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ÖNSÖZ
Sayfa 1

Değerli Meslektaşlarım,
Türk Farmakoloji Derneği Elektronik Bülteninin Temmuz-Ağustos 2013 sayısında sizlerle
birlikteyiz. Ülkemizin son derece hareketli geçirdiği bir ilkbahar-yaz mevsimi yaşadık.
Yaşanan türlü olumsuzluklara rağmen, bu toplumsal olayların sonucunda ülkemizin
geleceğinin daha aydınlık olacağına dair umutlarımız arttı.
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. Bildiriler kongre internet sitesi
üzerinden 16 Eylül 2013 tarihine kadar kabul edilecektir.
İç sayfalarda 24 Mayıs 2013 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu
Oditoryumu’nda gerçekleştirilen “Symposium on Pharmacoeconomics: Basic principles
and evaluation of health states” başlıklı Eğitim Sempozyumumuz hakkında
değerlendirme yazısını bulacaksınız. Bu toplantının çok başarılı geçtiğine inanıyorum. Bu
şekilde ortak toplantıların sürmesi gerekmektedir.
Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu’nun beşincisi 24-29 Haziran
2013 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. 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. Yaz okulu değerlendirme
yazımız bültenimizin bir sonraki sayısında yer alacaktır.
Bu sayımızdan itibaren KFÇG Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Esra Küsdül Sağlam’ın
editörlüğünde ve desteğimizle KFÇG E-bülteni, TFD E-Bülteni’nin bir eki olarak çıkmaya
başladı. Emekleme devresinin sonrasında kendi
yolunda devam
edeceğini
düşünmekteyiz.
Saygılarımla ve Eylül - Ekim 2013 sayısında görüşmek dileğimle.
Prof. Dr. Öner Süzer
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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FARMAKOEKONOMİ SEMPOZYUMU’NUN ARDINDAN…
Yrd. Doç. Dr. F. İlkay ALP YILDIRIM
İstanbul Universitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD
“Symposium on Pharmacoeconomics: Basic principles and evaluation of health states”
başlıklı Eğitim Sempozyumu Türk Farmakoloji Derneği, Yunan Farmakoloji Derneği ve
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'nın katkılarıyla, 24 Mayıs 2013
Cuma

günü

İstanbul

Üniversitesi

Cerrahpaşa

Tıp

Fakültesi

Cem’i

Demiroğlu

Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmaları Türk Farmakoloji
Derneği Başkanı Prof. Dr. Öner Süzer ve Yunan Farmakoloji Derneği Başkanı Prof. Dr.
Andreas Papapetropoulos tarafından gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Yeşim Tunçok’un moderatörlüğünü yaptığı ve Farmakoekonominin tanımı,
tarihçesi ve metodolojilerinin yer aldığı Giriş Bölümü’nde Türkiye Biocedex Firması’ndan
Dr. Emrah Aras, Sağlık Ekonomisi’ne Giriş başlıklı sunumunda hekim, hasta, ilaç
endüstrisi

ve

sağlık

otoritesi

döngüsünde

beklentiler

ve

gerçekler

çerçevesinde

Farmaekonominin temel prensiplerini akılda kalıcı örneklerle anlattı. Sempozyumun ilk
paneli olan ve moderatörlüğünü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Güney’in yaptığı Epidemiyoloji ve Farmakoekonomik
araştırmalar başlıklı panelde ilk konuşmacı Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları
Anabilim Dalı’ndan Dr. Sibel Aşçıoğlu oldu. Dr. Sibel Aşçıoğlu Kanıt Bazlı Klinik
Araştırmalar

ve

Farmakoekonomi

konulu

sunumunda

Klinik

Araştırmalarda

Farmakoekonominin pratik uygulamalarını biyoistatistik değerlendirmelerle aktardı.
Panelin ikinci konuşmacısı Prof. Dr. Zafer Güney Farmakoekonomi ve Akılcı İlaç Kullanımı
başlıklı sunumunda Farmakoekonomi ve Akılcı İlaç Kullanımı arasındaki ilişkiye, bu
anlamda yaşanan problemlere ve çözüm önerilerine yer verdi. Prof. Dr. Güney gerek
sosyal

güvenlik

kurumlarının

gerekse

de

ilaç

endüstrisinin

Farmakoekonomi

uygulamalarında akılcı ilaç kullanımının etkililik-güvenirlik-uygunluk-maliyet gibi temel
esaslarını

göz

önünde

bulundurmaları

gerektiğine

vurgu

yaptı.

