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Değerli Meslektaşlarım, 

Türk Farmakoloji Derneği Elektronik Bülteninin Mayıs-Haziran 2013 sayısında sizlerle 

birlikteyiz. 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, önümüzdeki günlerde kongre bilimsel programına  

www.tfd.org.tr/kongre adresinden ulaşabileceksiniz. Kongre internet sitesi üzerinden 

bildiri kabulüne de başlanmıştır. Bildiriler 15 Ağustos 2013 tarihine kadar kabul 

edilecektir. Kongre bilimsel programının en iyi biçimde geliştirilmesini arzu etmekteyiz. 

İç sayfalarda Ecz. Nezih Ulagay anısına yapılan Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme 

Seminerimiz hakkında değerlendirme yazısını bulacaksınız. Her ne kadar bu yılki 

toplantımız pek çok açıdan başarılı olarak geçmiş olsa da artık bizim açımızdan çok 

önemli olan bu toplantının formatında iyileştirmeler yapılması gerektiği kanaatindeyim. 

Yönetim kurulumuz bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir. Sizler de bu toplantının 

nasıl olması gerektiği konusunda görüşlerinizi info@tfd.org.tr adresine gönderebilirsiniz. 

Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu’nun beşincisi 24-29 Haziran 

2013 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır. Bu toplantıya her geçen yıl ilgi artmaktadır. Yaz 

okulumuz hakkında güncel ve detaylı bilgilere http://www.tfd.org.tr/Default.aspx?

sid=84&div=div28&lnk=lnk84 adresinden ulaşabilirsiniz. 

Çabalarımız sonrasında Klinik Farmakoloji Çalışma Grubunun elektronik bülteninin de 

düzenli olarak çıkması için bir yol bulduk. Bir sonraki sayımızdan itibaren KFÇG Yürütme 

Kurulu Üyesi Doç. Dr. Esra Küsdül Sağlam’ın editörlüğünde ve desteğimizle TFD E-

Bülteni’nin bir eki olarak çıkmaya başlayacaktır. Emekleme devresinin sonrasında kendi 

yolunda devam edeceğini düşünmekteyiz. 

Saygılarımla ve Temmuz-Ağustos 2013 sayısında görüşmek dileğimle. 

 

Prof. Dr. Öner Süzer 

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
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Ecz. Nezih Ulagay Anısına Düzenlenen 

22. Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Semineri’nin Ardından 

 

Doç. Dr. S. Sırrı Bilge 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 

 

Türk Farmakoloji Derneği tarafından düzenlenen “Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası 

Bilimsel Etkileşme Seminerleri”nin 22.si derneğimizin kurucularından Ecz. Nezih Ulagay 

anısına 4-6 Mart 2013 tarihleri arasında Uludağ Karinna Otel’de yapıldı. Öğrendiğimiz 

kadarıyla İstanbul’dan kalkan otobüs muhtemelen Başkanımız Öner Süzer’in yemek 

konusundaki demokratik (!) tavrı yüzünden hiç yemek molası verilmeden Uludağ’a 

ulaşmış. Ankara’dan kalkan ve rastlantısal olarak bir araya gelmiş yemekseverleri 

taşıyan otobüsümüz ise Eskişehir’de sevgili Başar’ı yoldan almak için “lokalizasyon 

çalışması” yaparken, sevgili Bilgen’in; “Başar bekler, biz Eskişehir’e girip ‘çi börek’ 

yiyelim” tavsiyesine herkes katıldı ve otobüsün yönü bir anda değişti. Nefis bir börek 

ziyafetinden sonra yaklaşık 1 saat yol kenarında bekleyen Başar’ı alıp yolumuza devam 

ettik. Bu arada, çi börek (yanlışlık yok gerçekten “çi” yani “güzel” börek) yediğimiz 

yerden ayrılırken duyduğumuz kişneme sesini önce bir cep telefonu çağrı müziğine 

benzettiğimizi ama otobüsle ayrılırken lokantanın tam yanında at üretildiğini fark 

ettiğimizi de kayıtlara geçirelim. Bu bilgi bile sindirim etkinliğimizi olumsuz biçimde 

etkilememiş olacak ki, Başar Hoca’yı aldığımız ve bundan sonra “Başar Kavşağı” olarak 

adlandırılacak yeri geçip İnegöl’e yaklaşırken Tolga Aydos Hocamızın “İnegöl Köftesi” 

yeme önerisi (bazılarına göre baskısı) gelse de açılış törenine geç kalmamız nedeniyle 

köfte işi, dönüşe bırakılmak üzere atlatıldı. Otelimize, İstanbul ekibinden 2, açılış 

saatinden 1 saat sonra varıp çok kısa sürede hazırlanıp toplantı salonuna geçtik. 
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Ardından Ecz. Nezih Ulagay'ın oğlu, Milliyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Osman Ulagay 

konuşmasını yaptı. Osman Ulagay, askeri doktor olan ama bir yanıyla da Türkiye’nin 

önde gelen kimyagerlerinden ve ilk yerli ilaç üreticilerinden birisi olan dedesi İbrahim 

Ethem Ulagay'ın kimyasal maddelerle ve tüplerle dolu küçücük bir odada dört oğluyla 

birlikte, Türkiye ilaç sanayiinde ilklere imzasını atacak, İbrahim Ethem markasını 

kurduğunu, kendisinin de bir süre aile şirketinde çalıştıktan sonra mutlu olamadığı için 

devam etmediğini daha sonra da şirketin satıldığını söyledi. Osman Ulagay’ı dinlerken 

binbir zorluklarla kurulan yerli ilaç firmalarının şimdilerde yabancıların elinde olduğunu 

düşünmek, doğrusu hepimizi üzdü. Toplantıya Osman Ulagay’la birlikte gazeteci yazar 

Meral Tamer de katıldı. 
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Konuşmanın ardından Atatürk Üniversitesi’nden Abdulmecit Albayrak, serotonin 7 

reseptörlerinin deneysel karaciğer toksisitesindeki rolünü araştıran çalışmasını sundu. 

Soru cevap kısmına gelindiğinde soru sorma süresi ile ilgili belirsizlik, dernek başkanımız 

Öner Hocanın, “doyana kadar” cevabı ile son buldu. Sunum yapacak arkadaşlarımız için 

kuşku ile karşılanan bu cümle toplantının ilerleyen saatlerinde “doyuma kadar” a 

dönmüştü bile.  Sunum sonrası yenilen akşam yemeğinin ardından otelin 10. katındaki 

Kaptan Köşkü’nde canlı müzik ile gece son buldu.  

