
Sayı: 117, OCAK-ŞUBAT 2013 

 

TFD Bülteni 2012 sayılarından itibaren, 
elektronik bülten formatında iki ayda 
bir yayımlanmaktadır. 

 

Editör 

Prof. Dr. Öner Süzer 

 

Editör Yardımcıları 

Doç. Dr. N. Tuğba Durlu Kandilci 

Doç. Dr. Bilgen Hoşgör Başgut 

 

Yayın Kurulu 

Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu 

Prof. Dr. A. Tanju Özçelikay 

Prof. Dr. Hakan Ergün 

Doç. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu 

Doç. Dr. Arzu Onay Beşikçi 

Doç. Dr. Başar Sırmagül 

Doç. Dr. Hale Zerrin Toklu 

Doç. Dr. Alper Okyar 

Yrd. Doç. Dr. Banu Cahide Tel 

Yrd. Doç. Dr. Kemal Buharalıoğlu 

Yrd. Doç. Dr. Tolga Aydos 

Yrd. Doç. Dr. Burak Cem Soner 

Uzm. Dr. Kubilay Oransay 

 

 

www.tfd.org.tr/bulten 
bulten@tfd.org.tr 

İÇİNDEKİLER 
 

G            TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ E-BÜLTENİ 

Önsöz 1 

Akılcı İlaç Kullanımı Açısından 

Bitkisel Ürünlere Yaklaşım: 

Rasyonalizm Versus Ampirisizm  2-9 

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 10-13 

Literatürden 14-20 

Mitolojide Sağlık Konusu, Mitolojik 
Kökene Dayanan Tıp ve Eczalık  
Terimleri IV 21-23 

Bilimsel Toplantılar, 
Proje Başvuruları 22-23 

Üyelerimizden 24 

İş İlanları 25 

  

  

  

  

Bültende yer almasını istediğiniz 

yazıları-haberleri bülten@tfd.org.tr 

adresine gönderebilirsiniz. 

 

http://www.tfd.org.tr/bulten
mailto:bulten@tfd.org.tr


Değerli Meslektaşlarım, 

Türk Farmakoloji Derneği Elektronik Bülteninin Ocak-Şubat 2013 sayısında sizlerle 

birlikteyiz. Bu dönemde gerek internet sitemizde, gerekse de sizlere yazdığımız e-

postalarla, R. Kazım Türker 2012 yılı Genç Farmakolog Teşvik Ödülü duyurusunu 

yapmıştık. Bu ödülün amacı bilindiği gibi ülkemizde bağımsız, yüksek motivasyonlu bilim 

insanı yetişmesine katkı yapmak ve bilim ile sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla 

verilmektedir. Başvurular 1 Şubat 2013 tarihine kadar kabul edilecektir. Detaylar  http://

www.tfd.org.tr/Haberler.aspx?hid=135 adresinde bulunmaktadır. 

Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme 

Seminerleri Programları'nın yirmiikincisi 4-6 Mart 2013 tarihlerinde, 1985 yılında 

kaybettiğimiz Ecz. Nezih Ulagay anısına düzenlenecektir. Toplantımız Uludağ, Bursa’da 

bulunan Karinna Hotel’de yapılacaktır. Toplantı için Ankara ve İstanbul’dan 4 Mart 2013 

günü kara yoluyla ulaşım sağlanacaktır. Aidat borcu bulunmayan araştırma görevlisi 

üyelerimiz TFD’nin düzenleyeceği kara ulaşımı ve toplantı kayıt ücretlerini 

ödemeyeceklerdir. Toplantı programı önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Detaylara 

http://www.tfd.org.tr/Default.aspx?sid=83&div=div28&lnk=lnk83 adresinden ulaşabilir-

siniz. 

 

Yönetim kurulumuz, 4-7 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya’da Rixos Lares Oteli'nde 

yapılacak olan Türk Farmakoloji Derneği 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi için 

çalışmalarını sürdürmektedir, kongremizin internet sitesi hazırlanmıştır, ilk duyurusu ve 

detaylı bilgilere www.tfd.org.tr/kongre adresinden ulaşabileceksiniz. Kongre bilimsel 

programının en iyi biçimde geliştirilmesini arzu etmekteyiz. 

 

Ayrıca, Mayıs ayında Yunan Farmakoloji Derneği (http://gsp.med.auth.gr/) işbirliğiyle 

Edirne’de “Farmakoekonomi” temalı bir eğitim toplantısı düzenlemeyi planlamaktayız. 

Detaylı bilgiler ve program yakında açıklanacaktır. 

 

Saygılarımla ve Mart-Nisan 2013 sayısında görüşmek dileğimle. 

 

Prof. Dr. Öner Süzer 

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  
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AKILCI İLAÇ KULLANIMI AÇISINDAN BİTKİSEL ÜRÜNLERE YAKLAŞIM: 

RASYONALİZM versus AMPİRİSİZM 

 

Eczacı Burçak BİNGÜLLÜ, Doç. Dr. Kemal BUHARALIOĞLU 

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yenişehir Kampüsü 33169 Yenişehir / MERSİN 

 

Genel Bakış 

İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren, yeryüzündeki tüm kültürlerde, hastalıkların 

tedavisinde bitkiler kullanılmaktadır. Günümüzde kullanılan dijital glikozitleri, ergot ve 

opium alkaloitleri gibi birçok ilaç grubu bitkisel kaynaklıdır. Eski ve güçlü Doğu kültürleri 

olan Çin ve Hindistan’da bitkisel tedavinin de içinde olduğu Tamamlayıcı ve Alternatif 

Tıp yöntemleri günümüzde ulusal ölçekte kullanılmaktadır. Avrupa’da bitkisel ilaçlar 

uzun bir geçmişe ve geleneksel kullanıma sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya 

nüfusunun %80’ninin birinci basamak sağlık hizmetlerinde bitkisel kökenli ilaçları 

kullandığını bildirmektedir.   

 

Tarih boyunca insanlar ortaya çıkış nedenlerini kavrayamadıkları hastalıkların 

tedavisinde fallar, dualar ve büyünün yanında, bitkisel drogları da  kullanmıştır. 

Hastalıkların ortaya çıkış nedenlerinin anlaşılması ve ardından ilaçların kanıta ve mantığa 

dayalı (akılcı; rasyonel) kullanılmaya başlaması uzun zaman almıştır. Ancak, modern 

tıbbın bazı hastalıklarda çaresiz kalması, sentetik ilaçların istenmeyen ve zararlı 

etkilerinin daha fazla olduğu anlayışı, bitkilerin doğal olduğu için güvenilir olduğu 

düşüncesi (!) ile doğaya dönüş akımı çerçevesinde bitkisel ürünlerin günümüzde 

popülaritesi yeniden artmıştır (1). Bu gelişmeye paralel olarak, bitkisel ürünler çocuklar, 

gebeler ve emzirme dönemindeki kadınlar ile yaşlılar gibi farmakodinamik ve 

farmakokinetik açıdan değişkenlik gösteren risk grupları tarafından da yaygın olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Yazılı, sözlü ve görsel iletişim organlarında bitkisel ürünler çok 

sık gündeme gelmektedir. "Halkın isteğine ve beklentisine karşılık verme" iddiasındaki 

bitkisel ürünlerin sayısı giderek artmaktadır. Örnek olarak Viagra®’nın bitkisel alternatifi 

Riagra®, kilo verdirici preparatlar, meme büyütücü preparatlar ve bağışıklık güçlendirici 

Ekinezya preparatları verilebilir. Bitkisel ürünler sadece sağlıklı kalmak veya kendini iyi 

hissetmek (Gingko biloba ürünlerinin hafızayı güçlendirmek amacıyla kullanılması gibi) 

amacıyla kullanılmamaktadır; basit rahatsızlıklar (öksürük ve soğuk algınlığı), kronik 

hastalıklar (sırt ağrıları), ciddi kronik hastalıklar (astım, kanser, depresyon ve diyabet) 

için de tercih edilmektedir (2,3). Bitkisel ürünlerin halk tarafından giderek artan bir 

şekilde, bilinçsizce ve yaygın kullanımının oluşturduğu ciddi riskler kaygıları da 

beraberinde getirmektedir.  

 

Bitkisel Ürünlerin Piyasaya Çıkışı 

Bitkisel ürünler, ilaçlardan farklı olarak, karşımıza çeşitli şekillerde çıkabilmektedir: 

Aktarlarda bitkisel çay ve bitkisel ham drog olarak, bazı zincir mağazalar ve internet 

sitelerinde ise farmasötik formülasyon şeklinde satılmaktadır. Ne yazık ki, bitkisel 

ürünlerin bir kısmı eczanelere de girmeye başlamıştır. Bitkisel ürünlerin bu kadar farklı 
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şekillerde ve yerlerde karşımıza çıkmasının nedeni, yasal düzenlemelerin yetersizliği 

sonucu bir bitkisel ürünün iki farklı bakanlıktan ruhsat veya izin alabilmesidir. Örneğin, 

Ginkgo biloba içeren bir bitkisel ürün hem bitkisel ilaç olarak (Tebokan fort®) Sağlık 

Bakanlığı’ndan ruhsat, hem de gıda takviyesi adı altında (Ginkgo biloba leaf extract) 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan üretim izni alabilmektedir. Bu şartlar altında, 

bitkisel ürünlerin çoğunluğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan izin alarak 

piyasaya çıkmaktadır. Çünkü, bu bakanlık tarafından kapsamlı bir klinik çalışma 

istenmemesi üretim maliyeti ve izin alma süresi açısından çok daha avantajlı bir durum 

oluşturmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan üretim izni alan bitkisel 

ürünler hakkında herhangi bir tedavi endikasyonu belirtilmesine izin verilmemektedir, 

ancak piyasaya çıktıktan sonra bu ürünlerin satıldıkları yerlerde broşürler ve internet 

satış sayfaları aracılığı ile endikasyon bildirimlerine rastlanmaktadır. Bu durum da, halkın 

bitkisel ürünleri ilaç olarak algılamasına katkıda bulunmaktadır (5).  

 

Akılcı İlaç Kullanımı İlkeleri Açısından Bitkisel Ürünler 

Bir ilaç piyasaya çıkmadan önce ilgili sağlık otoritesinin kalite güvenlik, etkinlik ve son 

dönemlerde maliyet-etkinlik ile ilgili istemlerini yerine getirmek zorundadır. Bu tür bir 

zorunluluğu bulunmayan bitkisel ürünlerin kalite, güvenlik ve etkinlikleri ile ilgili 

giderilemeyen endişeler, halk sağlığının düşük kaliteli, etkisiz ve güvenli olmayan 

ürünlerden korunması gerekliliğini gündeme getirmiştir. Medya zayıflamak isterken 

kullandığı bitkisel ürün nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın haberlerini hala 

vermektedir. Bu olumsuz şartlar altında, hekim, eczacı ve diğer sağlık çalışanları 

tarafından bitkisel ürünlerin kullanımının tümüyle reddedilmesi halk sağlığını korumaya 

yetmediği gibi halkı bu konuda daha da savunmasız hale getirmektedir. Bu yüzden, konu 

ile ilgili tüm sağlık çalışanlarının halk sağlığını tehdit eden bu konuda bilgi sahibi olması 

gerekmektedir.    

 

Şekil 1. Akılcı İlaç Kullanımı Süreci  
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DSÖ akılcı ilaç kullanımını (Şekil 1), “hastaların klinik gereksinimleriyle uyumlu, bireysel 

gereksinimlerini karşılayacak dozda, uygun bir süre boyunca ve kendileri ile toplumları 

için en düşük maliyette edinmeleri” biçiminde tanımlamaktadır (6). 

 

Tedavi sırasında ilaç kaynaklı zararları en aza indirmek ve en ekonomik tedaviyi 

sağlamak akılcı ilaç kullanımının en belirgin özellikleri arasındadır. İlaçların akılcı 

kullanımının temelinde, etki mekanizmalarının ayrıntılı bir biçimde bilinmesi 

bulunmaktadır. Etki mekanizmasının bilinmesi ise, o ilaçların dozunun değişen koşullarda 

ayarlanabilmesini kolaylaştırmaktadır. İlacın etkisine ilişkin bu kanıtları preklinik ve klinik 

çalışmalar sağlamaktadır. Bitkisel ürünlerde ise geleneksel kullanım bilgileri ön plana 

çıkmakta ve birden daha çok, hatta bazen yüzlerce, etkili bileşiğin (alkaloitler, glikozitler, 

flavanoitler, terpenler, vb.) bir arada olması, bu ürünlerin akılcı kullanımlarını 

güçleştirmektedir. Bu durum, aynı zamanda bitkisel ürünlerde, ilaçlarda olduğu gibi 

kalite kontrolü, kalite güvencesi, farmakolojik ve toksikolojik etkilerin anlaşılması 

süreçlerini de farklılaştırmaktadır (4).  