1.

panelin

son

konuşmasını Yunan Farmakoloji Derneği’nden Atina Ulusal Halk Sağlığı Fakültesi Sağlık
Hizmetleri Yönetimi Departman Direktörü olan Prof. Dr. Nikos Maniadakis yaptı. Prof. Dr.
Maniadakis sunumunda Avrupa ülkelerine ilişkin demografik veriler doğrultusunda
Farmasötik Teknolojideki son gelişmelerin ekonomik açıdan değerlendirilmesine yer
verdi, Yunanistan ve Türkiye ile ilgili durum değerlendirmesi yaptı. Öğle yemeğinin
ardından toplantının 2. Bölümü moderatörlüğünü Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji

Anabilim

Dalı’ndan

Prof.

Dr.

Nurettin

Abacıoğlu’nun

yaptığı
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Hizmetlerinde Farmakoekonomi uygulamaları konulu panel ile başladı. İlaç Sanayi ve
akademinin ardından olayın Sağlık Otoritesi yönünden değerlendirilmesi T.C. Sağlık
Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan Uzm. Ecz. Gülşen Öner ve Sosyal
Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nden Hüseyin Kılıçaslan
tarafından yapıldı. Uzm. Ecz. Gülşen Öner Farmakoekonomi, Sağlık Politikaları ve limitli
kaynaklar başlıklı sunumunda Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ne ve Türkiye’de ilaç fiyatları
belirlenirken izlenen yöntemlere değindi. Hüseyin Kılıçasalan ise Türkiye’de ilaç geri
ödeme sisteminde farmakoekonomi uygulamalarını aktardı. Ardından Servier İlaç Dış
İlişkiler Direktorü Dr. Mete Tan, Farmakoekonomi ve İlaç Sektörü konulu sunumunda
Türkiye’de

ilaç

fiyatlandırma,

geri

ödeme

sistemlerini

ve

mevcut

uygulamalar

çerçevesinde ilaç sektörünün geleceği konularına değinerek Türkiye’de son 10 yılda
Sağlık Sistemi ile ilgili önemli ve iyi faaliyetlerin yapıldığını ancak fiyatlandırmadaki sıkı
kontrol ile birlikte innovasyondaki kısıtlanma tehlikesine işaret etti. Aristotle Üniversitesi
Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve önceki
Yunan Farmakoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Dimitrios Kouvelas’ın renkli kişiliği ve ilginç
anlatımı ile yapmış olduğu Yunanistan’da reçete yazarken karşılaşılan sorunlar ve
çözümleri başlıklı sunumu sempozyumun son sunumuydu. Yunanlılar ve Türkler…Ege’nin
her 2 kıyısı da aynı kültürün izlerini taşır. Baklava, cacık, musakka, kahve, nazar
boncuğu, uzo/rakı, kahvehanede tavla , tesbih ve daha nicesi… Yüzlerce yıl bir arada
yaşayıp ürettiklerini beraber paylaşan halkların yaşadığı benzerlikler… Bu sunumda da
bir kez daha benzerliğimize şahit olduk.
Sempozyumun tüm sunumlarının özet değerlendirmesi ve kapanış konuşması TFD
Başkanı Prof. Dr. Öner Süzer tarafından yapıldı. Farmakoekonominin temel prensiplerini,
dünyadaki ve ülkemizdeki mevcut uygulamalarını farklı perspektiflerden dinleme fırsatı
bulduğumuz ve 81 kişi ile geniş katılımın sağlandığı sempozyum son derece öğretici,
verimli ve keyifliydi. Ayrıca Türk Yunan Farmakoloji Derneklerinin ortaklaşa düzenlediği
ilk toplantı olması anlamında da oldukça başarılı bir başlangıç oldu. Yunan Farmakoloji
Derneği’nden katılan meslektaşlarımız da bu ortak etkinlikten hem bilimsel hem de
sosyal paylaşım açısından memnuniyetlerini dile getirerek Türkiye’nin üstlendiği EPHAR
2016 Kongresi’nde de aktif olarak yer almak istediklerini ifade ettiler. Bu güzel
sempozyumun