Toplantının ikinci gününde ilk sunum, Namık Kemal Üniversitesi’nden Semil Selcen 

Göçmez’e aitti. Üzüm ve şarapta bulunan resveratrolün yaşa bağlı vasküler değişiklikler 

üzerine etkisini araştırdığı çalışmayı sunan Semil Selcen bu etkileri görebilmemiz için 

hayli fazla miktarda şarap içmemiz gerektiğini söylediğinde salonda -akşamki sıcak şarap 

partisi düşünüldüğünden olsa gerek- sessizlik hakimdi. Sunumlar sırasında Prof. Dr. 

Nurettin Abacıoğlu Hocamızın Türkçe kullanımı ile ilgili uyarıları dikkat çekiciydi. Data 

kelimesinin zaten çoğul olduğunu onun için datalar kelimesini kullanmanın yanlış 

olduğunu ayrıca data yerine veri kelimesini kullanmamız gerektiğini üstüne basarak 

hatırlattı. Ancak dil alışkanlığı herkes için geçerliydi. Arkadaşlarımıza sorulan sorularda 

da aynı kelimeler birçok kez kullanıldı. Bu oturumda ayrıca uzun süredir tutuklu bulunan 

GATA’dan Prof. Dr. Tayfun Uzbay’ın tahliye edildiği haberini de aldık. Bunun üzerine Prof. 

Dr. Öner Süzer TFD Yönetim Kurulu tarafından hocamıza cezaevindeyken yazılan 

duygusal mektubu okudu. 

Günün diğer konuşmacıları Ufuk Üniversitesi’nden Şahika Güner deneysel diyabette beta 

reseptör aracılı inotropik yanıtlardaki değişikliği, Anadolu Üniversitesi’nden Özgür Devrim 

Can ise simvastatin tedavisinin yüksek yağlı diyetle beslenen sıçanlardaki davranışsal 

değişiklikleri incelediği çalışmalarını sundular. Sunumların hepsi doyurucuydu ve sunumu 

yapan arkadaşlarımız çalışmalarının arkasında sonuna kadar durdular. Yemek ve kayak 

arasının uzun olmasına bir de güneşli hava eklenince kayak yapacaklar için enfes bir 

ortam oluştu.  

Toplantının son konuşmasını Ege Üniversitesi’nden Gülnur Sevin yaptı. Son konuşmacı 

olmanın ayrıcalığından bahsederek hipertansif yeniden modellenmede ve tromboksan/

prostaglandin endoperoksit reseptör antagonistlerinin rolü adlı çalışmasını sundu. 

Doyurucu sunumları ile katılan arkadaşlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.  

Meslekte 40. yılını dolduran hocalarımız Prof. Dr. Meral Tuncer, Prof. Dr. Arda Bökesoy, 

Prof. Dr.  Serpil Önder ve Prof. Dr. Sevim Ercan için plaket töreni düzenlendi. Prof. Dr. 

Arda Bökesoy kısa bir konuşma ile plaketini Prof. Dr. Mehmet Melli Hocamızdan aldı. 

Prof. Dr. Meral Tuncer Hocamız dernek başkanı olarak çalıştığı dönemdeki anılarından 

anektodlar aktardı. Özellikle Prof. Dr. Aslı Özer Hocamızın anlattıkları hepimizi gülme 

krizine soktu. Ödül töreninde biraraya gelen Türk Farmakoloji Derneği’nin son 3 

başkanının Prof. Dr. Meral Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Melli ve Prof. Dr. Öner Süzer’in aynı 

karede olması hoş bir hatıra olarak tarihe geçti.  
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Toplantıya katılamadıkları için Prof. Dr. Serpil Önder ve Prof. Dr. Sevim Ercan’a 

plaketleri, kendilerine iletilmek üzere, aynı anabilim dalında çalışan hocalarımıza verildi. 

Özellikle Prof. Dr.  Zafer Güney Hocamız bu “genç yaşında” plaket alacağını hiç aklından 

geçirmediğini söyleyerek şaşkınlığını gizlemedi.  

Her yıl geleneksel olarak verilen R. Kazım TÜRKER Genç Farmakolog Teşvik Ödülü, bu yıl 

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. 

Doç. Dr. Elif Çadırcı’ ya verildi. Elif, çalışmalarında ailesinin ve ekip arkadaşların rolünü 

üstüne basarak anlattı. Kendisini kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.  

 

 

 

Toplantılar sonrası geleneksel fotoğraf çekimi için yer arayışlarında bulunurken aşırı 

rüzgar nedeniyle dışarıda çekimi gerçekleştiremedik. Otelin içinde çekim bizi memnun 

etmese de öğrencilerimizi ve farmakoloji eğitimininin devamını düşünerek kabullendik. 
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Akşam MAY (Commat) sponsorluğundaki geleneksel sucuk-ekmek/sıcak şarap partisi için 

otobüslerle yaklaşık 1 km ötedeki kafeye ulaştığımızda saatler 9’u gösteriyordu. Yerleşim 

olarak çok fazla kaynaşma imkanı olmasa da gecenin ilerleyen saatlerinde tek kalan 

masadaki sohbet çok güzeldi. Toplantıya katılamayan hocalarımız ile ilgili anıları 

dinlemek hoştu. Ersin Hoca’nın, Tolga Hoca’ya gelirken yiyemediği İnegöl Köfte’yi ekmek 

arası da olsa ayarlaması gecenin sürprizlerindendi. 

Oteldeki en ilginç geri bildirim garsonlardan geldi. Yönetim Kurulumuza turizm şirketi 

yetkilisinden gelen duyuma göre, birçok kez kongre toplantısına ev sahipliği yapan otelin 

garsonlarının farmakologların sadece yiyecekleri kadarını tabaklarına aldığını ve hiç artık 

bırakmadıklarını söylemeleri çok ilginçti. Bu durum analiz edildiğinde farmakologların 

çalışma hayatlarında az ile yetinmeyi bildikleri, kendi araç gereçlerini çoğunlukla kendi 

kısıtlı imkanları ile buldukları ile örtüşüyor sanıyorum. Hiçbir farmakoloğun bol malzeme 

ile çalıştığını görmedik ve uzun süre de  göremeyeceğiz sanırım. Bütün bunların ötesinde 

iştahımıza da laf söyletmeyiz hani… 

Her dönüşte bir burukluk olur. İki günlük beraberliğin, kaynaşmışlığın ardından ayrı ayrı 

otobüslere binmek  hüzün yaratsa da önümüzde bir şans daha vardı: bir gün önceden 

planı yapılan Bursa İskenderi… Botanik Parkın içinde otantik bir mekanda yenilen meşhur 

Bursa İskenderi hakkında çeşitli puanlamalar geldi. Ersin Hocamızın “benim ilk 10 

iskenderim arasında yok” eleştirisine ben de katılmadan edemeyeceğim. Bu görüşe 

otobüsümüzün gurmeleri Tolga Aydos ve Remzi Erdem Hocalarımız da katıldılar. Yolda 

yapılan planlarla 2 hedef belirlendi. İnegöl köftesi ve Kestane şekeri. Yeni yenilen 

iskender nedeniyle köfteden feragat edilse de, kestane şekeri mutlaka bulunmalıydı. 