 

Bitkisel Ürünlerde Kalite ve Etkinlik Sorunları: 

Kötü saklama koşulları, çevresel etkenler, üretim yöntemleri, tağşişat ve kontaminasyon 

kalitede sorun yaratan başlıca etkenlerdir. Bitkisel ham drogların çoğu aktarlarda 

satılmaktadır. Aktarlardaki kötü saklama koşulları sonucu (Şekil 2) bitkisel droglarda 

aflatoksin gibi sağlığa zararlı maddeler bulunabilmektedir (3). Çevresel etkenler

bitkisel ürünlerin kalitesini etkileyen önemli özelliklerdendir. Bazı bölgelerde yetişen tıbbi 

bitkilerde yapılan testlerde ağır metallere rastlanmaktadır. Ayrıca kimyasal böceksavar 

kullanılan ekim alanlarından veya yakınlarından toplanan bitki örneklerinde de pestisit 

kalıntıları görülmektedir (3, 4). Üretim yöntemi de bitkisel ürünün kalitesini belirleyen 

önemli etkenlerden birisidir. Farklı iklim koşullarında yetişen aynı bitki türünden alınan 

örneklerde bitkinin kimyasal bileşenlerinin oranları da değişebilmektedir. Bitkisel ürün 

hazırlamak üzere toplanan bitkilerin hızlı ve doğru bir biçimde kurutulması ve enzimatik 

dönüşümlerin engellenmesi gerekmektedir. Aksi durumda, bitki örneği içerisinde yer 

alan etkili bileşenler bozulabileceği gibi, zararlı maddelere de dönüşebilmektedir. Örneğin 

nemli ortamda bırakılan kokulu yonca (Melilotus officinalis L bitkisinin içerisindeki 

kumarinler, kolaylıkla toksik bir bileşik olan dikumarol bileşiklerine dönüşebilmektedir 

(3). Farmasötik formülasyon haline getirilmiş bitkisel ürünler çoğunlukla parasetamol, 

fenasetin, kafein, indometasin, hidroklorotiyazit ve sibutramin gibi sentetik ilaç 

hammaddeleriyle tağşiş edilmektedir.  

 

Bitkisel ürünlerin kalitesi ile ilgili olarak sağlık çalışanlarının son derece dikkatli olması 

gereken noktalardan birisi de lisanlı olmayan ürünlerin etiketlerinde bahsedilen 

içeriklerinin veya miktarlarının gerçeği yansıtmayabileceğidir. Ayrıca farklı üreticilerin 

ürünlerindeki kalite farklılığı (dozun tek tip olmaması gibi) etkinlik açısından da önemlidir 

(Şekil 3). Bu yüzden, bir bitkisel ürünün etkinliğine ait klinik deneme sonuçları aynı 

içeriğe sahip diğer markaların ürünlerine ekstrapole edilmesi oldukça güçtür. 
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            Şekil 2. Mersin’deki bir aktardan drog görüntüsü. 

 

Bitkisel Ürünlerin Güvenliği 

Bitkisel ürünlerin güvenliği bileşiminde bulunan kimyasalların ters ve toksik etkilerine 

bağlıdır. Ayrıca, üretim sırasında oluşabilecek kontaminasyonlar (mikroorganizmalar, 

mikrobiyal toksinler, pestisitler, fumigasyon ajanları ve radyoaktivite ile kurşun, 

kadmiyum, cıva ve arsenik gibi toksik metaller), sentetik ilaç hammaddeleriyle tağşişat 

ve bitkisel droğun yanlış tanımlanması da önemli problemlerdir (4). Örneğin, 

antispazmodik etkisinden dolayı bitkisel çay olarak kullanılan Matricaria sp. (papatya) 

bitkisi, dış görünüşü açısından pek çok bitki ile karıştırılabilir. Senecio (sarı papatya) 

türleri halk tarafından çoğu kez papatya sanılmaktadır. Karaciğer zedelenmesine yol 

açan pirazolidin alkaloitleri içerdiği için Senecio türlerinin kullanımı sakıncalıdır. 

Aktarlarda ise bu iki tür sıklıkla papatya adı altında birlikte satılmaktadır (Şekil 4).  

 

 

 

             Şekil 3. Bitkisel ürünlerin oluşturduğu riskler 
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Şekil 4. Aktardaki papatya görüntüleri. 

 

Bir başka önemli sorun, hastaların çoğunlukla sağlık çalışanlarına kullandıkları bitkisel 

ürünlerle ilgili ters etkileri bildirmeye çekinmeleri veya zararsız olduklarını düşündükleri 

için bildirmeye gerek duymamalarıdır. Hastalar ilaçla tedavilerinin yanında tedaviye 

destek olması amacı ile bitkisel ürünler kullandıklarında ilaç etkileşimleri ortaya 

çıkabilmekte ve hastadan beklenen tedavi yanıtı alınamamakta, ilacın etkisi azalarak ya 

da etkisi şiddetlenerek istenmeyen etkiler gözlenebilmektedir. Bu durum, ilaçla tedavinin 

başarısını etkilemektedir (8). Literatürde bitkisel ürün-ilaç etkileşimlerine ait yayınların 

artması yukarıdaki endişelerin ne kadar yerinde olduğunu göstermektedir (7). Bu 

koşullar altında, halk tarafından büyük bir ilgiyle kullanılan bitkisel ürünler akılcı ilaç 

kullanımı ilkelerini adeta alt üst etmektedir. 

 

Bazı durumlarda ise bitkisel ürünler doğru endikasyonun belirlenmesini 

güçleştirebilmektedir. Örneğin, St. John’s Wort (sarı kantaron, binbirdelik otu) kan 

basıncında yükselmeye, hipertansiyonda kötüleşmeye veya sekonder hipertansiyona 

neden olabilir. Hipertansiyona ilişkin bu ikincil neden belirlendiğinde tedavide ilk 

yapılması gereken bu bitkisel ürünü kullanmayı bırakmaktır (9). Yine, St. John’s Wort’un 

p-glikoproteini etkinleştirmesiyle siklosporin gibi immünosupresanların etkilerini 

azaltması sonucu organ nakli yapılmış hastalarda organ reddi görülmektedir (10).  

 

Bitkisel ürünler üzerinde yeterli kontrollü klinik çalışmaların yapılmamasına rağmen, bu 

ürünler için fiyat kontrol mekanizması bulunmaması sonucu, pahalı olmaları nedeniyle bu 

ürünlerin akılcı kullanımlarından söz edilemez. 

 

Gelinen Nokta 

Bitkisel ilaçların hastalıkların tedavisi ve önlenmesinde kanıta ve bilime dayalı, yani 

rasyonel kullanımı fitoterapi adını aldığı söylenmektedir. Bu yaklaşım geleneksel tıbbi 

herbalizmden farklıdır. Herbalizm bitkisel ürünlerin holistik, geleneksel ve ampirik

kullanımına dayanır. Bu iki yaklaşım, ampirik/geleneksel ve rasyonel/kanıta dayalı, 
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birbirinden tamamen farklı olsa da, bazı durumlarda aynı terminolojiyle karşımıza 

çıkmaktadır. Örneğin bir herbalist yaptığı işi fitoterapi olarak tanımlayabilmektedir. Bu 

karmaşanın ve yazının tümünde bahsedilen halk sağlığını tehdit eden bitkisel ürün 

kaynaklı tehlikenin nedenini yasal düzenlemelerin eksikliği ve yanlışlığında aramak 

yerinde olacaktır.  

 

Amerika Birleşik Devletleri, 1994 yılında üreticilerin güçlü lobi faliyetleri sonucu Gıda 

Destekleyicileri Sağlık ve Eğitim Yasasını Kongre’den geçirmiştir. Yasanın adında 

anlaşılacağı gibi bitkisel ürünlerinde içinde bulunduğu fizyolojik etkiye sahip bir grup 

bileşik piyasaya çıkışta ilaç değil gıda desteği statüsüne alınmıştır. Kongre’nin bu şekilde 

şekilde kabul ettiği yasa sonucu gıda destekleri piyasaya çıkmadan önce güvenlik ve 

etkinliğe ait kanıtlara ihtiyaç duymamaktadır. Yasa, İyi Üretim Uygulamalarına (Good 

Manufacturing Practise GMP) uygun üretim yapılması istemini getirse de GMP 

standartları konusunda son karar 2007 yılında verilebilmiştir. Bu 13 yıllık gecikme, 

üretim sürecini tamamen üreticilere bırakması sonucu etikete uymayan, tağşişat 

yapılmış ve kontaminasyon problemi olan ürünlerin piyasada bulunmalarını 

kolaylaştırmıştır. Bu yasanın çıkışından itibaren gıda desteği adı altındaki ürünler Tarım 

Bakanlığı aracılığı ile ülkemize de girmeye başlamıştır.  

   

Güncel bir gelişme olarak, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol 

Genel Müdürlüğü tarafından 5996 Sayılı Kanun Kapsamında hazırlanan “Takviye Edici 

Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşletmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik” taslağında, 

ilginç bir şekilde, yasal dayanak olarak Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem 

Kanunu’nun çeşitli maddeleri gösterilmektedir. Dayanak yanlış olunca değiştirilmesi 

düşünülen yönetmeliğin bu yazıda konu edilen diğer problemlere de çözüm üretmesi 

mümkün gözükmemektedir. Daha önemlisi, gereken kontrollerden geçmeden piyasaya 

çıkan ürünler için sağlık çalışanlarını ve toplumu bilinçlendirmek kadar bu yasanın bu 

kadar engelsiz nasıl çıktığını da sorgulamak gerekmektedir. 

 

Sağlık Çalışanlarına Düşen Sorumluluklar 

Bitkisel ürünler konusunda bilgiyi, halk, magazin dergileri, gazete köşeleri, televizyon 

programları, internet ve üreticilerin reklamlarında kullandıkları literatürler gibi çeşitli 

kaynaklardan edinmektedir. Bu kaynaklardaki bilgilerin çoğunluğu bilimsel bir eleştiri 

süzgecinden geçmediği gibi fiyat indirimleri, promosyonlar gibi tüketimi artıran 

unsurlarla birlikte sunulmaktadır. Bu ürünler hakkındaki “%100 doğal”, “tümüyle 

bitkisel” ve “hiçbir yan etkisi yok” gibi yanlış söylemlerle halkın güveni suistimal 

edilmektedir. Bitkisel ürünler çoğunlukla hekime bildirilmeden, eczacıya danışılmadan ve 

bu konuda uzman olmayan kişilerin önerileriyle kullanılmaktadır. Bu ürünlerle ilgili 

danışmanlık hizmeti çoğunlukla tıbbi bitkilerle ilgili bir eğitimi olmayan ve kendince 

herbalist veya bitki uzmanı gibi yasal zeminde geçerliliği olmayan unvanları alan kişiler, 

aktarlar, konunun uzmanı olmayan bazı "sözde" bilim adamları, zincir mağazalardaki 

satış görevlileri, internet siteleri ve ev kadınları tarafından sağlanmakta ve halka eksik 

ve yanlış bilgiler verilmektedir (11). 
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Bu zor şartlar altında, sağlık çalışanlarına düşen sorumluluklar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

Hastalar kullandıkları bitkisel ürünleri sağlık çalışanlarına bildirmede çekingen 

davranabilir. Hastanın reçeteli ve reçetesiz ilaçlarla birlikte bitkisel ürün kullanıp 

kullanmadığı tespit edilerek hasta izlemi yapılmalıdır. 

İlaçların olduğu kadar bitkisel ürünlerin de ters etkilerinin bildirilmesi son derece 

önemlidir, çünkü bu ürünlerin güvenlik değerlendirmesi ilaçlar kadar kapsamlı bir 

biçimde yapılmamaktadır. Hastaların kullandıkları bitkisel ürünü hekim ve 

eczacılarına söylememeleri sonucu gözlenen ters etkinin ilaçtan mı bitkisel üründen 

mi kaynaklandığının saptanması oldukça zordur. Sağlık çalışanları hastaların 

bitkisel ürün kullanıp kullanmadığını değerlendirmeli, kullanıyorsa ortaya 

çıkabilecek olası ters etkileri hastaya anlayabileceği bir dille açıklamalıdır. 