hazırlanmasında

emeği

geçen

tüm

hocalarımıza

teşekkür

saygılarımı sunuyorum.
Sunum dili İngilizce olan sempozyumun sunumlarına
www.tfd.org.tr/pharmacoeconomics adresinden ulaşılabiliyor.
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YENİ SKCa ve IKCa KANAL AKTİVATÖRÜ, SKA-31, DİŞİ ve ERKEK SIÇAN
KALBİNDE KORONER AKIŞI ARTIRIR.
(SKA-31, a novel activator of SKCa and IKCa channels, increases coronary flow in male
and female rat hearts)
Ramesh C. Mishra1, Darrell Belke2, Heike Wulff3, and Andrew P. Braun1
1

Department of Physiology and Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Calgary,
Canada; 2Faculty of Kinesiology, University of Calgary, Canada
3
Department of Pharmacology, University of California Davis, Davis, CA
Çeviren: Dr. Melike H. Özkan, Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji
Anabilim Dalı
GİRİŞ
Endotel-kaynaklı

nitrik

oksit

(NO)

ve

prostasiklin

(PGI2)’in

agonist-aracılı

vazodilatasyona katkısı bilinmektedir; ancak vasküler tonusunun düzenlenmesinde NO
ve/veya PGI2 sentezinden bağımsız mekanizmalar da rol oynar. Bu mekanizmalar esas
olarak damar endotelindeki küçük ve orta kondüktanslı kalsiyumla aktive olan potasyum
(SKCa ve IKCa) kanalları ile ilişkilidir. Özellikle küçük çaplı arterlerde bu kanalların
aktivasyonu ile oluşan endotel hücre hiperpolarizasyonu gap junction olarak bilinen
hücresel bağlantılar sayesinde endotel hücreleri boyunca ve endotelden düz kas
hücrelerine doğru hızlı şekilde yayılır. Bu durum düz kas hücrelerinde hiperpolarizasyon
oluşturur ve voltaja bağlı kalsiyum kanallarının kapanması ile damar tonusunu inhibe
eder. Farelerde IKCa kanallarının genetik yokluğunun agonist-aracılı vazodilatasyonu
azalttığı bildirilmiştir. İzole rezistan arterlerde ise asetilkolinin miyojenik tonus üzerinde
yaptığı inhibisyonun, SKCa ve IKCa kanallarının pozitif modülatörleri NS309 ve SKA-31
varlığında arttığı; fare ve köpeklerde in vivo ortamda bu ajanların akut uygulama sonrası
kan

basıncını

düşürdüğü

hiperpolarizasyonun

ve

tespit

SKCa/IKCa

edilmiştir.

kanallarının

Bu

çalışmalar

vasküler

tonusun

endotele

bağlı

düzenlenmesinde

fizyolojik öneme sahip olduğuna işaret ederken, K Ca kanal aktivatörlerinin farklı damar
yataklarındaki direkt etkilerini araştıran çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada dişi ve erkek
sıçan izole Langendorff kalp preparatında SKA-31 ile SKCa ve IKCa kanal aktivasyonunun
koroner sirkülasyon üzerindeki etkileri incelenmiştir.

Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 120, Temmuz - Ağustos 2013

LİTERATÜRDEN
Sayfa 6

YÖNTEM
Çalışmada 11-12 haftalık Sprague–Dawley cinsi dişi ve erkek sıçanlar kullanılmıştır.
Sıçanlar servikal dislokasyon ile öldürüldükten sonra kalpleri izole edilmiş ve Langendorff
yöntemine göre sabit basınç altında Krebs Henseleit çözeltisi ile perfüze edilmiştir. Sol
ventrikül (SV) basıncı, spontan kalp atım hızı ve koroner akış monitorize edilerek dijital
ortama kaydedilmiştir. SKA-31, bradikinin, adenozin ve NO donörü sodyumnitroprussid
(SNP) akut olarak 0.1 ml bolus enjeksiyonlar şeklinde perfüzata uygulanmıştır. Bazı
deneylerde izole kalpler NO sentaz inhibitörü N-nitro-L-arjinin (L-NNA), SKCa kanallarının
selektif inhibitörü apamin ve/veya IKCa kanallarının selektif inhibitörü TRAM-34 ile 25-30
dakika infüze edildikten sonra yukarıda belirtilen ajanlar tekrar uygulanmıştır.
SONUÇLAR
1. SKA-31 izole perfüze sıçan kalbinde koroner akışı artırır
Dişi ve erkek sıçanların izole kalbinde, SKA-31 (0.01–5 ug) uygulaması ile total koroner
akışın doza bağlı olarak arttığı ve maksimum artışın her iki cinsiyette benzer olduğu
saptanmıştır (dişi % 31.8 ± 2.9 ve erkek % 27.9 ± 1.6). Ancak 0.5-1 ug dozları
arasında SKA-31 ile elde edilen akış artışı dişilerde erkeklere göre anlamlı olarak yüksek
bulunmuştur. Bradikinin (1 ug) ve adenozin (10 ug) de total koroner akışta SKA-31’e
kalitatif olarak benzer bir artışa neden olmuştur.
2. SKA-31-aracılı koroner akış artışı SV sistolik basıncında ve kalp atışında hafif
artışa neden olur
SKA-31’in total koroner akış üzerindeki etkisine sekonder olarak, SV sistolik basıncının
(dişi % 19.8 ± 3.9 ve erkek % 15.9 ± 4.8) ve kalp atış hızının arttığı (<% 13)
gözlenmiştir.

Ancak

doz-yanıt

eğrileri

ve

EC50

değerleri

incelendiğinde

koroner

vazodilatasyonun SKA-31’in etkisine daha duyarlı olduğu saptanmıştır. Bradikinin (1 ug)
ve adenozin (10 ug) de belirtilen kardiyak parametrelerde SKA-31’e benzer artışlara
neden olmuştur.
3. SKA-31-aracılı koroner akış artışı apamin ve/veya TRAM-34 ile inhibe olur
SKA-31’e (0.5 ve 5 ug) bağlı koroner akış artışı apamin (0.1 uM) ve/veya TRAM-34 (1
uM) varlığında değerlendirilerek SKA-31’in kanala selektif etkileri incelenmiştir. Ayrıca
bradikinin (1 ug), adenozin (10 ug) ve NO donörü SNP (0.2 ug) yanıtları da aynı
antagonistler varlığında değerlendirilmiştir.
Apamin ve TRAM-34 ile infüzyon sonrası SKA-31 ve bradikinin-aracılı koroner akış artışı
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inhibe olurken, adenozine bağlı artış % 40 azalmıştır. Bu ajanların SV sistolik basıncı ve
kalp atım hızı üzerinde yaptığı artışların da apamin ve TRAM-34 varlığında inhibe olduğu
gösterilmiştir. Her üç parametre üzerinde TRAM-34 tek başına, apamin ile kombinasyona
göre daha az inhibisyon oluşturmuştur.
SNP hem koroner akışta hem de kardiyak parametrelerde SKA-31’e benzer artışlara
neden olsa da, bu yanıtlar TRAM-34 ve apamin varlığından etkilenmemiştir.
NO sentaz inhibitörü L-NNA (0.1 mM), bradikinin ve adenozinin neden olduğu koroner
akış