Yolda durulan benzinlikteki kestane şekeri beğenilmedi. Geri dönülmeye karar verildi.  

Prof. Dr. Tanju Özçelikay Hocamızın “bu yol böyle bitmez” serzenişlerine rağmen, köfte 

yenilmese de İnegöl’deki meşhur köfte tutan çatal heykeli tavaf edilerek İnegöl’deki 

alışveriş merkezinin içine dalındı. Kestane şekerleri üçer beşer alındı. Yolda kaybettiğimiz 

zamanı telafi etmek için su kısıtlamasına gidildi ise de su-tuvalet molası-yiyecek-su 

şeklindeki kısır döngü Ankara’da son buldu. Her toplantıdan sonra aynı hisse 

kapılıyorum. Ben bu aileyi seviyorum ve özlüyorum. 
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Ecz. A. Çayhan Günay ve Ecz. Kübra Soybilgin 

cayhangunay@yahoo.com, kubrasoybilgin@hotmail.com 

 

Helicobacter Pylori ismindeki bakterinin keşfi, tıp tarihinde bir çığır açmakla beraber önemli 

gelişmeleri de arkasından getirmiştir. 1982 yılında Barry Marshall ve Robin Warren isimli iki 

araştırmacının keşfettiği Helicobacter Pylori, mucitlerini 2005 yılında Nobel ödülü ile 

ödüllendirmiştir. Helicobacter Pylori’nin keşfi ile ilgili ilginç olan nokta; Barry Marshall isimli 

Avustralyalı araştırmacının bu bakteriyi içeren kültürü içerek kendini enfekte ederek kendi 

bulduğu tedavi yöntemiyle kendini tedavi etme durumu ve bu bakterinin midede yıllar önce 

pek çok bilim insanı tarafından mikroskopta görülmesine rağmen gastrit ile 

ilişkilendirilememesi durumudur. 

1982 yılında bu iki bilim adamının Helicobacter Pylori’yi peptik ülser hastalığına yol açan bir 

bulaşıcı ajan olarak kabul etmeleri ile birlikte insan midesinin mikrobiyolojisi ve patolojisi 

konusundaki anlayışımız tamamen değişmiştir.  

Bu yıldan önce ülser kısaca “Asit yoksa ülser de yoktur.” ifadesi ile tanımlanmış ve 

“Fazla salgılanan mide asidi, mide mukozasına zarar vererek ülsere yol 

açmaktaydı.” şeklinde kabul edilmişti. Bu tanıma göre mide ülserinin tedavisi için de 

“Fazla salgılanan mide asidi ya azaltılmalı ya da nötralleştirilmelidir.” şeklinde biliniyordu.  

O yıllarda mide ülserinin psikosomatik teorilerine inananlar olmakla birlikte, fazla salgılanan 

mide asitinin günlük hayatın stresine karşı (aşırı hırslı anneler de dahil) bir yanıt olarak 

geliştiğini öne sürenler de vardı; ancak günümüzde, bir çok ülserin bakteriyel enfeksiyon 

sonucu oluştuğu ve antibiyotiklerle kolaylıkla ve hızlı şekilde tedavi edilebildiği artık bilinen 

bir gerçektir (1). 

Helicobacter Pylori’nin keşfi, Batı Avustralya’lı iki araştırmacının hikâyesini kapsamaktadır. 

Bu araştırmacılardan biri (Warren) mikroskobunda bir mikroorganizma gözlemleyip ve bu 

mikroorganizmanın varlığı hakkında önceki bilim adamlarının yaptığı açıklamaları 

reddederken, diğeri ise (Marshall) “Belli bir hastalığa sebep olan şüphesiz bir organizma 

(örneğin patojen) vardır.” ilkesine dayanan Koch’un varsayımına uymak için kobay olarak 

kendisini kullanmıştır (1). 

Helicobacter Pylori’nin bilimsel keşfi, J. Robin Warren ve Barry Marshall’ın bilinmeyen 

bakteriyi izole ederek ve dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen gastrit ile mide ülseri 

rahatsızlıklarına yol açtığını gösterdiği yıl olan 1982’de gerçekleşmiştir. 
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Barry Marshall (solda) ve J. Robin Warren (sağda) 

 

Diğer bilimsel gelişmelerde olduğu gibi bu buluşun ilerlemesi, ilk aşamada bağımsız 

araştırmacıların yaratıcı bir şekilde kavrayışları sayesinde olmuştur. Bu iki bilim adamı 

bakteri ile ülser arasındaki ilişkiyi ortaya koymada ilk olmalarına rağmen; bakteri – ülser 

ilişkisini araştıran ilk bilim adamları değillerdi. 19. yüzyılın sonlarında mikroskop ile çalışan 

araştırmacılar midenin mukus tabakası altındaki hücreler arasında, özelikle mide ülserinin 

yol açtığı yara oyuklarının içinde ve civarında virgül şeklinde bakterilerin olduğunu 

gözlemlemişlerdi ve hiçbiri mikroorganizmayı izole etmede başarılı olamamışlardı. Bununla 

birlikte bu mikroorganizmanın, otopsi çalışmaları sırasında meydana gelen kontaminasyon 

sonucu ortaya çıktığı düşünülmekteydi. Ayrıca, bu bakterinin midenin kuvvetli asit 

ortamında yaşayıp üremesi olasılığının olmadığı, o dönemin klinik mikrobiyologları 

tarafından kesin bir şekilde kabul edilmişti (1). 