Hastanın ilaçla tedaviye rağmen düzelmeyen bir patolojisi varsa kullandığı bütün 

bitkisel ürünler (aktardan alınan ve bitkisel çaylar dahil) sorgulanmalıdır. 

Hamileler, bebekler, çocuklar, ergenler ve yaşlılar bitkisel ürünlerin etkinliği 

hakkında bilgi çok azdır; bu nedenle bitkisel ürünlerin bu yaş gruplarında kullanımı 

konusunda çok dikkatli olunmalıdır. 

Sağlık çalışanlarına ait meslek kuruluşları tarafından düzenlenecek olan eğitim 

seminerleri ile bitkisel ürünler ilacın üç temel özelliği olan kalite, güvenlik ve 

etkinlik koşullarını yerine getiremedikleri için akılcı ilaç kullanımında risk 

oluşturdukları açıklanmalıdır. Akılcı ilaç kullanımı ilkeleri bitkisel ürünlerin 

kullanımını kapsayacak biçimde genişletilebilirse, bu ürünlerin kullanımı ile görülen 

istenmeyen etkiler en aza indirilebilir. 

 

Son olarak, insan sağlığı, daha doğru bir ifadeyle halk sağlığı, konusunu ilgilendiren bir 

mevzuatın hala Tarım Bakanlığı tarafından kontrol altına alınmaya çalışılması, ülkemizde 

bu konuda yaşanan sıkıntıların ve hatta ölüm olaylarının devam edeceğini 

göstermektedir. 
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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM 

DALI 

 

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı; 1996 yılında 

Doç. Dr. Leman AKBAŞ’ın atanması ile kurulmuştur. 2006 yılında görevi Prof. Dr. 

Mustafa BİRİNCİOĞLU devralmış ve halen sürdürmektedir. 

 

Anabilim Dalımızda şu an 1 profesör, 1 doçent, 3 yardımcı doçent ve 1 uzmanlık 

öğrencisi görev yapmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise 2 yüksek 

lisans öğrencisi eğitimlerine devam etmektedir. Öncelikli olarak Tıp Fakültesi olmak 

üzere, Aydın Sağlık Yüksekokulu bünyesinde Ebelik ve Hemşirelik, Aydın Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Anestezi ve İlk ve Acil Yardım, Söke Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde İlk ve Acil Yardım, Şifa Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi bünyesinde Hemşirelik bölümlerinde farmakoloji dersleri 

verilmektedir. Tıp Fakültesi, 1998-1999 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci alarak 

hizmete başlamıştır. Eğitim müfredatı "Ulusal Çekirdek Eğitim Programı" 

doğrultusunda ve entegrasyon sistemine uygun olarak hazırlanmış ve farmakoloji 

dersleri de bu entegrasyon içinde ders kurulları ve staj kurulları içine dağıtılarak 

verilmeye başlanmıştır. Farmakoloji dersleri, özellikle öğrencilerin işledikleri diğer 

ders konuları ya da bulundukları stajlarla uyumlu olacak şekilde 2, 3, 4 ve 5. sınıflara 

uygun şekilde dağılımı yapılarak verilmektedir. 

 

Öğretim üyelerimiz, ders yoğunluklarının yanında diğer idari ve akademik görevleri 

de yürütmektedirler. Prof. Dr. Mustafa BİRİNCİOĞLU, 2010 yılında başına geçtiği 

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdürmektedir. Bu görevi 

kapsamında Üniversite’de oluşturulan çok sayıda akademik ve idari kurulların 

başkanlığı veya üyeliği görevini yerine getirmektedir. Doç. Dr. Turhan DOST 2011 yılı 

içinde başladığı Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine halen devam etmektedir ve 

çok sayıda kurulda görev almaktadır. Farmakoloji Anabilim Dalı’nın diğer akademik 

toplantılarda temsil edilmesi görevlerini de Yrd. Doç. Dr. Buket DEMİRCİ, Yrd. Doç. 

Dr. İbrahim TUĞRUL ve Yrd. Doç. Dr. Ömer DEMİR sürdürmektedir. Ayrıca Yrd. Doç. 

Dr. Ömer DEMİR tarafından Şifa Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Üyeliği 

görevi yerine getirilmektedir. Ayrıca Prof. Dr. Mustafa BİRİNCİOĞLU tarafından 

kurulan Akupunktur Polikliniği’nde akupunktur, masaj ve aromaterapi 

uygulanmaktadır. Ayrıca Prof. Dr. Mustafa BİRİNCİOĞLU, 2011 yılında Anadolu 

Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Önlisans Programı’ndan 

mezun olarak, tıp fakültesi sonrasındaki 5. üniversite diplomasını almıştır. Bu konu 

ile ilişkili olarak Söke’de bulunan Doğal Destek Ürünleri Araştırma Sanayi ve Ticaret 

AŞ’ye doğal yağların (rüşeym, nane, adaçayı, biberiye, melisa vb.) üretimi 

konusunda bilimsel danışmanlık vermektedir. Doç. Dr. Turhan DOST tarafından 

yöneticiliği yapılan Deney Hayvanları Üretim ve Deneysel Araştırma Laboratuvarı’nın 

son yönetmeliğe göre ruhsatlanması sağlanmış olup kısa bir süre içinde deney 

hayvanı üretimine başlanacaktır. 

2012 yılı itibari ile 3 uzmanlık çalışması tamamlanmıştır. Yüksek Lisans eğitimi 2012-

2013 eğitim-öğretim yılı içinde başlamıştır. 
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Bilimsel araştırma amacı ile genel başlıklar altında ilgilenilen konular: 

Farmakoloji araştırmalarında çok çeşitli deneysel ve uygulamalı yöntemler 

kullanılmaktadır. Anabilim Dalı çalışma konuları şunlardır; 

 Deneysel kolit modeli 

 Kardiyak iskemi-reperfüzyon çalışmaları  

 İzole kalp sistemi 

 Menopoz farmakolojisi  

 Deneysel herbal terapi uygulamaları 

 Deneysel diyabet modeli 

 Organ banyosu 

 Farmakokinetik çalışmalar 

 

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ VE YÜKSEK LİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİLERİMİZ 

Prof. Dr. Mustafa BİRİNCİOĞLU 

Doç. Dr. Turhan DOST 

Yrd. Doç. Dr. İbrahim TUĞRUL 

Yrd. Doç. Dr. Buket DEMİRCİ 

Yrd. Doç. Dr. Ömer DEMİR 

Dr. Necip GİRİT (Araştırma görevlisi) 

Dr. Börte GÜRBÜZ (Yüksek lisans öğrencisi) 
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BÖLÜM ÇALIŞANLARI 

  

Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu Makamında ve Akupunktur Polikliniğinde  

  

Doç. Dr. Turhan DOST Yrd. Doç. Dr. İbrahim TUĞRUL 

  

Yrd. Doç. Dr. Buket DEMİRCİ Yrd. Doç. Dr. Ömer DEMİR 
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Farmakoloji laboratuvarı birçok deneysel araştırmaya cevap verebilecek şekilde 

tasarlanmış olup mevcut cihazlar şunlardır: 

 

 

 

Farmakoloji AD Deneysel Araştırma Laboratuvarı 

 

Deney Hayvanları Üretim ve Deneysel Araştırma Laboratuvarı 
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Organ Banyosu 

İzole Kalp Sistemi 

MP 150 ve MP 36 Veri Kayıt Sistemi 

Tail-Cuff Tansiyon Ölçüm  Sistemi 

pH metre 

Solunum Pompası 



Orijinal: Bengmark S (2012). Gut microbiota, immune development and 

function. Pharmacol Res Baskıda). 

 http://dx.doi.org/10.1016/j.phrs.2012.09.002 

Bağırsak florası, immün sistem gelişimi ve fonksiyonu  

Biljana Yaren, Fatma Akar 

Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,  Farmakoloji Anabilim Dalı 

 

Batılı Tarzı Diyetin Mikrobiyota ve Hastalıklar Üzerine Etkisi  

Obezite ve çeşitli endemik kronik hastalıklar (dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu 

(ADHD), Alzheimer, otizm, artrit ve felç) dünya çapında hızla artmaktadır.  Son 

zamanlara kadar bu hastalıklar, modern ziraat teknikleri, toplu üretim ve işlenmiş et, süt 

ve tahıl ürünlerine kolay ulaşımı ile bilinen Batı dünyasında dikkat çekici iken, ‘modern’/

Batı hayat tarzının yaygınlaşmasına paralel olarak dünyanın diğer bölgelerine de 

sıçramıştır (1-3). Yeni çalışmalar, 2050 yılına kadar ABD dahil birçok ülkede diyabet 

sıklığının iki (4); ADHD, Alzheimer ve kanser sıklığının ise üç kat (5,6) artacağını 

öngörmektedir.  

Hemen hemen aynı genoma sahip olmamıza rağmen, hayat tarzı ve beslenme 

alışkanlıkları konusunda modern insan ve yaklaşık 200.000 yıl önce yaşayan atalarımız 

arasında çok büyük farklılıklar gözlenmektedir. Bugünkü vahşi şempanzelerin 

beslenmesiyle neredeyse tıpatıp aynı olan ‘Paleolitik diyet’ olarak bilinen atalarımızın 

diyetinde, Batı diyetinde yaygın bulunan ve IGF-1 arttıran insülin salgılatıcı yiyecekler 

çok düşük oranda mevcuttu. Birçok bilim adamına göre insanoğlunun genomu, Batı 

diyeti ile ortaya çıkan yüksek insülin/IGF-1 sinyalleşmesine (IIS) alışamamış ve belki de 

hiç bir zaman alışamayacaktır (7). 

Batı diyeti tüketen bireylerin bağırsak florası, alt sindirim sistemine ulaşan ve 

mikrobiyotayı besleyecek besin unsurları taşımadığı için fakirleşmiştir. Azalan floranın en 

belirgin ve zararlı sonucu olarak ortaya çıkan işlev bozukluğu ve disbiyoz; plazma 

endotoksin düzeyinin artmasına (endotoksemi) yol açar. Deneysel ve klinik araştırmalar, 

inflamasyon ile obezite ve kronik hastalık riski arasında iyi bir korelasyon olduğunu 

göstermektedir. Endotoksinler, protein, lipid ve lipopolisakkarid (LPS) karışımı olup, 

Enterobacteriaceae ve Pseudomonadaceae gibi gram-negatif bakterilerin dış 

membranında bulunurlar. LPS, bakteriyel endotoksinlerin biyolojik özelliklerinden 

sorumlu olup Toll-like reseptörü olarak bilinen TLR2 ve TLR4 aracılığıyla güçlü 

inflamasyon tetikleyicisidir.  

Bir ay boyunca Batı diyeti ile beslenen gönüllülerin plazma endotoksin aktivitesinde %71 

artış (endotoksemi) görülürken, lifli diyetle beslenen grubun endotoksin düzeyinde %

31’lik bir düşüş saptanmıştır (8). Hareketsiz yaşam tarzı ve endotoksin düzeyi arasında 

pozitif korelasyon; fiziksel egzersiz düzeyi ile ise, negatif korelasyon gösterdiği 

bulunmuştur (9). Endotoksemi, karbonhidrattan çok, yüksek yağlı diyet ile beslenmenin 

sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Yiyeceklerdeki yağların, mikroflora ve onun 

replikasyonunu olumsuz etkilemesi olasıdır, fakat en çarpıcı etkileri translokasyonu 

kolaylaştırma yeteneklerinden kaynaklanır; yağlar, transselüler transport olarak bilinen, 

yağa gömülmüş endotoksinlerin mukozadan dolaşıma aktarılmasında uygun bir ortam 

oluştururlar. 
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Proteotoksinler ile İnflamasyonun Tetiklenmesi 

İnsanlar, endotoksin etkisine son derece duyarlıdır, farelerden 250 kat daha düşük doz 

LPS ile inflamasyon geliştirilebilir (10). Modern insan, mevcut yaşam tarzının olumsuz 

sonucu olarak; ev, işyeri ve okullar gibi dış yaşam alanlarında bulunan yüksek toz 

oranından dolayı, diğer primatlardan daha fazla, solunum yoluyla LPS’ye maruz 

kalmaktadır. Ziraat, tekstil ve ahşap sanayi çevreye yüksek endotoksin bırakılmasına 

neden olur. Ayrıca, sigara içilmesi de LPS’nin önemli kaynaklarından birisidir. Yediğimiz 

besinlerdeki yüksek endotoksin içeriği çoğu kez göz ardı edilir. LPS ısıya dayanıklı 

olduğundan, LPS’nin kendisi ve ölü bakteriler inflamasyonu tetikleyebilir, bu yüzden 

pişirme süresi bir avantaj sağlamayabilir. Taze ve çiğ sebzelerin çoğu beklendiği gibi en 

düşük düzeyde TLR2 ya da TLR4 uyaranları içerirler (11). Ancak, bazı çiğ ya da az 

işlenmiş sebzeler, saklama süresine çok duyarlı olduğundan yüksek düzeyde bakteri ve 

endotoksin üretebilirler. Bunlar; soya filizi, doğranmış soğan ve havuç gibi sebzelerdir 

(12). Dana, domuz ve hindi etinde, özellikle havaya maruz kalındığında, 5 derecelik 

saklanma sıcaklığında bile, birkaç gün içinde TLR2 ve TLR4 stimülanlarının düzeyi 

yükselmeye başlar (13). Bu zararlı maddelerin artışı, etin küçük parçalara ayrılması ve 

normal havaya maruz kalması ile hızlanır (13). İşlenmiş etler, yüksek besin içerikli 

olsalar bile, haftalarca bekletilmesinden dolayı endotoksin oluşumuna kapı açmaktadır. 