artışını

anlamlı

olarak

azaltırken

(%

25-30),

SKA-31

veya

SNP

yanıtını

değiştirmemiştir.
TARTIŞMA
Bu çalışmada SKCa ve IKCa kanallarının yeni ve selektif aktivatörü SKA-31’in, dişi ve
erkek sıçan izole perfüze kalbinde doza bağlı olarak total koroner akışı artırdığı
gösterilmiştir. Bu artış endojen vazodilatör bir maddenin salıverilmesine değil, SKA-31’in
direkt KCa kanallarını aktive ederek oluşturduğu koroner vazodilatasyona bağlıdır. SKA31’in dişi sıçan kalbinde koroner akışa daha duyarlı bulunması, cinsiyetin ve ona bağlı
hormonal değişimin damar tonusu ve koroner fonksiyon üzerinde etkili olabileceğini
bildiren çalışmalar ile uyumludur.
SKA-31-aracılı

koroner

vazodilatasyonun

bradikinin,

adenozin

ve

SNP

gibi

etki

mekanizmaları birbirinden farklı ajanların vazodilatör yanıtlarına kalitatif olarak benzer
olduğu bulunmuştur. Beklendiği gibi SKA-31 ile elde edilen yanıtlar apamin ve/veya
TRAM-34 varlığında inhibe olurken, bradikinin-aracılı vazodilatasyonun da bu ajanlar
varlığında bloke olduğu saptanmıştır. Bu durum koroner arter endotelinde SK Ca ve/veya
IKCa

kanal

aktivasyonunun

bradikininin

neden

olduğu

reseptör-aracılı

yanıtlarda

fonksiyonel önemi olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca bradikininin endotel hücrelerinde
kalsiyum

mobilizasyonuna

neden

olması

K Ca

kanalları

üzerindeki

etkinliğini

açıklayabilmektedir. Adenozin-aracılı koroner vazodilatasyonun apamin ve TRAM-34
varlığında

azalması

(%

40),

bu

maddenin

etkinliğinde

de

endotel

hücre

hiperpolarizasyonunun rolünü göstermektedir. Apamin ve TRAM-34’e dirençli adenozin
gevşemesi bu ajanın koroner düz kastaki direkt etkilerine bağlı olabilirken, endoteldeki
adenozin reseptörlerinin KCa kanal aktivitesini nasıl artırdığı bu çalışmada kesin olarak
ortaya konmamıştır.

Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 120, Temmuz - Ağustos 2013

LİTERATÜRDEN
Sayfa 8

NO sentaz blokörü L-NNA SKA-31-aracılı koroner akış artışını etkilemezken, adenozin ve
bradikinin yanıtlarında azalmaya neden olmuştur. SKA-31 hem IKCa hem de SKCa
kanallarının selektif aktivatörüdür ve IKCa kanalları üzerinde 10 kat daha duyarlıdır. K Ca
kanal modülatörleri, direkt kanal açıcı ajanlardan farklı olarak, kanalın kalsiyuma
duyarlılığını artırarak etki gösterir ve hücre içi kalsiyum artışına neden olmaz. Bu
nedenle SKA-31’in direkt etkiyle eNOS aktivitesini artırmaması beklenen bir sonuçtur.
Ancak SKCa/IKCa kanal aktivatörlerinin agonist-aracılı NO sentezini dolaylı olarak artırdığı
bilinmektedir. Bradikinin ve adenozine bağlı koroner vazodilatasyonun L-NNA ile
azalması ise, bu ajanların kalsiyum artışı ve/veya protein fosforilasyonu ile eNOS
aktivitesini artırması ile ilişkilidir.
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Bilimsel Toplantılar

Yer

Tarih

Web Adresi

1

XXV. Ulusal Biyokimya Kongresi

İzmir

3 - 6 Eylül
2013

http://
www.biyokimyakongresi.
org/davet/

2

Annual meeting of American College
of Clinical Pharmacology

Maryland,
Amerika

22-24 Eylül
2013

http://
www.accp1.org/2012_m
eetings_future.shtml

3

Pharmacology for Advanced Practice
Clinicians

Washington, Amerika

30 Eylül-6
Ekim 2013

4

26th ECNP (European College of Neuropsychopharmacology

Barcelona,
İspanya

5-9 Ekim
2013

http://
contemporaryforums.com/continuingeducationconferences/2013/
pharmacology-foradvanced-practicehttp://www.ecnp.eu/
meetings/
congresses.aspx