Warren, mide biyopsisini inceleyen patolog ve mikroskop altında eğri çubuk şeklinde 

bakteriyi gözlemleyen bilim adamıydı ve birçok numuneyi inceledikten sonra, bakterinin her 

zaman iltihap belirtisi gösteren dokularda olduğunu ve bakterinin sayısı ile inflamasyonun 

ilerleme derecesi arasında bir ilişki olduğunu ve incelediği mide biyopsi örneklerinin 

yarısında bu bakterinin varlığını fark etmiştir. Bu araştırma konusu, Warren’in gözlemlerinin 

önem taşıdığına ve gelecekte araştırmalara ihtiyacı olduğuna ikna olan ve o zamanlar 

dâhiliyede stajyer doktor olan Barry Marshall’ın oldukça ilgisini çekmişti. Daha sonra 

Warren, Marshall ile beraber bakteriyel enfeksiyonun kaynağını izole etmek için yola 

koyuldular (1). 

Avustralyalı olan bu iki bilim adamı şanslıydı. Dikkatli gözlemleri ve laboratuvardaki 

çalışmalarının onlara kazandırdığı deneyim sayesinde başarılı oldular. Warren, gördüğü eğri 

mikroorganizmaların Campylobacter türüne (bağırsak hastalıklarına yol açan bakteri türü) 

benzediğini fark etti. Kullandığı laboratuvarın koşullarını sadece Campylobacter için uygun 

üreme koşulları olan düşük oksijen düzeyi ile birlikte yaklaşık 37 °C sıcaklığa ayarladılar.  

Bir yılı aşkın süre, bu laboratuvar koşullarında bakteriyi mide biyopsisinde çoğaltmayı 

başarmak için uğraştıysalar da başarılı olamadılar; ta ki bakteri kültürünü önceden 

inkübatöre koydukları ve Paskalya tatili boyunca inkübatörde beklettikleri zamana kadar. 

Normalde bakteriyi 2 gün inkübatörde tutarlarken Paskalya tatili sebebiyle 2 günden 6 

güne uzattıkları inkübasyon süresi bakterinin başarılı bir şekilde üremesini ve böylece izole 

edilmesini sağladı. İki bilim adamı Helicobacter türü bakterinin laboratuvar kültür 
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ortamında diğer bakterilerle karşılaştırıldığında çok daha yavaş ürediğini tesadüfen 

keşfettiler (2).  

H. Pylori’yi (veya kökeni olan Campylobacter pyloridis adı verilen bakteriyi) izole etmek 

önemli bir gelişmeydi; ancak bakterinin inflamasyonla ilişkisi, bakterinin inflamasyona 

neden olup olmadığını açıklamak için yeterli değildi. Araştırmanın ilk zamanlarında ayrım 

yapmak belirsizdi; çünkü lam üzerindeki otopsi numuneleri ülser öyküsü olmayan kişilerde 

de bu bakterinin varlığına işaret ediyordu (1). 

H. Pylori’nin sadece primatları etkilemesinden dolayı Marshall çalışmalarına laboratuvar 

hayvanları üzerinde devam edememiştir. İnsanlar üzerinde çalışma yapması da 

engellendiği için Marshall umutsuzluğa kapılmıştır. Sonunda Marshall bir çözüm bulmuştur; 

etik olarak üzerinde çalışacağı ve tedavi edebileceği birini: - Kendisini. H. Pylori’nin gastrit 

ve peptik ülsere yol açtığını doğrulamak için Marshall ve diğer gönüllü bu bakteri kültürünü 

içerek Koch’un 3. ve 4. varsayımına uymaya çalıştılar.  

Koch’un 3.varsayımı: Sağlıklı bir konakçıya verildiğinde, kültürde büyütülmüş bu 

organizmalar konakçıda hastalığın oluşmasına neden olmalıdır.  

Koch’un 4.varsayımı: Hayvanda hastalığa yol açmış olan mikroorganizmalar hastalıklı 

bölgede bulunmalıdır.  

Bir hastanın bağırsağından H. Pylori’yi izole ettikten sonra, bir et suyu içinde karıştırıp hem 

kendisi hem de diğer gönüllü içmiştir. Birkaç gün sonra gastrit gelişmiş, ülserin habercisi 

olan bir takım belirtiler başlamıştır: Kusma, nefesin kötü kokması, kendini hasta ve bitkin 

hissetme. Daha sonra laboratuvarda kendi bağırsağının biyopsisini ve ardından H. Pylori 

kültürünü yapan Marshall, bu bakterinin ülserin altta yatan nedeni olduğunu da kesin bir 

biçimde ispat edilmiştir (1, 2). 

İlerleyen yıllarda bu bakteri ile mide kanseri ve mide lenfoması gibi hastalıklar arasında 

önemli bir ilişkinin varlığı gösterildi. Ancak midesinde bakteri olan herkesin mide kanseri 

adayı olması söz konusu değildir. Kanser gelişimi tek bir etken ile oluşmamaktadır. 

Kanserin oluşması için genetik yatkınlık, bakterinin varlığı, kötü beslenme gibi birçok 

faktörün bir araya gelmesi gerekmektedir (3).  

H. Pylori’nin keşfindeki bir başka ilginç nokta ise H. Pylori’yi içme olayını ve sonrasındaki 

gelişmeleri Prof. Dr. Berry Marshall Nobel ödülünü kazandığı yıl olan 2005’te aşağıdaki gibi 

detaylı bir şekilde anlatmıştır. 

Domuzlar üzerinde yaptığı başarısız deneylerden sonra Marshall için her şey kötüye 

gitmeye başlamıştı. Bizmutun gastriti geçici olarak iyileştirdiğini görmesine rağmen 

bakterinin gerçekten patojen olduğunu kanıtlamaya yetecek tatmin edici verilere sahip 

değildi (4).  

Meslektaşlarının aşırı şüpheciliği nedeniyle, Marshall bu bakteri için tedavi edici antibiyotiği 

bulması için gereken fonu bulma inancını kaybetmişti (4). 

Tıp dünyası ülsere, stres, kötü beslenme, alkol ve genlerin sebep olduğuna inanmaktaydı. 

Tıbbın ülser hastalığı anlayışının bir din anlayışına benzer nitelik taşıdığını fark eden 

Marshall daha da karamsar olmaya başlamıştı (4). 

Marshall kararlıydı, tüm bu olumsuzluklara rağmen çalışmalarına devam etti. Birkaç 

hastasını bizmut ve metronidazol ile tedavi etti, ilk dört hastasında  %100 oranında bir 

tedavi başarısı yakaladı. Hastaların verdiği klinik cevapların çok iyi oluşu Marshall’ı 
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hastalığın çaresini bulduğuna inandırdı. Bu düşünceden hareketle Marshall araştırmalarına 

devam etmek için bakteriyi yutmanın güvenli olduğunu düşündü (4). 