Farklı besin bileşenleri, özellikle proteinler, et içindeki inflamatuvar faktörleri azaltabilir 

ya da çoğaltabilir. Modern insanın her gün tükettiği birçok peptid, inflamasyon tetikleyici, 

TGF-β ve TLR reseptörlerini aktive edici özellik taşımaktadır. Bunların arasında çeşitli 

lektinler, özellikle glutenoidler ve kazeinler sayılabilir. Genel adı Maillard ürünleri olan 

AGE (ileri glikasyon son ürünleri) ve ALE (ileri lipooksidasyon son ürünleri) gibi 

moleküller, yiyeceklerin ısıtılması ya da uzun süreli oda sıcaklığında saklanması ile 

ortaya çıkarlar. AGE ve ALE açısından zengin besinler arasında, süt ürünleri (özellikle 

enteral beslenme, bebek mamaları ve çeşitli endüstriyel işlenmiş yiyeceklerde sıkça 

kullanılan süt tozu), yüksek sıcaklıkta kızartılmış ya da ızgara edilmiş et, tavuk ve balık 

yemekleri ile kahve ve kola gibi içecekler, Çin soya sosu gibi Asya sosları, balsamik 

ürünler ve genel olarak tüm tütsülenmiş ve terbiye edilmiş yiyecekler bulunur (14-16). 

Böyle yiyecekler, ‘fast food’un temelini oluşturur ve son yıllarda, kronik hastalıkların 

artışına paralel olarak tüketimlerinde dramatik bir artış gözlenmiştir. AGE bileşiklerinin 

serum düzeyindeki artışın, özellikle, yaşlı kişilerin bilme-bilişim fonksiyonlarında hızlı bir 

düşüşe yol açtığı saptanmıştır (17). 

Ateşin bulunuşu ve yaklaşık 10.000 yıl önce ziraatın gelişmesiyle glüten-içeren tahılların 

kullanılması, bu fonksiyonel olmayan maddelerin oluşumunu kolaylaştırmış ve insanların 

pro-inflamatuvar moleküllere daha fazla maruz kalmasına neden olmuştur. Bu durum ne 

yazık ki ‘ilerlemenin götürüsü’ olarak değerlendirebilir.  

 

Her Vücut Yüzeyi Kendine Özgü Mikrobiyota Taşır  

Ağız, saç, burun, kulak, vajina, akciğer, cilt, gözler gibi dış ortamla temas eden insan 

vücudunun her kısmının kendine özgü ve çok karışık bir mikroflorası vardır. Bu 

mikroflora ortamları dış müdahalelere çok açık olup kolayca zarar görebilir. Alt sindirim 

sistemi lümenindeki içeriğin yaklaşık %60’nı komensal bakteriler oluşturur. Bu 

bakterilerin ağırlığı yaklaşık 2 kg olup ‘organ içinde organ’ ya da ‘süper-organ’ olarak 

tanımlanmaktadır. Komensal bakteriler tüm yüzeylerde, özellikle sindirim sisteminin alt 
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kısmındaki mukoza bariyerinin bütünlüğünün korunmasında önemli rol oynarlar. 

Bozulmuş mikroflora fonksiyonunun, yani disbiyozun, sağlık üzerinde ciddi olumsuz 

etkileri olup er ya da geç patolojik komplikasyonlara yol açması beklenir.  

Bağırsak mikrobiyotası hem intestinal hem de genel immün sistemin düzenlenmesinde 

önemli rol oynamaktadır. Her şeyden daha önemlisi, enterik mikrofloranın güçlü 

biyoreaktör fonksiyonu vardır; sindirilemeyen yiyecekleri basit şekerlere, kısa zincirli yağ 

asitlerine, çeşitli besinlere, antioksidanlara ve vitaminlere dönüştürerek vücut için yararlı 

binlerce önemli ve özgün bileşik üretir, ayrıca birçoğu hala bilinmeyen çeşitli metabolik 

fonksiyonları kontrol etmesi beklenir (18). Disbiyoz ve bozulmuş bariyer fonksiyonu 

çeşitli olumsuzluklar ile ilişkilendirilebilir; bunlar arasında, lipopolisakarit (LPS) ve mikrop 

hücrelerinin translokasyonu, vücutta endotoksin birikmesi (endotoksemi) ve immün 

sistem hiperaktivasyonu sayılabilir.  

 

Mikrobiyotanın Bölgesel Farklılıkları 

İnsanların milyonlarca yıldır adapte oldukları Paleolitik mikrobiyotayı anlamak için 

yapılan bir çalışmada, Avrupalı (İtalyan) çocuklar ile Afrika’nın (Burkina Faso) kırsal bir 

köyünde yaşayan çocukların feçes bakteri florası karşılaştırılmıştır (19). Bu köydeki 

hayat ve beslenme şekli birçok bakımdan, tarım toplumuna yeni geçen ilk insan 

medeniyetlerine benzemektedir. Afrikalı çocukların mikrobiyota biyo-çeşitliliği ve 

zenginliği Avrupalılardan belirgin farklılıklar göstermiştir. Seluloz hidrolize eden 

Prevotella and Xylanibacter türü bakteriler Avrupalı çocuklarda nerdeyse yok denecek 

düzeyde görülmüştür. Ayrıca, Enterobacteriaceae (Shigella ve Escherichia) Afrikalı 

çocuklarda daha az görülmüştür. Daha şaşırtıcı sonuçlar, gram negatif-gram pozitif 

oranları kıyaslanınca ortaya çıkmıştır: Afrikalılarda gram negatif türleri baskınken 

(59:37), Avrupalılarda gram pozitif bakteriler daha yüksek oranda görülmüştür (29:70). 

Güneydoğu Asya’da yaşayan bireyler üzerinde yapılan araştırmalarda, bölge insanlarının 

Batı’da yaşayanlara göre; kolon, gastrointestinal, prostat, meme ve diğer kanser 

türlerine yakalanma riskinin daha düşük olduğu saptanmıştır. Ayrıca, koroner kalp 

hastalığı, nöro-dejeneratif hastalıklar, diyabet, inflamasyonlu bağırsak hastalığı ve 

benzer kronik hastalıkların Asyalılarda daha az oranda görüldüğü belirtilmiştir. Bu 

durum; sarımsak, zencefil, soya fasulyesi, zerdeçal, soğan, domates, turpgiller, acı biber 

ve yeşil çay gibi besin bileşenlerinin transformatif, hiperproliferatif ve inflamasyon 

süreçlerini baskılayabilmesi ile açıklanabilir (20). 

 

Vitamin D, Fiziksel Egzersiz ve Diğer Önemli Faktörler 

Yaşam tarzı ve beslenme alışkanlığı, mikrobiyota bileşimi üzerindeki en belirleyici 

etkendir, fakat immün sistemin gelişimi ve inflamasyon varlığı da mikrobiota gelişimi ve 

fonksiyonu etkilemektedir. D vitamini ve reseptörü (VDR) ile fiziksel aktivitenin bu 

konuda önemli olduğu bildirilmiştir. Vitamin D eksikliğinin, erken dönemlerde ortaya 

çıkan hırıltı,  astım  (21-23), alerjiler (21-23) ve birçok kronik hastalıkla ilişkili olduğu 

gösterilmiştir. Farelerde VDR reseptör eksikliğinin, özellikle gastrointestinal sistemde 

etkili, hafif seyreden kronik inflamasyon belirtilerine yol açtığı görülmüştür (24,25).  

İnsanlarda istekli ve düzenli yapılan fiziksel egzersize bağlı olarak kolon kanseri, 

divertikül hastalığı, kolelitiyaz ve konstipasyon görülme riskinde belirgin azalma 
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gösteren pek çok araştırma bulunmaktadır (26). Birçok gözlemsel ve uygulamalı 

çalışmada fiziksel aktivitenin, C-reaktif protein, TNF alfa ve interlökinler gibi inflamasyon 

parametreleri üzerinde olumlu etkisi olduğu ortaya konulmuştur (27). Orta yaş ve yaşlı 

bireyler için uygun bir egzersiz çeşidi olan hızlı yürüyüşün sağlık üzerinde görünür 

mucizevi etkileri olduğu anlaşılmıştır. Yakın zamanda yapılan bir çalışmaya göre,  

haftada en az 3 saat yürüyen erkeklerde prostat kanseri gelişiminin %57 oranında 

düştüğü saptanmıştır (28). Benzer olumlu etki meme kanserli hastalarda da izlenmiş 

olup; meme kanseri risk azalması (29), insülin benzeri büyüme faktörü-I (IGF-1) 

azalması (30) ve vücut yağ kitlesi azalması ile birlikte, kemik mineral yoğunluğunun 

korunduğu kaydedilmiştir (31). Hızlı yürüyüşün yararlı etkileri Alzheimer (32), 

kardiyovasküler hastalıklar (33), diyabet (34) ve obezite (35) üzerinde de 

gözlemlenmiştir, ayrıca bu hastalıkların endotoksemi nedeniyle bozulmuş mikrobiyota ve 

disbiyoz ile de ilişkili oldukları anlaşılmıştır (36,37).  

 

Disbiyoz ve Sızdıran Bariyerler 

Sızdıran bağırsak, bağırsak bariyer bütünlüğünün bozulması anlamına gelir. Bağırsağın 

dış dünya ile irtibatı, yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde 7000-8000 m2’lik bir yüzey 

alanı üzerinden gerçekleşir. Batılı tarzında yaşayanların en az yarısında mikroflora 

bozulması ve kalıcı olarak sızdıran bağırsak problemi görülmüştür, bu yüzden, burada 

olup-biteni anlamak önemlidir. Birçok hastalıkta, toksik ve infeksiyon moleküllerinin, 

bazen de tüm mikroorganizmanın, hücre içine yerleştiği görülmüştür. Gastrointestinal 

mukozanın bütünlüğü, tüketilen besin ve onların intestinal mikrofloraya etkisine ve 

gelişen disbiyoz sonucu ortaya çıkan inflamasyona bağlıdır. Fiziksel aktivite, alkol 

tüketimi, sigara içmek gibi birçok faktör önemli olmakla birlikte, bariyer bütünlüğü esas 

olarak, proteotoksik ve disfonksiyonel AGE ve ALE içeriği yüksek işlenmiş rafine 

yiyecekler ve şekerlerden etkilenir. Batı dünyasında yüksek sıcaklıkta üretilmiş 

yiyecekler yaygın olarak kullanılır. Örneğin, ekmek pişirme tarzında hazırlanan 

yiyecekler ya da kızartma ve ızgara usulü hazırlanan ‘fast food’lar bunlar arasındadır (2, 

3, 38). Yiyeceklerin oda sıcaklığında uzun süre saklanması ya da tatlandırıcı eklenmesi 

bu zararlı moleküllerin düzeyini arttırmaktadır (2, 3, 38).  

Burkitt adlı araştırmacı bundan elli yıl önce, 1880 ile 1970 yılları arasında, Batı 

topluluklarında bitkisel kaynaklı lif alımının yaklaşık  %90 kadar azaldığını buna karşılık, 

hayvansal yağ ve rafine şekerlerden kalori alımının dört kat arttığını rapor etmiştir (39). 