5

19th Annual Advances In Physiology &
Pharmacology In Anesthesıa & Critical
Care

South Carolina /
Amerika

26-29 Ekim
2013

http://
northwestahec.wfubmc.edu

6

22. Ulusal Farmakoloji Kongresi

Antalya

4-7 Kasım
2013

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

7

EFIC 8th International Pain in Europe
Congress

Floransa,
İtalya

9-12 Kasım
2013

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

8

Neuroscience 2012, SfN's 43nd annual
meeting

San Diego,
Amerika

9-13 Kasım
2013

http://www.sfn.org/
index.aspx?
pagename=annualMeeting_futur
eandpast

9

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

Atlanta,
Amerika

19-22 Mart,
2014

10

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

Isparta

9-12 Eylül
2014

http://www.ascpt.org/
Meetings/
FutureAnnualMeetings/
tabid/12999/
Default.aspx
http://
www.cmos.org.tr/2014
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Proje Tipi

Başvuru
son günü

Tübitak 1001

6 Eylül 2013

Tübitak 3501-Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı
SAN-TEZ Projeleri

6 Eylül 2013

15 Ağustos
2013

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

Tübitak 1002 Hızlı Destek Programı

Başvurularda
zaman kısıtlaması yoktur
Başvurularda
zaman kısıtlaması yoktur.

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

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

Başvurular
önce Tübitak
SBAG tarafından değerlendirilicektir

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

Union for International Cancer
Control
JSPS Postdoctoral Fellowship
Program for Foreign Researchers
(Gaikokujin Tokubetsu
Kenkyuin)

Kasım 2013

http://www.uicc.org/fellowships/beginninginvestigators
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/data/
point_app_2013.pdf

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

7-11 Ekim
2013 6-10
Ocak 2014 711 Nisan
2014

Web Adresi

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/
akademik/ulusal-destek-programlari/1001/
icerik-basvuru-tarihleri
http://www.tubitak.gov.tr/cid/10402/
index.htm

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

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.
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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.
Maryland Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Baltimore, (A.B.D.) post-doktoral olarak çalışmak
üzere davranış farmakolojisi konusunda bilgili eleman aramaktadır. NIH tarafından
desteklenen araştırma projesinin konusu yeni antidepresan ilaçların rodent modellerinde
araştırılmasıdır ve başarılı aday hemen (2013 yaz ya da güz döneminde) çalışmaya
başlayabilecektir. Çalışma, hızlı etki gösteren antidepresan ilaç
efikasitesini
yansıtabilecek davranışsal ve biyokimyasal parametrelerin karakterizasyonununa
odaklanacaktır. Çalışmalar sırasında transgenik fare kullanılması planlanmakta ve rodent
anksiyete ve duygulanım modelleri, davranış analiz yazılımları, stereotaksik cerrahi ve
biyokimyasal analiz gibi yöntemler ile immünohistokimya, PCR, western blot,
elektrofizyoloji gibi moleküler teknikler de uygulanacaktır (Laboratuvar hakkında detaylı
bilgi için bakınız www.gouldlab.org). Bahsi geçen teknikler ve davranış farmakolojisi
konularında deneyimli kişiler tercih sebebidir ancak adayların çok iyi derece İngilizce
bilmesi, doktoralarını nörobilimler ya da benzeri alanlarda yapmış olmaları
istenmektedir. Adaylar CV’lerine araştırma ilgi alanlarını açıklayan bir mektup ve 2-3
referans adı ile birlikte Dr. Todd Gould’a posta ile (adres: Departments of Psychiatry,
Pharmacology, and Anatomy & Neurobiology, MSTF 934D, 685 West Baltimore Street,
Baltimore, MD 21201) ya da e-mail ile (gouldlab@me.com) göndermeleri gerekmektedir.
Son başvuru: 30.11.2013
Cenevre Üniversitesi, Temel Nörobilimler Bölümü (İsviçre), neokorteksin sinaptik
spesifitesini hücresel ve moleküler düzeyde incelemek üzere elektrofizyoloji konusunda
deneyimli post-doktoral eleman aramaktadır. Proje konusu gelişen kortikal devrelerde
nöron bağlantılarının spesifik olarak yeniden programlanabildiğini (bkz. De La Rossa et
al., Nature Neuroscience, 2013) ve bunu sağlayan gen fonksiyonlarının tanımlanması ile
ilgili olacaktır. Adayların doktora derecesine sahip ve elektrofizyoloji tekniğine hakim ve
güçlü bir yayın listesine sahip olması istenmektedir. Adayların CV’lerini bir motivasyon
mektubuyla beraber 2 referans isimle Denis Jabaudon’a (denis.jabaudon@unige.ch)
göndermeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için: https://jablab.squarespace.com/
Son başvuru: 01.10.2013
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ÖNSÖZ
Sayfa 1