Yapacağı deneylere katılacaklar için; H. Pylori’yi yutmanın riskleri hakkında bilgilendirmeyi 

ve bunu yapmak için de gereken izni almayı o zamanlarda dünyada yapabilecek tek kişi 

Marshall idi. Eğer etik kurula başvuruyu vermiş olsaydı ve başvurusu reddedilseydi Marshall 

deneyi büyük ihtimalle sürdürmeye devam edecekti; ancak bu durumda sonuçlarını 

yayımlayamayacaktı, belki de işten atılacaktı ve tıbbi kariyeri de sona erecekti. Tüm bu 

nedenlerden ötürü Marshall ‘Söyleme ve Bilmesinler’ stratejisini uygulamaya, çalışmalarına 

kendi üzerinde devam etmeye karar verdi (4). 

Marshall çalışmasını yaparken bazı meslektaşlarından da destek görmüştür; çünkü yaptığı 

deney, gastroenteroloji şefi Ian Hislop tarafından yapılan endoskopi çalışmasını ve 

Mikrobiyoloji bölümü şefinin yardımını gerektirmekteydi (4). 

Referans noktası olarak kendi sağlıklı dokularını kullanmayı düşünen Marshall, Ian 

Hislop’tan kontrol amaçlı endoskopi ile sağlıklı dokularını almasını rica etmiştir. Asıl amacını 

meslektaşına açıklamamıştı; ancak Ian Hislop’un anladığına dair şüpheleri vardı. Aynı gün 

H. Pylori pozitif olan ve ülser olmayan başka bir hastadan biyopsi örneği alan Marshall, 

yaptığı in-vitro deneyler ile H. Pylori’nin tüm antibiyotiklere karşı duyarlı olduğunu 

göstermiş; böylece o hastayı yeni tedavi şekliyle 14 günde tedavi etmiş ve o süre boyunca 

endoskopi ile hastayı izlemiştir. Yaptığı tedavi sonucunda biyopsi örneklerinin negatif 

olduğunu gözlemlemiş; bu durumu o anlık yahut tekrar nüksedebileceği şeklinde 

yorumlamıştır (4). 

Deney sabahı, mide asit düzeyi daha az olursa H. Pylori’nin yerleşiminin daha kolay 

olacağına inanan Marshall, proton pompası inhibitörü olan 400 mg Simetidin almış ve 

kahvaltı yapmamıştır. 2 saat sonra, Neil Noakes petri kabına oküle edilmiş ve 4 gün inkübe 

edilmiş, yüksek konsantrasyonda H. Pylori kültürünü içeren petri kabından bakteriyi 

kazıyarak alkali ortamda pepton suyuna aktarıp karıştırmıştır. Sabah saat 10.00’da 

Marshall, hazırladığı bu bulanık kahverengi sıvıyı içmiştir. Günün geri kalanında hiçbir şey 

yememiştir (4). 

Sonraki 3 güne kadar hiçbir belirti olmamış, Marshall günlük yaşantısına normal olarak 

devam etmiştir. Üçüncü günde Çin yemeği yedikten sonra kendini tok hissetmiş ve 

hazmetmeye yardımcı olsun diye o günün akşamı boyunca azar azar su alma ihtiyacı 

hissetmiştir. Beşinci gün ve 8. gün uyandığında midesinin feci şekilde bulandığını hissetmiş 

ve kusmuştur (4). 

Her gün çoğunlukla hiç asit içermeyen çoğunlukla mukuslu sıvı kustuğunu kaydeden 

Marshall, uykulu haliyle kusmuktan numune almayı düşünemediğinden kusmuğu inceleme 

fırsatı olmamıştır. Geceleri tam uyuyamıyor, çok terliyordu. Ayrıca eşi, nefesinin çok kötü 

koktuğunu söylemişti. Fremantle Hastanesi’ndeki meslektaşları da halitozis (ağız kokusu) 

sorunu olduğunu fark etmişti (4). 

10 gün sonra Ian Hislop tarafından Marshall’a tekrar endoskopi yapılmış, ilk biyopsi 

sonucunda gram boyasında spiral bakterinin varlığı gözlemlenmiştir. Sonraki gün Ross 

Glancy’nin Marshall’a H. Pylori ve iltihap hücreleri içeren patolojik numuneyi göstermesi 

deneyin başarılı olduğunu ve H. Pylori’nin patojen olduğunu ispatlamıştır (4). 

1984 yılının sonlarına doğru, bu önemli keşife ev sahipliği yapan Fremantle Hastanesi’nde 

her şey hızlanmaya başlamıştır. Endoskopi yapılacak hastaların ön taramaları ve serolojik 

testlerinin yapıldığı sırada Helikobakter pozitif olan hastaların sayısı çarpıcı bir şekilde 
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artmıştır. Bizmut ve metronidazol kombinasyonuyla hastaların çoğunu sadece 2 haftada 

helikobakteri eradike ederek tedavi eden Marshall, tedavi edemediği hastalarda ise bizmut 

ve amoksisilin kombinasyonunu kullanmıştır. Ülser için mide ameliyatı gerçeğiyle yüz yüze 

gelen hastalar bütün bu antibiyotikleri kullanmayı küçük bir şey gibi görmüşlerdir. 

Bölgedeki pratisyen hekimler de bu olağanüstü sonuçları görünce Fremantle Hastanesi’ne 

daha fazla hasta göndermeye başlamışlardır. Sonrasında bu tedavi yönteminin mide 

problemi çeken hastalar için mucizevî bir tedavi yöntemi olduğu anlaşılmıştır (4). 

H. Pylori 'nin mide hastalıklarındaki bu önemli rolünün kanıtlanmış olması, günümüzde pek 

çok hastanın 14 günde tedavi edilmesini sağlamış ve bu iki önemli bilim adamını Nobel 

ödülü ile ödüllendirmiştir. 
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NEBİVOLOL İZOPRENALİNE YANIT OLARAK GELİŞEN β-ADRENOSEPTÖR SİNYAL 

YOLAĞININ DESENSİTİZASYONUNU VE KARDİYAK HİPERTROFİ GELİŞİMİNİ β1-

ADRENOSEPTÖR BLOĞU DIŞINDAKİ MEKANİZMALARLA ÖNLER. 