Beslenme alışkanlığındaki bu dramatik bozulma halen devam etmektedir. Bugünkü 

diyetin %50’den fazlası rafine edilmiş karbonhidratlardan oluşmaktadır. Bu yiyecekler, 

gastrointestinal sistemin üst kısmından emildiğinden alt kısımda bulunan mikrobiyotaya 

destek vermezler ve zenginleşmesine fırsat tanımazlar. Bu tarz diyetin yaklaşık %25’i et 

ve rafine edilmiş yağlardan oluşur ki bunlar da mikrobiyota için ideal yiyecekler 

değillerdir. Diyetin %20’sinden daha azı bitkisel lif (meyve, sebze ve yeşillikler) 

içermektedir. Burkitt ayrıca, Avrupalılarda,  kırsal Afrikalılara göre,  sindirim sisteminden 

içeriğin geçiş zamanının yaklaşık 5 kat artığını, dışkı ağırlığının ise 10 kat düştüğünü 

belirtmiştir. Burkitt,  lif alımındaki azalmanın, yalnızca konstipasyon sorunu 

oluşturmadığını, aynı zamanda birçok akut ve kronik hastalıkla ilişkisi olabileceğini 

vurgulamıştır. Bunlar arasında, apandisit, koroner kalp hastalığı, kolorektal kanser başta 

olmak üzere bazı kanser türleri, divertikülitis, safra kesesi hastalıkları ile obezite ve 

diyabet sayılabilir (40).  

Sayfa 17 

LİTERATÜRDEN 

Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 117, Ocak-Şubat 2013 



Farmasötik İlaçların Mikrobiyota ve Sızdıran Bariyerlere Etkisi 

Neredeyse tüm farmasötik ilaçlar, immün sistem gelişmesini, fonksiyonunu ve 

mikrobiyotayı olumsuz etkilemektedirler. Antibiyotik tedavisi, intestinal dengeyi alt üst 

ederek safra asitlerinin metabolizmasını, eikozanoid ve steroid hormon sentezini 

değiştirmektedir (41). Mikrobiyota üzerinde benzer olumsuz etkiler kanser ilaçları için de 

bildirilmiştir; kemoterapi sırasında gastrointestinal mukus hücreleri ciddi zarar görür, 

ekolojik denge bozulur ve disbiyoz gelişir ya da diyare ajanı Clostridium difficile artışı 

oluşur (42). Kemoterapi sırasında, feçes örneklerindeki total bakteri sayısı 1 g kuru 

örnekte sadece 109 olup bu sağlıklı bireylerden 100 kat daha düşüktür (43). 

Farmasötik ilaçların mikrobiyota üzerindeki negatif etkileri sadece antibiyotikler ya da 

kemoterapötiklere özgü değildir. Geçmişte yan etkisi olmadığı ya da proton pompası 

inhibitörleri gibi çok az yan etkisi olduğu bilinen ilaçların bile mikrobiyota üzerinde 

olumsuz etkileri olabilir. Hamilelik döneminde proton pompa inhibitörü kullanan 

annelerin çocuklarında astım görülme sıklığının arttığı saptanmıştır (44). Mikrobiyotadaki 

değişimler, doğrudan bakteriyel antijenlerin translokasyonunu arttırarak kronik 

inflamasyona neden olduğu gibi, insülin direnci, karaciğer yağlanması ve vücut kitle 

oranının artışına yol açarak konakçının immün cevabını dolaylı yoldan da dramatik bir 

şekilde etkilemektedir (45).  

Biyolojik ilaçların çoğu tek molekülü hedef alarak tasarlanmıştır, ancak bazı 

araştırmalara göre selektif hedeflenmenin sonuçları kısa vadeli olabilir. İnflamasyon er 

ya da geç diğer yollardan çıkış yapabilir. Birçok hastalıkta yaygın moleküler bozukluk 

görüldüğünden bitkisel lifler ve pro- ve sinbiyotikleri içeren geniş spektrumlu anti-

inflamatuvar (eko-biyolojik) tedavi daha iyi sonuç verebilir. Bu tür yaklaşımlar, alternatif 

tedavi olarak hastalığın başlangıcı ve önlenmesinde ve hatta kronik hastalıkların ilk 

fazlarında denenmelidir. Ekobiyolojikler olarak adlandırılan kurkumin, resveratrol ve 

genistein gibi bitki kaynaklı fitokimyasallar ya da bitkisel lifler, prebiyotik lifler ve 

probiyotik bakterilerin tek başına ya da kombinasyon halinde, daha zayıf olsa da, 

biyolojik ilaçlarla aynı moleküler fonksiyonu göstermesi beklenebilir. Ayrıca, bu 

moleküllerin  advers etkileri rapor edilmemiştir.  

Farmasötik tedavi, günümüzde dünya çapında yayılan ve gittikçe artan endemik 

hastalıkların tsunamisini engellemekte başarısız kalmıştır. Paleolitik-benzeri yaşam tarzı 

ve beslenme alışkanlığına geri dönüşteki dikkat çekici yönelimler, tırmanan mevcut krizin 

kontrol altında tutabilmesi için iyi bir çözüm gibi görünmektedir. 
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SONUÇ 

Yakın dönemde elde edilen birçok araştırmanın sonuçlarına uygun davranmak isteyen 

bireyler, düzenli fiziksel egzersiz, yeterli uyku ve pozitif düşüncenin yanı sıra 

aşağıdakileri dikkate alabilir: 

1. İşlenmiş karbonhidrat gibi insülin salınımını tetikleyen yiyeceklerin tüketimini 

minimuma indirmek; tahıllar, ekmek, tatlılar, kekler, pirinç, makarna, patates 

gibi yiyecekler ince bağırsakların üst kısmında emildiğinden normal floraya çok az 

yararları vardır. 

2. Günlük früktoz alımını 25 gram altında tutmak. 

3. Doymuş yağlar, hormonlar ve IGF1 gibi büyüme faktörlerinden zengin olan 

tereyağı, peynir ve süt tozu gibi süt ürünlerinin tüketimini minimuma indirmek; 

ayrıca, işlenmiş et, özellikle pastırma ve sosis gibi inflamasyon-uyarıcı ürünlerin 

tüketimini azaltmak. Yağın normal floraya zararlı etkisi kanıtlanmıştır.  

4. Antioksidan, lif, mineral ve besin içeriği zengin taze ve çiğ yeşillikler, taze 

baharatlar ve sebzelerin tüketimini belirgin olarak artırmak; ayrıca, normal 

floranın büyüme ve fonksiyonu ile birlikte bağışıklık sisteminin gelişimi ve 

fonksiyonunda büyük önem taşıyan kurkumin ve resveratrol gibi inflamasyonu 

kontrol eden faktörlerin tüketimini artırmak. 

5. 100 derece üzerinde pişirilmiş, inflamasyon uyarıcı moleküller olan AGE ve ALE 

içeriği yüksek olan yiyeceklerin tüketimini en aza indirmek.130 derece üzerine 

çıkılınca, yiyeceklerdeki akrilamid ve heterosiklik aminler gibi pro-inflamatuvar ve 

karsinojen maddeler artmaktadır. Bu açıdan, kızartma, ızgara, tost ve yüksek 

sıcaklıkta pişirilmiş ekmeklerden kaçınmak.  

6. Mikropların ürettiği, özellikle günlerce asılı kalmış etler, sert peynirler, domuz eti 

ve dondurmalarda daha çok bulunan, güçlü inflamasyon-uyarıcı endotoksinlerden 

kaçınmak. 

7. Kazein, gluten ve zein gibi proteotoksinlerden zengin yiyeceklerin tüketimini 

azaltmak. 

8. Eski zamanlarda kullanılan, antioksidan ve lif açısından zengin, düşük kalorili 

tahılları bulup tüketmek;  bunlar: karabuğday, amarant, chia çekirdeği, acı bakla, 

darı, kinoa, sorgum, taro, teff vb. Ayrıca, fasulye, bezelye, nohut, mercimek, 

ceviz ve badem tüketimini arttırmak. Besin ve mineral açısından zengin bu 

yiyecekler, normal floranın sürdürülmesi için düşük sıcaklıkta hazırlanmalıdır.  

9. Birçok kimyasal normal floraya zarar verdiğinden, farmasötik ilaçlar dahil tüm 

kimyasalları sadece gerekli durumlarda kullanmak. 

10. İnflamasyon kontrolünde ve normal floranın fonksiyonunda önemli olan D 

vitamini ve omega yağ asitleri desteğini yüksek dozlarda almak.  
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Mitolojide Sağlık Konusu, Mitolojik Kökene Dayanan Tıp ve Eczalık Terimleri IV 

Teoman Törün; tytorun@gmail.com 

 

Tüm dünyada, ilgili bütün tıp mesleği erbabına ve paramedikallere anlaşma kolaylığı 

sağlayan ortak tıp ve eczacılık terminolojisinde terim üretmede gerekli lisan 

sistematiğine okurlarımızın nüfuz edebilmelerini sağlamak için,  tümü antik Yunanca ve 

Latince kökenli olan tıp ve eczacılık terimlerinin “ön-eklerinin listesini” (örnek 

kullanımları ile birlikte) vermekle başlamanın uygun olacağını düşünmekteyiz. Bu 

bakımdan “Tıp ve eczacılık jargonundaki bileşik sözcüklerde kullanılan ön-

eklerin listesini”, bazı örnek kullanımları ile birlikte aşağıda sunuyoruz. Kaynak olarak 

Nancy Roper’in, ‘British Commonwealth Nurses War Memorial’ Araştırma Fonu desteği, 

Churchill Livingstone basımevi aracılığı ile yayımlattığı “Pocket Medical Dictionary”e, 

Walter W. Skeat’in Büyük Britanya, Oxford Clarendon  Basımevi aracılığı ile yayımlattığı 

“Concise Etymological Dictionary’e, Wikipedia’ yave çeşitli sözlüklere başvurduk.  

(Y): Yunanca;  (L): Latince 

 

a = Yunanca önek. Olumsuzluk bildirir (athetosis = istikrarsızlık – bir beyin 

lezyonundan ileri gelen istem dışı hareketlerde olduğu gibi, acephalos = kafası olmayan) 

ab = Latince önek.- uzağında (ab cerebro = beynin açığında) 

abdo, abdomino = (L) karın bölgesi ile ilgili (abdocervico = uterusun-rahmin karın 

tarafındaki boynu) 

acro = (Y) uç taraf, zirve (acrocervico- rahmin ucu) 

ad = (L) belli bir noktaya kadar (Adcheil- Dudağa kadar) 

adeno= (aden Y) bezile ilgili (Adenocarcinoma = bezin habis büyümesi) 

amb, ambi= (Y-L) Her iki tarafta (Ambivalence = Bir kişide aynı anda karşıt 

duyguların oluşması, aşk ve nefret gibi...) 

amphi = (Y) Her iki yanı kapsayan, çevresel (Amphicentric = her iki tarafta) 

amyl = (Y) Nişasta, kola (Amyloid = Bir organda dejenerasyona yol açan balmumuna 

benzer bir nişasta) 

an = (Y) Olumsuzluk öneki (Analapsia = Bir hücrenin belirgin karakterlerinin kaybı) 

andro = (Y) Erkek, erkeklik niteliği (Androphobia = Erkekten korkma) 

angi = (Y) Tekne, damar (Angiectasis = Kan damarlarının anormal genişlemesi) 

aniso = (Y) eşit olmayan (Anisocytosis = Hücrelerin, özellikle kandaki kırmızı yuvar 

hücrelerinin birbirine eşit büyüklükte olmaması) 

ant, anti = (Y) karşı (Antibacterial = Bakterilere karşı) 

ante, antero = (L) önü, ön taraf, önce (Antemortem = Ölüm öncesi; anteflexion= bir 

organın öne eğikleşmesi 

antro = (Y) oyuk, kovuk (Antrostomy = Tıkanmış burun boşluğuna girmek için yapay 

bir oyuk açma) 