Merhaba,
Yeniden Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu
(TFD-KFÇG)
elektronik bülteni ile karşınızdayız. Farmakologlar, ilaç sanayi ve otorite ile önemli bir
iletişim yolu olduğunu düşündüğümüz elektronik bülten bundan böyle TFD’nin bültenine
ek olarak yayınlanacaktır.
Yazılarınız, katkılarınız ve eleştirilerinizin bize yol göstereceğini düşünüyorum. Bugüne
kadar Klinik Farmakoloji konusunda emeği geçen tüm hocalarımız başta olmak üzere,
bültenin yayınlanmasında emeği geçen herkese ve özellikle de TFD Başkanı Sayın Prof.
Dr. Öner Süzer ve bülten editörümüz Sayın Doç. Dr. Esra Sağlam’a değerli katkılarından
dolayı teşekkür ediyorum.
Hem çalışma grubumuzun üye sayısını hem de etkinliğini hızla arttırmak için
çalışmalarımız devam edecektir. Bunları da yakın zamanda göreceksiniz. Elektronik
bültene her türlü destek ve katkınızı bekliyoruz.
En içten sevgi ve saygılarımla
Prof. Dr. H. Zafer Güney
TFD-KFÇG Başkanı

Merhaba,
Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu olarak, derneğimizin
elektronik bültenine ek olarak yayınlanacak olan bültenimiz ile karşınızda olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.
Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu’muz ülkemizde klinik farmakolojinin gelişmesi ve bunu
ile birlikte akılcı ilaç kullanımının yaygınlaşması amacıyla çalışmalarına devam etmekte
olup bu sayımızda bu konu ile ilgili iki derleme yazısı sunulmaktadır.
Bültenimizin bu sayısında, Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu
başkanı Prof. Dr. Zafer Güney klinik farmakolojinin toplum sağlığı açısından önemini
vurgulayan bir yazı hazırlayarak bu konunun önemine dikkat çekmeye çalışmıştır.
Psikotrop ilaç kullanan çocuk hastalarda, ilaç kullanım güçlüklerinin nedenleri ve bu
konuda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak bir derleme yazısı sunulmuştur. Çocuk
hastalarda ilaç araştırmaları yapılmasındaki güçlükler göz önüne alınarak doğru
endikasyonda uygun ilacın optimal dozda çocuk hastalara uygulanabilmesi için
"Competence Network on Therapeutic Drug Monitoring in Child and Adolescent
Psychiatry" gurubunun yaptığı çalışmalar ve oluşturmuş oldukları TDM bilgi havuzundan
bahsedilmektedir.
İki derlemeye yer verdiğimiz bu elektronik bültenimizin, okuyuculara yararlı olması
dileğiyle, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.
Doç Dr. Esra SAĞLAM
Editör
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Klinik Farmakoloji Neden Gerekli?
Prof. Dr. H. Zafer Güney
TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Başkanı
Klinik farmakoloji ilaçlar ve onların klinik kullanımları ile ilgilenen bilim dalıdır.
Farmakolojinin altında yer almakla birlikte farmakolojik prensiplerin ilaçların geliştirilmesi
ve kullanılması gibi konularda yani gerçek yaşamda kullanılması ile ilgilenmektedir.
Klinik farmakoloji laboratuar araştırmaları ile klinik bilimler arasındaki boşluğu
doldurmak gibi önemli bir işlev taşımakta olup, temel hedefi ilacın etkinliğini mümkün
olduğu kadar artırmak, buna karşılık ilaç kullanımı sonucunda gelişen yan etkileri
mümkün olduğu kadar azaltmaktır. Klinik farmakologların en önemli görevleri arasında,
iyi tasarlanmış klinik çalışmalarla elde edilen verileri ve kanıtları doğru yorumlamak yer
almaktadır. Hastalara karşı olan sorumlulukları arasında, advers ilaç olaylarının analizi,
tedavilerin analizi, gebelikte, yaşlılarda ve çocuklarda ilaç kullanımı gibi konular yer
almaktadır.
Klinik
farmakolojinin
kapsamına,
farmakodinami,
farmakokinetik,
farmakoekonomi, akılcı ilaç kullanımı, farmakovijilans (ilaç yan etkileri), ilaç etkileşimleri
ve klinik ilaç araştırmaları girmektedir.
Klinik farmakoloji ile ilgilenen uluslararası kuruluşlar arasında