(Nebivolol prevents desensitization of β-adrenoceptor signaling and induction of cardiac 

hypertrophy in response to isoprenaline beyond β1-adrenoceptor blockage.) 
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GİRİŞ 

Plazma katekolamin düzeyleri, kardiyak fonksiyonun kısa ve uzun süreli düzenlenmesinde 

önemli rol oynamaktadırlar. Akut dönemde, “kaç ya da savaş” (fight-or-flight) yanıtında 

olduğu gibi, sempatik sistem aktivasyonu, özellikle kardiyak β1-adrenoseptörler aracılığı ile 

pozitif inotropik, kronotropik ve lusitropik etkileri indüklemektedir. Ancak β-

adrenoseptörlerin dolaşımdaki katekolaminler tarafından uzun süreli aktivasyonu kalp kası 

üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bu fenomen, kalp yetmezliği gelişiminde 

gözlenmektedir; patolojinin erken dönemlerinde plazma katekolamin düzeylerindeki artış 

kalp kasındaki fonksiyon bozukluğunu kompanse ederken, uzun dönemde aşırı sempatik 

aktivasyon kalpteki fonksiyon bozukluğuna katkıda bulunmaktadır. Kalp yetmezliği 

tedavisinde klinik kullanımda etkili olan β-blokerlerin ortak farmakolojik özellikleri, β1-

adrenoseptör bloğu gerçekleştirmeleridir. Bu bileşikler kardioselektif β-blokerler (örn. 

metoprolol, atenolol) olarak adlandırılmaktadır. Son dönemde, vazodilatör etkinlik gibi ek 

bir mekanizmaya sahip yeni bir β-bloker sınıfının yetmezlik durumundaki kalpte daha iyi bir 

klinik yarar sağladığı gösterilmiştir. Üçüncü kuşak β-bloker sınıfının bir üyesi olan nebivolol, 

hipertansiyon tedavisi için onay alan vazodilatör etkili bir β-blokerdir. Nebivolol ile 

indüklenen vazodilatasyon β3-adrenoseptör uyarısının sonucu olarak nitrik oksit (NO) aracılı 

gerçekleşmektedir. Kalp yetmezliğinde, β1- ve β2-adrenoseptörlerin tersine, β3-

adrenoseptör ekspresyonu artmakta ve bu alttipe desensitizasyon gelişmemektedir. Bu 

özellikleri nedeniyle β3-adrenoseptörler, yetmezlik durumundaki kalbin tedavisinde ilgi 

çeken bir terapötik seçenek olarak değerlendirilmektedirler. β1-adrenoseptör bloğu ve β3-

adrenoseptör uyarımı etkilerini bir arada taşıyan nebivolol, kalp yetmezliği tedavisinde 

öncelikli bir ajan olarak değerlendirilebilir. Çalışmada, izoprenalin ile indüklenen kardiyak 

hipertrofide metoprolol ile karşılaştırmalı olarak nebivolol tedavisinin morfolojik, moleküler 

ve β-adrenoseptör alttiplerine ait fonksiyonel değişiklikler üzerine etkisi incelenmiştir. 

 

YÖNTEM 

Deney grupları ve uygulanan tedaviler: 8 haftalık erkek Sprague-Dawley sıçanlara 

anestezi altında yerleştirilen ozmotik mini pompalar aracılığıyla 14 gün süresince 

izoprenalin (100 μg/kg/gün, ISO) ve serum fizyolojik (C) infüzyonu yapılmıştır. 

Operasyondan bir gün sonra izoprenalin infüzyonu yapılan sıçanlar rastgele üç gruba 

ayrılarak 13 gün süre ile belirtilen tedaviler uygulanmıştır: (1) oral yolla metoprolol (30 

mg/kg/gün, M), (2) oral yolla nebivolol (10 mg/kg/gün, N) ve (3) distile su (ISO). 
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İzoprenalin infüzyonunun ve oral yolla uygulanan β-bloker tedavilerinin etkinliği tail-cuff 

yöntemi ile kalp atım hızı değerlendirilerek kontrol edilmiştir.  

 

İzole kalp preparatı ile kalbin performansının değerlendirilmesi: Langendorff 

methoduna göre sabit basınç altında perfüze edilen kalplerde spontan atım ve elektrik 

stimülasyonu ile atım koşullarında kalp performansları değerlendirilmiştir. 

 

İzole papiller kas preparatı ile agonist yanıtlarının değerlendirilmesi: Sol 

ventrikülden izole edilen papiller kas preparatında izoprenalin (selektif olmayan β-

adrenoseptör agonisti), noradrenalin (prazosin ve desimipramin varlığında selektif β1-

adrenoseptör agonisti), fenoterol (selektif β2-adrenoseptör agonisti), BRL37344 (selektif β3

-adrenoseptör agonisti) ve forskolin (membran-geçirgen cAMP aktivatörü) konsantrasyon-

yanıt eğrileri çalışılmıştır. 

 

Total RNA izolasyonu, RT-PCR ve real-time PCR deneyleri: Sıvı azot ile dondurularak 

-80°C’de saklanan sol ventrikül dokularından izole edilen total RNA kullanılarak β1-AR, β2-

AR, β3-AR, SERCA2a ve ANP mRNA düzeyleri incelenmiştir. 

 

Western Blotting deneyleri: Sıvı azot ile dondurularak -80°C’de saklanan sol ventrikül 

dokularından elde edilen homojenatlar kullanılarak SERCA2a, PLN ve p-PLN protein 

düzeyleri incelenmiştir. 

 

Histomorfometrik analiz: Sol ventrikülün orta bölümünden alınan transversal kesilerde 

miyosit alanı, kapiler yoğunluk ve endotelyal hücreler için immunohistokimyasal boyama 

yapılarak analiz yapılmıştır.  

 

SONUÇLAR 

1. İzoprenalin infüzyonu sonucunda kalp atım hızında artış, sol ventrikül/beden ağırlığı 

oranında ve kardiyomiyosit büyüklüğünde artış gözlenmiştir. Her iki β-bloker tedavisi 

sonucunda kalp atım hızında benzer bir azalma sağlanmasına karşın, sadece nebivolol 

tedavisi (histo)morfolojik değişiklikleri kontrol düzeylerine geriletmiştir.  

2. İzole Langendorff kalp preparatında spontan atım koşullarında izoprenalin ve β-bloker 

tedavisi alan gruplarda sol ventrikül-içi gelişen basınç değerleri kontrol grubuna göre 

azalmıştır. Elektrik stimülasyonu ile atım koşullarında ise sol ventrikül-içi diyastol sonu 

basınç değerleri ISO ve M gruplarında artmış bulunmasına karşın, N grubunda bu 

parametre C grubunun da altına düşmüştür. Koroner akış değerlendirmesinde ise her iki 

atım koşulunda da N grubu, ISO ve M grubuna göre daha yüksek değerlere ulaşmıştır.  