Sayfa 21 

MİTOLOJİDE SAĞLIK IV 

Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 117, Ocak-Şubat 2013 



auto = (Y) kendisi, özü (Autoimmunité = Bilinmeyen zararlı dış faktörlere karşı 

vücudun kendi bağışıklığı olması) 

bi = (Y-L) duble, ikili (Bilobular = İkili yuvarlak çıkıntı) 

bili = (L) öd, safra (Biliaire = Safraya ait) 

bio = (Y) yaşam (Biopsy = Bir marazın var olduğunu görme ameliyesi) 

blenno = (Y) balgam ya da benzeri mukoid nesne (Blennorrhagia = mukoid akıntı) 

bleph = (Y) göz kapağı (Blepharitis = Göz kapağı yanması ile karakterize kirpik 

dibinde iltihap) 

brachio = (L) kol (Brachium = Kola benzer ek) 

brady = (Y) ağır, yavaş (Bradycardia = Kalp ritminin yavaşlaması) 

broncho = (Y) bronş, akciğer borusu (Bronchospasm = Bronşların spazmı) 

cardio = (Y) = kalp, yürek (Cardialgia = Kalp ağrısı, yanması 

cardiogenic= Kalp kökenli 

carpo = (Y) bilek (Carpopedal spasm = Eller ve ayaklarda sinir kasılması) 

cata = (Y) aşağı, fonksiyon durması (Cataplexy = Bir ruhsal şok ya da şiddetli korku 

sonucu kas sertliği oluşarak hareketsiz kalınması) 

centi = (L) yüz (Centigrade - Türkçe yazılışı ile santigrad = Yüz derece sistemdeki-

termometre) 

cephal = (Y) baş, kafa, kafatası (Cephalagia = Baş ağrısı; Cephalhaematoma = 

Kafatasını örten kemiğin “periyost-kemik dış zarı” altında kan birikmesi) 

cerebro = (L) beyin (Cerebrovascular = Beyindeki kan damarları ile ilgili) 

cervico = (L) boyun ya da boyuna benzer bölüm (Cervicotomy = Rahim boynunun 

kesilip çıkarılması; “ectomy” Yunanca ampütasyon, kesip çıkarma) 

cheir (şeyr okunur) = (Y) dudak (Cheiropompholyx = eldeki derinin, kaşınma ve 

yanmaya yol açan simetrik kabarmalar yapması; bu hâlin ayaklarda oluşumuna 

“podopompholyx” denir.  

chemo = (Y) kimyasal (Chemotherapy = Bir hastalığın kimyasallar uygulanarak 

tedavisi yöntemi   

chol (kôl okunur) = öd, safra (Cholaemia = Kanda safra bulunması) 

cholecysto = (Y) safra kesesi (Cholecystitis = Safra kesesinde enfeksiyondan gelen 

yanma; cholecsystomy = Safra kesesi ampütasyonu) 

coledocho = (Y) koledok, safra kesesi akıntı kanalı (Choledocolithiasis = Safra kesesi 

kanallarında taş bulunması) 

chondro = (Y) kıkırdak, kıkırdak kısım (Chondroma = kıkırdakta habis ur) 

chrom = (Y) renk (Chromatography = Teknik aygıtla moleküllerin renk belirleme 

işlemi) 

cine = (Y-Kineo) film (Cineradiography = Hareketli görüntü alan radyografi; 

eklemlerin ya da kalbin hareketlerini görüntülemek için) 
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circum = (L) çevreleme (Circumoral = Ağız çevresinde; - parlor = kızıl hastalığının 

karakteristiği yanakların kızarıklığına ters olarak ağız çevresindeki deride solgunluk) 

co, con = (L) birlikte (Coalesce = birlikte ortaya çıkma, derinin çeşitli bölgelerinde aynı 

marazî kabartıların birlikte görülmesi gibi; Confabulation = birlikte konuşma,  zihin 

karışıklığı hâllerinde çifte ârazın görülmesi; bellek yitimi başladığında yakın olayları 

hatırlamama ile birlikte gerçek olmayan olaylar uydurma hâli gibi) 

coli = (Y) barsak (Coliform = Barsak şeklinde; dışkıda bulunan bir kısım bakteriler için 

kullanılır) 

colpo = (Y) vajina (Colpohysterectomy = Uterusun vajina yoluyla alınması)  

contra = (L) karşı (Contraceptive = gebeliğe karşı, gebeliği önleyici) 

costo = (L) kaburga kemiği (Costoclavicular sendrom=Genellikle akciğerlerdeki 

tümörden kaynaklanan, kaburga, köprücük kemikleri gibi göğüs yolları çıkışındaki 

kemiklerde ağrı) crani, cranio = (Y) kafatası (Craniosynostosis = Kafatasının, eklem 

hatlarının erken bitişmesi ve dolaysı ile erken kemikleşmesi yüzünden yüzde 

deformasyonlar oluşması) 

crypt = (Y) gizli (Crypyorchism = Testislerin torba derisine inmeyerek karında 

gizlenmesi) 

cysto = (Y) mesane (Cystoplasty = Mesanenin plastik cerrahî ile tedavisi) 

cyto = (Y) hücre (Cytodiagnosis = Hücreyi mikroskopla inceleyerek hastalık teşhisi) 

dacyro = (Y) gözyaşı (Dacyroadenitis = (Gözyaşı bezinin iltihaplanıp yanması), 

dactyl = (Y) parmak (Dactylology = Sağır-dilsizlerin parmakla işaretleşip anlaşma 

yöntemi) 

de = (L) gayrı, tersi (Dehydration = Vücuttaki bir sıvının kaybı ya da alınması)  

deca = (Y) on (Decaspray = Lokal iltihaplanmaya karşı deksametazon ve neomisin 

içeren aerosol uygulama) 

dent= (L) diş (Dentition = Diş çıkarma) 

derma, dermat = (Y) deri (Dermatomycosis = Deride mantar enfeksiyonu)  

dextro = (L) sağa doğru (Dextrocardia = Kalbin göğüs boşluğunda sağa meyil 

göstermesi hâli) 

dip = (Y) duble, çift (Diplopi = çift görme) 

dis  = (L) ayırma, karşıt (Dissection = Dokuları kesip ayırma; kanserleşmiş dokular 

gibi) 

dorso = (L) sırta ait (Dorsolumbar = Sırtın bel bölgesi) 

dys = (Y) zorluk, anormal, sancılı (Dysmenorrhoea = Sancılı adet görme) 

ecto = (Y) dış, dışsal, yerinde olmama (Ectopia = Bir organın, genellikle doğuştan 

olarak normal konumunda bulunmaması) 

electro = (Y) elektriksel (Electrocoagulation = Cerrahi diatermi-elektrik şoku ile vücut 

dokularına hareket verme tekniği ile kanın pıhtılaştırılması; elektrotlarla kanayan 

noktalara pıhtılaştrma işlemi 
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em = (Y) içinde (Empyma = Bir kavitede, oyuk bir organda cerahat toplanması) 

en, end, endo = (Y) içine, içeri (Encapsulation = Bir kapsülün içine alınma 

ent = (Y) içinde (Enteral = Barsakların bulunduğu karın bölgesinde) 

entero = (Y) barsak (Enterocele = Barsak düşmesi, inmesi) 

epi = (Y) üstünde, aşırı (Epiphora = Aşırı şekilde gözyaşı boşanması) 

ery = (Y) kızıl, kırmızı (Erythema = Derinin kızıllaşması) 

eu = (Y) iyi durumda, normal (Eupepsia = Normal, düzgün sindirim) 

ex, exo = (Y) dışında, uzağında (Exanthema = Derinin kabarması; Exocrine = Dışarı 

sıvı salgılayan “bezler”) 

extra = (Y) dışta, dışarı (Extrarenal = Böbreğin dışında) 

ferri, ferro = (L) demir (Ferrivenin = Aşırı demir eksikliğinden doğan kansızlıkta 

damara sakkarinli demir oksid enjekte edilmesi; Ferrous = İki değerli demirin bileşikleri 

ile ilgili) 

fibro = (fibro L, fibre Y) iplik, lif, tel (Fibrosis = Organik bir yapıda aşırı lif oluşumu) 

flav = (L) sarı (Flavonoid = Birçok bitkide bulunan kimyasal bileşikler) 

gala = (Y) süt (Galactocele = Süt ya da süte benzer bir sıvı içeren kist)  

gastro = (Y) mide, karın (Gastroduodenal = Mide ve duodenum-onikiparmak 

barsağına ait) 

genito = (Y-L) üreme organları ile ilgili (Genitocrural = Genital ve bacaklar bölgesi) 

glosso = (Y) dil (Glossodynia = Görünen bir değişiklik olmadan ortaya çıkan dil ağrısı) 

glyco = (Y) şeker (Glycogenase = Glikojenin glukoza dönüşmesi için gerekli enzim) 

gnatho = (Y) çene (Gnathoplasty = Çeneye yapılan plastik cerrahî) 

haema, haemo = (Y) kan (Haematocele = Kanla dolup şişme; Haemothorax = 

Plevra boşluğuna kan oturması 

hemi = (Y) yarı, yarım (Hemicrania = Başın bir tarafında hissedilen ağrı; bu sözcükten 

kaynaklanan ‘migren’ gibi) 

hepa, hepatico, hepato = (Y) karaciğer (Hepatectomy = Karaciğerin bir kısmını 

çıkarma; Hepaticoenteric = karaciğer ve barsağa ait; Hepatocellular = Karaciğer 

hücrelerini etkileyen) 

hetero = (Y) benzemeyen, farklı (Heterologous = Farklı cinse ait) 

hexa = (Y) altı (Altı atomlu elementlerin bileşiği ilaçlarda kullanılır; hexachlorophan 

gibi) 

histo = (Y) doku (Histolysis = Organik dokunun dağılması) 

homeo = (Y) benzer (Homeopathy = Bazı hastalıklara; azamî dozda uygulandığında 

aynı semptomu gösterecek ilacı çok küçük dozda uygulamak) 

homo = (Y) aynı (Homonymous = Birbirine benzer simetrik yarılar; beyin gibi)  

hydro = (Y) su (Hydrocephal = Beyinde aşırı sıvı oluşumu, ödem yapması) 
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hygro = (Y) nem, rutubet (Hygroma = Genelde boyunda oluşan suya benzer sıvı 

içerikli ur) 

hyper = (Y) üst, fazla (Hypertrophy = Dokularda ve organik yapılarda doğal olmayan 

büyüme) 

hypo = (Y) aşağı, az (Hypocalcaemia = Kanda kalsiyum azalması) 

hystero = (Y) rahim (Hysterectomy = rahmin alınması) 

iatro = (Y) hekim (Iatrogenic = Hekim ya da cerrahın tıbbî müdahalesinden 

kaynaklanan; örneğin yanlış tedavinin hasta üzerinde ters etki doğurması)  

idio = (Y) kişiye özel (Idiopathy = Belirli bir hastalıktan ileri gelmez görünen; allerji 

gibi kişiye mahsus bir rahatsızlık) 

ileo = (L) ileum, ince barsağın alttaki beşte üçlük bölümü (Ileocolitis = 

İltihaplanmadan dolayı ileum ve kalın barsak yanması) 

ilio = (L) ilium, kalça kemiği (Iliopectineal = kalça ve kasık-pubis kemiklerine ait)  

immuno = (L) bağışıklık (Immunotransfusion = Bağışıklık nakli; daha önce belli bir 

hastalık etmenine bağışıklık kazanmış birinin kanının bir alıcıya nakledilmesi) 

in- = (L) olumsuzluk öneki ya da içte, içinde (Infertiliy = Üreme yeteneğinin olmaması; 

