Kursu
1.Sağlık Ekonomisi Kongresi

Yer
Erzurum

13

114th Annual Meeting of American Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics

Indianapolis, Amerika

14

4th Annual World Stem Cells &
Regenerative Medicine Congress
Asia 2013

Singapur

18-21 Mart
2013

15

World Hypertension Congress
2013
EFIC 8th International Pain in
Europe Congress
Neuroscience 2012, SfN's 43nd
annual meeting

İstanbul
Floransa,
İtalya
San Diego,
California

27-30 Haziran 2013
9-12 Kasım
2013
9-13 Kasım
2013

115th Annual Meeting of American Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics

Atlanta,
Amerika

19-22
Mart, 2014

11
12

16
17

18

Ankara

Tarih
10-11 Kasım 2012
23-25 Kasım 2012
6-9 Mart
2013

Web Adresi
http://www.acnrg.org/
erzurum/
http://www.sepd.org.tr/
http://
www.ascpt.org/2013Ann
ualMeeting/tabid/12428/
Default.aspx
http://
www.terrapinn.com/
conference/world%
2Dstem%2Dcells%
2Dasia/?
pk_campaign=Collocated
&pk_kwd=Event[5476]
http://
www.whc2013.org/
http://www1.kenes.com/
efic/
http://www.sfn.org/
index.aspx?
pagename=annualMeeting_futur
eandpast
http://www.ascpt.org/
Meetings/
FutureAnnualMeetings/
tabid/12999/
Default.aspx
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Proje Tipi

Başvuru son
günü
7 Eylül 2012

Web Adresi

Tübitak 3501-Ulusal Genç
Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı

7 Eylül 2012

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

ECRIN (Nadir hastalıklar,
tıbbi cihazlar ve beslenme)
çağrısı
SAN-TEZ Projeleri

15 Eylül 2012

http://lnkd.in/ZN62ga

15 Mart 2013

http://www.sanayi.gov.tr/
Pages.aspx?pageID=541&lng=tr

Tübitak 1002 Hızlı Destek
Programı

Başvurularda zaman kısıtlaması
yoktur

http://www.tubitak.gov.tr/
sid/368/pid/364/cid/20988/
index.htm

Tübitak 1301 Bilimsel Ve
Teknolojik İşbirliği Ağları Ve
Platformları Kurma Girişimi
Projeleri (İŞBAB)

Başvurularda 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

Union for International Cancer Control

Kasım 2012

http://www.uicc.org/fellowships/
beginning-investigators

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

2-10 Mayıs 2013

http://www.jsps.go.jp/english/efellow/data/point_app_2013.pdf

Tübitak 1001

http://www.tubitak.gov.tr/
sid/367/index.htm
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Bu sayfada yer almasını istediğiniz iş ilanlarını Dr. Banu Cahide Tel’e
(banutel@hacettepe.edu.tr) bildiriniz.
Güncel iş ilanlarına buradan ulaşabilirsiniz.
Western Sydney Üniversitesi (Sidney, Avustralya), Tıp Fakültesi, Farmakoloji Bölümü
doktora sonrası araştırıcı aramaktadır. Uygun araştırmacı 4 yıl için Doçent kadrosuna
atanacaktır (uzatma imkanı bulunmaktadır). Campbelltown kampüsünde bulunan
bölümün araştırma alanları Alzheimer hastalığı ve Tip II diyabete bağlı kognitif zayıflama
başta olmak üzere nörodejeneratif hastalıkların patogenezini araştırmak, yeni biyomarkır
ve ilaç geliştirmedir. Araştırma ön planda olmakla beraber, kadronun akademik olması
dolayısıyla araştırmacının bölümün eğitim faaliyetlerine katılması, lisans ve yüksek
lisans/doktora öğrencilerine danışmanlık yapması, eğitim vermesi yanında farmakoloji
lisans derslerini de vermesi beklenmektedir. Başvuracak adayların araştırma tecrübeleri
olması yanısıra aşağıdaki konulardan biri ya da birkaçında uzman olmalıdır:
Beyin hücre kültürü (primer kültür ve/veya beyin kesitleri),
Moleküler biyoloji teknikleri: mikroarrayler, qPCR, gen overekspresyonu ve/veya knockdown’u
Mükemmel analitik düşünme ve problem çözme becerisi yanısıra her düzeyde iletişim
tecrübesi olması ve bağımsız olarak çalışabilme yetisi adaylarda aranılan özellikler
içindedir.
Başvuru için öncelikle Prof. Gerald Münch (tlf: 02 4620 3814 ya da e-posta:
g.muench@uws.edu.au) ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Başvuru koşulları ve
kadro hakkında detaylı bilgiye Western Sydney Üniversitesi web sayfasından
ulaşabilirsiniz (www.uws.edu.au/vacancies).
Son başvuru: 2 Eylül 2012
Western Ontario Üniversitesi (Kanada), Schulich Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi’nden Dr.
Steven Laviolette, post-doktoral çalışma için eleman aramaktadır. Nörobilim
laboratuvarında moleküler biyoloji ve davranış farmakolojisi teknikleri, in vivo nöronal
kayıt alma, öğrenme, bellek ve LTP gibi konularda araştırma yapılmaktadır. Mevcut proje
konuları aşağıdadır:

“Nikotin ve opiat bağımlılığı, bağımlılık mekanızmasının incelenmesi, mezolimbik
sistemde nöronal plastisitenin bağımlılık üzerine etkisi” (bkz. J. Neurosci.28:802533; PNAS, 109(8):3101-6; J. Neurosci. 31(31):11172-83)

“Kannabinoid reseptör sinyalizasyonu ve nöropsikiyatrik hastalıklarda oynadığı
rol” (bkz. J. Neurosci. 31(14):5300-12; Cerebral Cortex, 20(6):1486-96)
Adayların davranış farmakolojisi, nörobilim ve/veya nöronal elektrofizyoloji kayıt
teknikleri konusunda deneyimli olması istenmektedir. İn vitro ya da in vivo
elektrofizyoloji (patch-clamp tekniği, tetrode kayıtları, LFP, voltametri vs.) deneyimi olan
adaylara öncelik verilecektir.
Uygun adayın bulunmasına kadar başvuru açık kalacaktır. Başvuruların CV, yayın listesi
ve adayın başarılarını ve gelecek planlarını yazdıkları kısa bir mektupla beraber Dr.
Steven Laviolette’e (SRLaviolette@gmail.com), Dept. of Anatomy & Cell Biology,
University of Western Ontario başvurmaları gerekmektedir.
Son başvuru: Açık
Novo Nordisk’in destek ya da kariyer (doktora ya da doktora sonrası araştırma) için
verdiği ilanları http://www.novonordisk.com/careers/phds-and-postdocs/fellowshipsscholarships.asp sayfasından takip edebilirsiniz.
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