3. Papiller kas kullanılarak değerlendirilen agonist aracılı fonksiyonel yanıtlarda ISO 

grubunun C grubuna göre hem pD2 hem de Emax değerleri açısından desensitize olduğu 

gözlenmiştir. M grubu forskolin yanıtları dışında bir iyileşme sağlamazken nebivolol tedavisi 

izoprenalin, BRL37344 ve forskolin konsantrasyon-yanıt eğrilerinde düzelme sağlamıştır. 

4. İzoprenalin infüzyonu sonrasında beklenildiği gibi β1-adrenoseptör mRNA düzeylerinde 

azalma ve β3-adrenoseptör düzeylerinde artma gözlenmiştir. Çalışmada hipertrofi belirteci 

olarak değerlendirilen SERCA2a mRNA düzeylerinde azalma ve ANP düzeylerinde de artma 

gösterilmiştir. Metoprolol ve nebivolol tedavileri β-adrenoseptör alttiplerine ilişkin 

izoprenalin infüzyonu sonucu gelişen mRNA düzeylerindeki değişiklikleri kontrol düzeylerine 
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yaklaştırmıştır. Ancak sadece nebivolol tedavisi sonucunda hipertrofi belirteçleri kontrol 

düzeylerine ulaşmıştır. 

5. Eksitasyon-kontraksiyon kenetinin proteinleri olan SERCA ve PLN üzerine izoprenalin 

infüzyonu baskılayıcı etkinlik göstermiştir. ISO grubunda azalan SERCA2a protein düzeyine 

ek olarak PLN/SERCA oranında da azalma belirlenmiştir. Buna karşın p-PLN/PLN oranı ISO 

grubunda artmıştır. Protein düzeyleri üzerinde metoprolol tedavisinin hiçbir etkisi 

olmazken, nebivolol tedavisi sonucunda söz edilen protein düzeylerinde kontrol değerlerine 

ulaşılmıştır. 

 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada nebivololün izoprenalin ile indüklenen kardiyak hipertrofinin morfolojik ve 

moleküler belirteçlerdeki ve β-adrenoseptör-aracılı inotropik yanıtlardaki değişiklikleri 

kısmen önlediği gösterilmiştir. Metoprolol tedavisinin belirtilen bu parametreler üzerinde 

etkisiz olması, nebivololün sahip olduğu diğer etki mekanizmaları ile bu etkileri gösterdiğini 

düşündürmektedir. Nebivololün kardiyoselektif β-blokerlere olan üstünlüğü; NO ve/veya β3-

adrenoseptör-aracılı vazodilatasyon oluşturmasıdır. 

 

Nebivololün kapiler yoğunluğu değiştirmeden sol ventrikül diyastol-sonu basıncını azaltması 

ve koroner akışı iyileştirmesi, belirtilen vazodilatör etkisinin bir sonucu olarak 

değerlendirilmelidir. Ek olarak, nebivololün izoprenalin ve BRL37344-aracılı yanıtlar ile 

forskolin yanıtlarını düzeltmesi, nebivololün özel bir reseptör ve/veya sinyal yolağı dışında 

daha genel bir yolağı etkilediği konusundaki hipotezin oluşmasına neden olmuştur. 

Nebivololün reseptör-aracılı (izoprenalin) ve reseptör-aracılı olmayan (forskolin) yanıtlarda 

düzelme sağlaması nebivololün etki yeri olarak hücreiçi Ca+2 tutulumundan sorumlu 

mekanizmaları düşündürmektedir.  

 

Nebivololün, metoprololden farklı olarak oluşturduğu diğer bir etkisi izoprenalin infüzyonu 

sonucu artan kalp kütlesini azaltması ve kardiyak hipertrofi belirteçlerinin mRNA düzeyleri 

üzerinde iyileşme sağlamasıdır. Nebivololün β1-adrenoseptör bloğu etkisinin dışında bir 

mekanizma ile Ca+2 aşırı yükünü yenmesinin kardiyak hipertrofi gelişimini engelleyen 

etkilerine neden olduğu ileri sürülmektedir. Bu hipotezi destekleyen bir diğer veri ise 

nebivolol tedavisinin SERCA ve PLN protein ekspresyonları üzerindeki etkisidir. Azalan PLN/

SERCA oranı ve artan PLN fosforilasyonu ISO ve M gruplarında SERCA2a aktivitesi 

üzerindeki baskılayıcı etkinin kalktığını göstermektedir. PLN’ın SERCA aktivitesi üzerindeki 

değişen düzenleyici etkisi izoprenalin ile indüklenen kardiyak hipertrofide kardiyak 

fonksiyonların sürdürülebilmesi için kompensatuar bir mekanizma olarak düşünülebilir. 

Nebivolol tedavisi sonucunda belirtilen kompensatuar mekanizmanın ortadan kalkması 

nebivololün bozulan Ca+2 tutulumu üzerindeki düzeltici etkisinin bir sonucu olabilir.  

Sonuç olarak, adrenerjik aşırı uyarımın olduğu koşullarda nebivolol tedavisi β3-

adrenoseptör uyarımı ile β-adrenoseptör sinyal yolağını iyileştirmektedir. Nebivololün etki 

mekanizmasında β3-adrenoseptörlerin katkısı, metoprolol tedavisine yanıt olarak belirtilen 

etkilerin görülmemesi ile kanıtlanmaktadır.  
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BİLİMSEL TOPLANTILAR 

  Bilimsel Toplantılar Yer Tarih Web Adresi 

1 10th Annual World Congress of 
Society for Brain Mapping and 
Therapeutics 

Baltimore, 
Amerika 

12-14 Mayıs http://
worldbrainmapping.org 

2 28. Antibiyotik ve Kemoterapi 
Kongresi 

Antalya 22-26 Mayıs 
2013 

www.ankem2013.org 

3 Klinik Toksikoloji Derneği 18. 
Kongresi 

Kahraman-
maraş 

23-25 Mayıs 
2013 

http://
kliniktoksikolojiderne-
gi.org/ 

4 TFD Eğitim Toplantısı “Symposium 
on Pharmacoeconomics: Basic 
principles and valuation of health 
states” 

İstanbul 24 Mayıs 
2013 

www.tfd.org.tr/
pharmacoeconomics 

5 The European Chapter Meeting of 
the Tissue Engineering and Rege-
nerative Medicine International 
Society (TERMIS-EU 2013) 