Infestation= İnsan bedeni içine hayvanî parazit girmesi) 

infra = (L) aşağısı, ötesi; Kızılötesi ışınların frenkçe karşılıklarında olduğu gibi sözcük 

başına getirilen ek; (İngilizce “Infared rays”; Fransızca“les rayons INFRArouges”) 

inter = (L) arasında (Intercostal = Kaburga kemikleri arasında) 

intra = (L) içinde (Intrapunitive = Psikiyatride bir kişinin kendini suçlu hissetmesi) 

intro = (L) içeri doğru (Instrospection = Şizofrenide çok aşırı biçimi görülen bir 

kişinin, kendi zihinsel süreçlerini araştırmaya tâbi tutması; Introjection = Bir kişinin 

kendini başka bir kimlik ya da nesne olarak görmesi) 

ischio = (Y) iskiyum, kalça kemiğinin bir bölümü (Ischiorectal = İskiyum ile makat’a 

ait; bu iki yapı arasında apse çıkması halinde kullanılması gibi) 

iso = (Y) eşit (Isotonic =Aynı ölçüde basıncı taşıyan) 

karyo = (Y) nükleus, çekirdek (Karyocyte = Normal alyuvar oluşumunun başladığını 

haber veren öncü, çekirdek hücre) 

kerato = (Y) boynuz biçimli, deri, kornea (Keratomileusis = Miyopiyi gidermek için 

korneadan yapılan cerrahî işlem) 

kypho = (Y) yuvarlanmış, kamburlaşmış (Kyphosis = Pott hastalığında olduğu gibi 

omurganın geriye doğru aşırı bükülmesi)  

lact = (L) süt (Lactiferous = Süt getiren, süt ortaya çıkaran) 

laparo = (Y) karın (Laparotomy = Karın yarma işlemi) 

laryngo = (Y) gırtlak, boğaz (Laryngoparalysis = Gırtlak felci) 

lepto = (Y) ince, yumuşak (Leptomeningitis = Beyin ya da omurilik gibi yumuşak 

doku zarı iltihaplanması) 
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leuco, leuko = (Y) beyaz (Leucocytolisis = Kandaki akyuvar hücrelerinin dağılıp 

tahribata uğraması; Leukomia = Akyuvarların anormal artıp aralarında hücrelerin 

teşekkülü, lösemi, kan kanseri 

lympho = (Y) lenfatik, lenf damarı (Lymphoedema = Lenf damarlarının engellemesi ile 

dokularda aşırı akışkan birikmesi 

macro = (Y) büyük, cesim (Macrodactyly = El ve ayak parmaklarının aşırı irileşmesi)  

mal = (Latince: malus) kötü, yetersiz (Malassimilasyon = Yetersiz ve düzensiz 

sindirim)  

medi = (L. Medus) orta, vasat, ara (Mediastinum = Akciğerlerin arasındaki alan) 

mega = (Y) büyük (Megakaryocyte = “Trombosit-pıhtılaşmaya yardımcı kan elemanı” 

üreten iliğin “büyük çok çekirdekli hücreleri” 

melano = (Y) renk maddesi, pigment, siyah, koyuluk (Melanoma = Derinin ya da 

gözün derinliklerindeki melanin pigmenti üreten hücrelerde ur oluşumu) 

meso = (Y) orta (Mesoderm = Ortaderi) 

meta = (Y) arasında, ötesinde, sonrasında (Metacarpus = Elin bilekle parmaklar 

arasındaki bölgesi; Metazoa = Hücrelerin dokulaşma sürecinden sonra çok hücreli 

hayvansal organizma oluşumu)) 

metro = (Y) rahim (Metropathia haemorrhagica = Düzensiz rahim kanamaları 

micro = (Y) küçük (Microcephalic = Anormal derecede küçük kafalı)  

milli= (Y) binde bir (miligram, mililitre, milimetre gibi) 

mio = (Y) daha ufak (Miosis = Gözbebeğinin küçülmesi) 

mono = (Y) bir, tek (Monoplegia = Çifte organlardan sadece tekinin felç olması)  

muco = (Y) mukoza, sümük, sümüksü madde (Mucolytics = Mukozayı yumuşatan ve 

solunum borusundaki akışkanlığı azaltan ilaçlar) 

multi = (Y) çok sayıda (Muitilocular = Çok sayıda küçük kistlerin oluşması) 

myc = (Y) mantar (Mycetoma = Mantar enfeksiyonu) 

myelo = (Y) omuriliği kordonu, kemik iliği (Myelitis = Omuriliği iltihabı)   

myo = (Y) kas (Myocardium = Kalp kası) 

narco = (Y) uyuşukluk (Narcomania = Narkotik iptilâsı) 

neo = (Y) yeni (Neonatology = Yeni doğmuş organizmayı araştırma bilimi) 

nephro = (Y) böbrek (Nephroptosis = Böbreğin aşağı doğru yanlış bir yer alması) 

neuro = (Y) sinir (Neuropraxia = Çevre sinir liflerinde geçici fonksiyon kaybı; çarpma 

ya da uzun süren baskıdan kaynaklanır)  

noct = (Y-L) gece (Nocturia = Gece idrar kaçırma) 

normo = (L) normal, doğal (Normothermia = Vücudun normal ısısı) 

nucleo = (L) nükleus, çekirdek (Nucleoproteinler = Özellikle hücre çekirdeklerinde 

bulunan proteinler 
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oculo = (Y) göz (Oculogyric = Göz yuvarlağının hareketleri ile ilgili; Oculogyric = 

krizler 

odonto = (Y) diş (Odontoid = Dişe benzer yapıda; Odontotoma = Diş yapısı içeren 

ur) oligo = (Y) yetersizlik (Oligophrenia = Had derecede zihnî yetersizlik)  

onyco = (Y) tırnak (Onycomycosis = Tırnaklarda mantar oluşumu) 

oo = (Y) yumurta, ovum(Oosperm = Döllenmiş yumurtalık; Oophorectomy = 

Yumurtalık alınması) 

ophtalmo = (Y) göz (Ophtalmia = Gözün iltihaplanarak yanması; Ophtalmoplegia = 

Göz kaslarının felci) 

opisth = (Y) geriye doğru (Opisthotonos = Tetanostan kaynaklanan kasılmadan 

vücudun had derecede gerilmesi)  

orcido = (Y) testis, husye (Orchidopexy = Deriden yuvasına inmemiş testisi indirme  

işlemi) 

oro = (L) ağız (Oropharynx = Ağız ve gırtlağa ait; gırtlağın dil kemiğinin altındaki 

bölümü) 

ortho = (Y) düz, direkt (Orthodontic = Dişlerin bozuk yerleşimini önleyen ve düzelten 

diş hekimliği uzmanlığı) 

os = (Y) kemik, ağız (Ossification = Kıkırdağın ya da benzeri yapının kemikleşmesi; 

Osteoblast = Kemik yapılı hücre) 

oto = (Y) kulak (Otomycosis = Kulak iltihabı) 

ovari = (L) yumurtalık (Ovariotomy = Yumurtalık alınması) 

pachy = (Y) kalın (Pachydermia = Derinin kalınlaşması; fil hastalığında olduğu gibi) 

pan = (Y) tüm, hepsi (Panarthritis = Tüm eklemlerin birden iltihaplanması) 

para = (Y) yanında, beraberinde (Paranasal = Burun boşluklarının yakınında) 

patho = (Y) hastalık (Pathogenicity = Hastalık yapma özelliği) 

ped = (Y) çocuk, (L) küçük ayak (Pediatrician = Çocuk hekimi; Pediculosis = Bit gibi 

küçük   hayvanlar, böcekler tarafından enfekte olma) 

penta, pento = (Y) beş (ilaçların ya da vücutta bulunan kimyasal maddelerin 

terkibindeki beş atomlu elementler ve bunlardan kaynaklanan hastalıklar için kullanılır; 

ör. “Pentosuria” = İdrarda “pentose-beş atomlu monosakkarid” bulunması gibi) 

per = (L) aracılığı ile, arasından (Percolation = Bir sıvı ya da akışkanı katı fakat 

gözenekli bir yapıdan geçirmek.  

peri= (Y) cidar, bir nesneyi kaplayan alandaki oluşum (Perichondrium = kıkırdak zarı; 

Pericardial = Kalp dış zarına ait)  

perineo = (Y) apış arası (Perineorrhaphy = Yırtılmış perinenin tamiri işlemi 

pharyngo = (Y) gırtlak (Pharyngitis = Gırtlak iltihaplanması) 

phlebo = (Y) damar (Phlebothrombosis = Kanın ağır akması yüzünden iç pıhtılaşma 

ile damarı tıkaması; tromboz)  
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phono (Y) ses (Phonocardiogram = Kalp atışlarının ses kayıtları) 

phren = (Y) akıl, zihin, diyafram (Phrenitis = Beyin humması, menenjit, diyafram 

iltihabı; Schizophrenia = Şizofreni, zihin dağılması) 

pleura = (Y) plevra, akciğer zarı (Pleurisy = Plevra iltihaplanması) 

pluri = (L) çok sayıda (Pluriglandular = Genetik özelliği olan“Mucoviscidosis” 

hastalığında olduğu gibi tükürük, sümük, pankreas salgısı gibi salgı çıkaran bezlerin hep 

birden yetersiz olması hâli. 

pneumo = (Y) akciğer (Pneumothorax = Akciğer zarı boşluğunda gaz toplanması; 

ciğer söndürme, hava verme) 

podo = (Y) ayak (Podiatry = Ayak hastalıkları bilgi ve tedavisi) 

polio = (Y) gri, boz, (Poliomyelitis = Omurilikteki gri maddenin iltihaplanması; çocuk 

felci) 

poly = (Y) çok (Polydactyly = Normalden fazla parmaklı olmak) 

post = (L) sonra (Postmortem = Ölüm sonrası; Postnatal = Doğum sonrası; 

Postvaccinal = Aşılanma sonrası belirtiler; burada “aşılanma” anlamına gelen 

“vaccination”ın Latince  “uaccinus-inek”den türediğini belirtmeliyiz. “Bağışıklığın 

babası” diye tanınan Edward Jenner “çiçek” hastalığının önüne, enfekte inekten alınan 

kan enjeksiyonu ile geçebilmişti) 

pre, pro = (L) önce (Prepubertal = Ergenlik, büluğ öncesi; Prodrome = Hastalığın ilk 

belirtisi) 

proct = (Y) rektum, anüs, makat (Proctocolectomy = Rektumun ve kolonun cerrahî 

işlemle çıkarılması) 

proto = (Y) ilk (Protozoa = en küçük hayvan örneği, hayvansal yaşama ilk geçiş)  

pseudo= (Y) takma, çakma, sahte (Pseudoangina = Evhamlı kimselerde görülen ağrı, 

sızı duygusu; kalb ağrısı var zannetmek) 

psycho = (Y) zihnî, ruhî (Psychosomatic = Ruhî ve bedenî rahatsızlığın bir arada 

olması; aşırı heyecanın bedenî semptomlar ortaya çıkarması gibi) 

pyelo = (Y) böbrek ve idrar kanalı (Pyelogram = Görüntü kolaylaştırıcı bir karışım 

şırınga ettikten sonra böbrek ve idrar kanalının röntgeninin alınması) 

pyo = (Y) cerahat, irin (Pyosalpinx = Fallop tübünde; Pyothorax = Plevrada cerahat 

olması) 

pyr = (Y) humma, ateşlenme (Pyrotherapy = Sunî ateş çıkararak tedavî usûlü) 

quadri = (L) dört (Quadriplegia = kollar ve bacakların dördünün birden felce 

uğraması; bu felce Yunanca “tetra=dört”ten “Tetraplegia” de denir). 

radio = (L) radyasyon, ışınlama (Radiosensitive = X ışınlarından etkilenen, ışınlanma 

ile tedavi edilebilecek urlar) 

re = (L) tekrar (Resonance = Ses yansımasından hastalık teşhisi; stetoskop ile 

muayenede hastadan bir şeyler söylemesi istenip, bu sesin ciğerlerden gelen 

yansımasının değerlendirilmesi) 
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ren = (L) böbrek (Renogram= Görüntü kolaylaştıracak kimyasalla böbrek röntgeni 

almak) 

retro = (L) geri (Retro-ocular = Gözün gerisi) 

rhin = (Y) burun (Rhinorrhoea = Burnun boşaltılması) 

sacchar = (Y) şeker (Saccharolytic = Fermante olma ve karbonhidratlara ayrılma 

özelliği olan; 

sacro = (L) sakrum, kuyruk sokumu kemiği (Sacrolumbar = kuyruk sokumu ve bele 

ait) 

salpingo =  (Y) falllop tüpü, döl yatağı borusu (Salpingo-oopheroctomy = Fallop tüpü 

ve yumurtalığın çıkarılması)  

sapro = (Y) ölü, çürümekte olan (Saprophyte = Ölü, çürümüş canlı dokularından 

beslenen bitkisel organizmalar 

sarco = (Y) et (Sarcoid = deride, akciğerlerde sebebi bilinemeyen ete benzer 

lezyonların ortaya çıkması 

sclero = (Y) sert (Scleroma = Bir dokunun sertleşmesi)  

scota = (Y) karanlık (Scotoma = Görüş alanındaki kör nokta) 

semi = (L) yarım (Semicomatose = Bilinçsizlik sınırında; yarı bilinçsiz) 

sero = (L) seroum (Seropurulent = Serom ve cerahat içeren) 

socio = (L) toplumsal (Sociomedical = Toplumsal sorunlarla ilgili tababet uğraşısı)  

spleno = (Y) dalak (Splenomegaly = Dalak büyümesi) 

steato= (Y) şişman, dolgun, kalın (Steatorrhaea = Dışkının, sindirim bozukluğu nedeni 

ile kalın ve yağlı çıkması) 

sterno = (Y) göğüs kemiği (Sternoclavicular = Göğüs ve köprücük kemikleri ile ilgili) 

sub = (L) altında (Subnormality = Zekanın, tıbbî tedavi ile düzeltilebilecek ölçüde geri 

kalmış olması; normal düzeyin altında)   

supra = (L) üstünde (Suprarenal = Böbrek üstü) 

syn = (Y) (Synergism = İki etmenin bir arada çalışması) 

tabo = (L) kronik hastalıklarda giderek zayıflama (Taboparesis = Tabes dorsalis 

hastalığında görüldüğü gibi, omuriliği kordonundaki lezyonların doğurduğu genel felç 

hâli)  

tachy = (Y) hızlı (Tachycardia = Taşikardi; kalbin hızlı çarpması)  

tarso = (Y) ayak, gözkapağı kenarı (Tarsalgia = Ayak ağrısı; Tarsoplasty = Göz 

kapağına plastik ameliyat yapma) 

teno = (Y) veter, kiriş, tendon (Tenorrhaphy = Tendonu dikme) 

tetra = (Y) dört (Latince “Quadri”nin Yunancası; Tetradactylos = El ve ayaklarında 

dörder parmağı olan) 

thermo = (Y) ısı (Thermolabile = Isı ile değişme özelliği; Thermostable = Yükselen 

ısıya karşın değişiklik olmaması) 
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thoraco = (Y) göğüs (Thoracoplasty = Akciğer vereminde gerektiği üzere, akciğerin 

göğüs boşluğuna rahat oturması için kaburga kemiğinin yarılıp müdahale edilmesi) 

thrombo = (Y) kan pıhtısı (Thrombocyte = Trombosit, pıhtılaşmaya yardımcı olan kan 

elemanı; Thromboembolic = Kan pıhtısının hareket ederek damarı tıkayan bir yere 

taşınması) 

thyro = (Y) tiroid bezi, kalkan bezi (Thyrotrophic = Ön hipofiz bezesinin salgıladığı 

hormon gibi tiroid bezesini etkileyen madde) 

tibio = (L) kaval kemiği, incik kemiği (Tibiofibular = Kaval ve kamış kemikleri ile ilgili) 

tox = (Y) zehir (Toxaemia = Bakterilerin ya da tahribata uğramış dokuların yaydığı 

ürünlerle genel zehirlenme) 

tracheo = (Y) soluk borusu (Thraceostomy = Soluk borusunda pencere açma işlemi) 

trans = (L) aşma, nakletme (Transplantation = Bir organın organizmanın bir yerinden 

diğer bir yerine ya da başka bir organizmaya nakli; Transphenoidal = Hipofiz bezinin 

alınmasında olduğu gibi ense kemiğinden geçme yaklaşımı) 

tri = (L) üç (Triceps = Yukarı kol kemiğinin arkasındaki üç başlı kas) 

trich = (Y) saç, kıl (Trichosis =Saç hastalığı) 

tropho = (Y) beslenme (Trophoblastic doku = Yumurtanın içine gömüldüğü ve 

yumurtayı besleyen hücreler) 

ultra = (L) ötesi (Ultramicroscopic = Mikroskopla görülemeyecek küçüklükte; Daha 

küçük nesnelerin görüntülenmesi için imâl edilmiş elektron mikroskoplara da  bu isim 

veriliyor)  

uni = (L) bir, tek (Unicellular = Sadece tek hücresi olan) 

uretero = (Y) idrar yolu, üretra (Ureterolithotomy = Üretradan taş çıkarma işlemi) 

urethro = (Y) idrar yolu, siyek; önek olarak kullanılıken (Urethrocele = Üretra 

sarkması) 

uro = (Y) idrar, üriner organlar (Urology = Kadın idrar yolları, erkek idrar ve genital 

yolları ile ilgili sağlık bilimi branşı) 

utero = (L) rahim (Uterovesical  = Rahim ve mesane ile ilgili) 

vaso = (L) tekne, kanal (Vasospasm = Kan damarlarının spazmı) 

veno = (L) damar (Venoclysis = Damara besleyici ya da tıbbî sıvı verme) 

vesico = (L) mesane (Vesicostomy = İdrar yollarında tıkanıklık hâlinde karnın 

delinerek mesaneden idrarı direkt boşaltma işlemi; Cystostomy ve Epistostomy olarak 

da bilinir. 

xanth = (Y) sarı (Xanthoma= Deri altında kolesterol toplanmasından kaynaklanan sarı 

renkli kitleler)  

xero = (Y) kuru (Xeroderma = Ciltte kuruluk)  

xiphi, xipho = (Y) (ksifos’dan) kılıç (Xiphisternum = göğüs kemiğinin arka 

kısmındaki kılıç biçimindeki kıkırdağı; Xiphoid = Kılıca benzer, hançersi göğüs kemiği 

arkası) 
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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 4. Uluslararası Sağlıkta Performans ve 
Kalite Kongresi  

Antalya 20 - 23 Şubat 
2013 

http://
www.kalite.saglik.gov.tr/
index.php?
lang=tr&page=399 

2 Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji 
Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etki-
leşme Seminerleri  

Bursa 4-6 Mart 2013 http://www.tfd.org.tr/
Default.aspx?
sid=83&div=div28&lnk=lnk8
3 

3 114th  Annual Meeting of American 
Society for Clinical Pharmacology and 
Therapeutics  

Indianapolis, 
Amerika 

6-9 Mart 2013 http://
www.ascpt.org/2013Annual
Meeting/tabid/12428/
Default.aspx 

4 4th Annual World Stem Cells & Regen-
erative Medicine Congress Asia 2013 

Singapur 18-21 Mart 2013 http://www.terrapinn.com/
conference/world%2Dstem%
2Dcells%2Dasia/?
pk_campaign=Collocated&pk
_kwd=Event[5476] 

5 USK 2013 -11. Ulusal Sinirbilim Kong-
resi  

İzmir 28 Nisan-1 Mayıs 
2013 

http://
www.ulusalsinirbilimkongresi
2013.org/ 

6 Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi İstanbul 2-4 Mayıs 2013 http://
www.klinikarastirmalarkongr
esi.org/ 

7 10th Annual World Congress of society 
for Brain Mapping and Therapeutics 

Baltimore, 
Amerika 

12-14 Mayıs http://
worldbrainmapping.org 

8 International Symposium on Supporti-
ve Care in Cancer  . 

Berlin, Al-
manya 

27-29 Haziran 
2013 

http://mascc.kenes.com/
about-mascc/ 

9 World Hypertension Congress 2013 İstanbul 27-30 Haziran 
2013 

http://www.whc2013.org/ 

10 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi  Antalya 4-7 Kasım 2013  http://www.tfd.org.tr/ 

11 EFIC 8th International Pain in Europe 
Congress  

Floransa, 
İtalya 

9-12 Kasım 2013 http://www1.kenes.com/
efic/ 

12 Neuroscience 2012, SfN's 43nd annual 
meeting 

San Diego, 
California 

9-13 Kasım 2013 http://www.sfn.org/
index.aspx?
pagena-
me=annualMeeting_futurean
dpast 

13 115th Annual Meeting  of American 
Society for Clinical Pharmacology and 
Therapeutics 

Atlanta, 
Amerika 

19-22 Mart, 
2014 

http://www.ascpt.org/
Meetings/
FutureAnnualMeetings/
tabid/12999/Default.aspx 
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Proje Tipi Başvuru son 
günü 

Web Adresi 

Tübitak 1001 8 Mart 2013 http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/
ulusal-destek-programlari/1001/icerik-basvuru-
tarihleri 

Tübitak 3501-Ulusal Genç Araştır-
macı Kariyer Geliştirme Programı  

8 Mart 2013 http://www.tubitak.gov.tr/cid/10402/index.htm 

ECRIN (Nadir hastalıklar, tıbbi cihaz-
lar ve beslenme) çağrısı 

15 Aralık 2012 http://tucrin.deu.edu.tr/ 

SAN-TEZ Projeleri 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 Prog-
rams on Rare Diseases) Projesi 

Başvurular önce 
Tübitak SBAG 
tarafından değer-
lendirilecektir 

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

Union for International Cancer Con-
trol 

Kasım 2013 http://www.uicc.org/fellowships/beginning-
investigators 

JSPS Postdoctoral Fellowship Prog-
ram for Foreign Researchers 
(Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin) 

2-10 Mayıs 2013 http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/data/
point_app_2013.pdf 
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Kutlama 

Değerli üyemiz Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Dekan Vekili olarak atanmıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 

 

TFD Yönetim Kurulu ve Bülten Yayın Kurulu 

 

 

TFD Yönetim Kurulu (Ankara, Kasım 2012) 
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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. 

Thomas Jefferson Üniversitesi, Farber Nörobilimler Enstitüsü, Philedelphia, (ABD) Dr. Hui 

Zhang’in araştırma grubunda çalışmak üzere post-doktoral eleman aramaktadır. 

Araştırma konuları Parkinson hastalığı ve şizofreninin altında yatan moleküler 

mekanizmaları incelemektir. Yakın zamanda nörobilimler ya da benzeri alanda doktora 

derecesini almış ve protein biyokimyası, vezikül trafiği, mitokondri ve fare 

hastalık modelleri üzerinde önceden deneyim sahibi olmak avantaj sayılacaktır. 

Başarılı adaylardan bağımsız deney planlaması ve icrası, sonuçların ise analizi 

yorumlaması ve yayınlaması beklenmektedir. İlgilenenlerin ön mektup ile CV’lerini 3 

adet referans adı ile  Dr.Hui Zhang’a  (Hui.X.Zhang@jefferson.edu) göndermeleri 

gerekmektedir.  

İnternet sayfası: http://www.jefferson.edu/farber_institute/ 

Süre: 3 yıl 

Son başvuru: 01 Mart 2013 

 

 

Thomas Jefferson Üniversitesi, Farber Nörobilimler Enstitüsü, Philedelphia, (ABD) Dr. Hui 

Zhang’in araştırma grubunda çalışmak üzere post-doktoral eleman aramaktadır. 

Araştırma konusu Parkinson hastalığı ve şizofreninin altında yatan moleküler 

mekanizmaları incelemektir. Yakın zamanda nörobilimler ya da benzeri alanda doktora 

derecesini almış elektrofizyoloji, 2-foton görüntüleme ve/veya optogenetik 

alanında tecrübeli adaylar tercih edilecektir. Başarılı adaylardan bağımsız deney 

planlaması ve icrası, sonuçların ise analizi yorumlaması ve yayınlaması beklenmektedir. 

İlgilenenlerin ön mektup ile CV’lerini 3 adet referans adı ile Dr.Hui Zhang’a  

(Hui.X.Zhang@jefferson.edu) göndermeleri gerekmektedir.  

İnternet sayfası: http://www.jefferson.edu/farber_institute/ 

Son başvuru:01 Şubat 2013 

 

 

Karolinska Enstitüsü, Nörobilimler bölümü nöroendokrin sistemin hücresel ve nöronal 

mekanizmalarını incelemek, hipotalamo-pitüiter aksın kontolü ve hormon salınımı 

mekanizmalarını araştırmak amacıyla post-doktoral araştırıcı aramaktadır. Kendilerinin 

geliştirdiği prolaktinin dopaminerjik inhibisyonu modelinde (bkz. Lyons et al., 2010; 

Neuron- ayrıca bkz. van den Pol, 2010; Neuron; 65:147-9, and Lyons D. et al., 2012; J. 

Neuroscience) network osilasyonunu araştırmak istemektedirler. Proje European 

Research Council tarafından finanse edilmektedir. Adayların nörobilimler alanında 

doktora derecesini almış olmaları, çok iyi derecede İngilizce bilmeleri (yazı ve konuşma) 

2 yıl ya da daha fazla patch-clamp ya da intrasellüler kayıt konularında tecrübe sahibi 

olmaları gerekmektedir. İlgilenenlerin araştırma alanında yaptıkları başarıları anlattıkları 

bir mektup ile yayın listesini içeren CV’lerini 2 adet referans adı ile Dr Christian 

Broberger’a (Christian.Broberger@ki.se) göndermeleri gerekmektedir. 

Son başvuru: Açık 
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