İstanbul 17-20 Hazi-
ran 

http://
www.termis.org/
eu2013 

6 Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. 
Oğuz Güç Yaz Okulu 

Ankara 24-29 Hazi-
ran 2013 

http://www.tfd.org.tr/
Default.aspx?
sid=84&div=div28&lnk
=lnk84 

7 International Symposium on Sup-
portive Care in Cancer 

Berlin, Al-
manya 

27-29 Hazi-
ran 2013 

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

8 World Hypertension Congress 
2013 

İstanbul 27-30 Hazi-
ran 2013 

http://
www.whc2013.org/ 

9 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi Antalya 4-7 Kasım 
2013  

http://www.tfd.org.tr/ 

10 EFIC 8th International Pain in Eu-
rope Congress 

Floransa, 
İtalya 

9-12 Kasım 
2013 

http://
www1.kenes.com/efic/ 

11 Neuroscience 2012, SfN's 43nd 
annual meeting 

San Diego, 
Amerika 

9-13 Kasım 
2013 

http://www.sfn.org/
index.aspx?
pagena-
me=annualMeeting_fut

ureandpast 

12 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 

13 5th International Congress on Cell 
Membranes and Oxidative Stress: 
Focus on Calcium Signaling and 
TRP Channels 

Isparta 9-12 Eylül 
2014 

http://
www.cmos.org.tr/2014
/ 
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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.  

 

 

 

Sayfa 19 

PROJE BAŞVURULARI 

Proje Tipi Başvuru son 
günü 

Web Adresi 

Tübitak 1001 6 Eylül 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 

6 Eylül 2013 http://www.tubitak.gov.tr/cid/10402/
index.htm 

SAN-TEZ Projeleri 15 Ağustos 2013 http://www.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?
pageID=541&lng=tr 

Tübitak 1002 Hızlı Destek Programı Başvurularda 
zaman kısıtla-
ması yoktur 

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

Tübitak 1301 Bilimsel Ve Teknolo-
jik İşbirliği Ağları Ve Platformları 
Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAB) 

Başvurularda 
zaman kısıtla-
ması yoktur. 

http://www.tubitak.gov.tr/ 

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

Başvurular önce 
Tübitak SBAG 
tarafından de-
ğerlendirilicektir 

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

Union for International Cancer 
Control 

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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Yeni Üyelerimiz 

 
Ecz. Ceren Şahin (Marmara Üniv. Eczacılık F. Farmakoloji AbD) 

 

 
Dr. Ruhan Deniz Topuz (Trakya Üniv. Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD 

 

 
Uzm. Ecz. Ayşe Hande Erdal (İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp F. Tıbbi Farmakoloji AbD) 

 

 

Değerli üyemiz Prof. Dr. Yusuf Öztürk, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı 

olarak atanmıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 

TFD Yönetim Kurulu ve Bülten Yayın Kurulu 

 

 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda çalışmakta olan değerli 

üyemiz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun yürütücüsü olduğu proje TÜBİTAK 1003- 

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmiştir. 
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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. 

Bradford Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (İngiltere), Farmakoloji ve Deneysel İlaç 

Araştırma Grubu başkanı Prof. Marcus Rattray (m.rattray@bradford.ac.uk) 

nörodejenerasyon ve nöroproteksiyon ile ilgili moleküler yolakların tanımlanması ve 

modifikasyonu konularında çalışacak istekli post-doktoral araştırma görevlisi 

aramaktadır. Başarılı adaydan deney planlaması ve yürütülmesi, data toplama ve analizi 

ve bu verileri yayın haline getirmesi istenmektedir. Hücre kültürü ve moleküler biyoloji 

konularında deneyimli ve özgeçmişinde uluslararası standartlara uygun bilimsel yayınları 

ve  araştırma tecrübesi olan adaylar tercih edileceklerdir. Adayların farmakoloji, 

nörobilimler ya da biyokimya alanında doktora derecesine sahip olmalıdır. İş tanımları 

arasında eczacılık lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin araştırma proje/ödevlerinin 

planlanmasına yardım ederek danışmanlık yapacaktır. 

Daha fazla bilgi için- http://www.bradford.ac.uk/jobs Vacancy Ref: RLS123 -sayfasını 

inceleyiniz. 

Son başvuru: 12 Haziran 2013 

Mülakat tarihleri 8 Temmuz 2013 ile başlayan hafta içinde yapılacaktır. 

 

 

Rutgers Üniversitesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, Newark, New Jersey (ABD)  Wilma 

Friedman’ın (wilmaf@andromeda.rutgers.edu ) laboratuvarında beyinde nörotrofinlerin 

rolü projesi kapsamında çalışmak üzere post-doktoral eleman aramaktadır. Çalışma 

nöronal kültürlerde ve in vivo modellerde nörotrofinlerin gelişme ve hasar sonrası 

rollerini araştırmaya yöneliktir. Adayların doktoralarını tamamlamış ve nörobiyoloji ve 

moleküler biyoloji konularında deneyimli olmaları istenmektedir. (http://

runewarkbiology.rutgers.edu/Friedman%20Lab/Home.html) 

Son başvuru:  Açık 

 

INSERM, Université de Picardie Jules Verne (Amiens, Fransa), Alkol ve Madde bağımlılığı 

Araştırma Grubu (GRAP), Prof. Mickael Naassila (mickael.naassila@inserm.fr) 

laboratuvarı, alkol ve alkol bağımlılığına yatkınlığın davranışsal sensitizasyon ve 

lokomotor etkiler arasındaki ilişkiyi araştırmak için post-doktoral eleman aramaktadır. 

Proje sensitizasyonun nörobiyolojik mekanizmalarını ve bağımlılıktaki rolünü 

araştırmaktır. Adayların doktoralarını nörobilimler alanında yapmış, davranış 

farmakolojisi konusunda deneyimli olması (özellikle sıçan ve fareler üzerinde davranış 

deneyleri yapmış olması) ve hücre biyolojisi konusunda bilgili olması istenmektedir. 

Bağımlılık araştırmalarında tecrübe sahibi olanlara öncelik verilebilir. Adayların CV’lerini 

referans mektuplarıyla beraber Prof. Mickael NAASSILA’ya göndermeleri gerekmektedir 

(33 3 22 82 77 58). Ayrıntılı bilgi için: http://www.u-picardie.fr/decouverte/sante/

pagesliees/grap/accueilgrap.html 

Son başvuru:  7 Temmuz 2013 
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