 International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR)
 Dutch Society on Clinical Pharmacology and Biopharmaceutics (NVKF&B)
 American Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics (ASCPT)
 American College of Clinical Pharmacology (ACCP)
sayılabilir.
Klinik ilaç araştırmaları insanlarda çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların
etkililiğini ve yan etkilerini belirlemek için en önemli yöntemdir. Ancak ilacın yolculuğu,
ilacın ruhsat onayı alması ile bitmemekte, daha sonrasında da ilaca ait etki ve yan
etkilerin gözlemlenmesi geniş hasta popülasyonlarında devam etmektedir. Son yıllarda,
akılcı ilaç kullanımının Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün önderliğinde Türkiye başta olmak
üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanımının yaygınlaşması ile birlikte, hem ülkelerin
ilaç harcamalarında önemli azalmalar meydana gelmiş, hem de ilaçların kullanımına bağlı
yan etkilerin daha yakında izlenme olasılığı doğmuştur.
Dolayısıyla Klinik Farmakoloji eğitiminin üniversitelerin Tıp ve Eczacılık Fakültelerinde,
devlet hastanelerinde, eczanelerde, hatta halka yönelik olarak yaygınlaştırılması,
amaçlanan hedeflere ulaşılmasını kolaylaştıracak ve ilaç kullanımına bağlı olarak sağlık
harcamalarında görülen yükü bir ölçüde de olsa hafifletecektir. Bu konuda, yıllardan beri
olduğu gibi Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu (TFD-KFÇG)
üzerine düşeni yapmaya hazırdır.
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Psikotrop İlaç Kullanan Çocuklarda Bireyselleştirilmiş Tedavinin Önemi
Doç. Dr. Esra Küsdül Sağlam
Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesi Farmakogenetik Laboratuvarı İstanbul
İlaçlar vücuda alındıktan, atılana kadar, organizmadaki birtakım proteinler ile etkileşirler.
Bu etkileşim,
farmakokinetik (ilacın emilimi, metabolizması, dağılımı, atılımı)
seviyesinde ya da farmakodinamik (iyon kanalları, reseptörler, enzimler) seviyede
olabilir. İlaç ile organizma arasındaki bu etkileşim, birer gen ürünü olan proteinler ile ilaç
molekülü arasında meydana gelmektedir. Bireyler arasındaki genetik farklılıklar nedeni
ile, ilaç molekülünün etkileştiği proteinlerde farklılıklar ve çevresel etkenlere bağlı olarak,
ilaca karşı bireysel cevaplar meydana gelir.
Farmakoterapiden en uygun sonucu elde edebilmek, tedaviyi kişiye özel hale getirmek
amacı ile kullanılan yöntemler, ilaç kan düzeyi ölçümü, fenotipleme ve genotiplemedir.
Fenotipleme ile enzim düzeyleri yada biyolojik sıvılarda prob ilaç/metabolit düzeyleri
ölçülürken, genotipleme ile DNA baz dizilimlerindeki farklılıklar belirlenir. Fenotipik
analizlerle ilaç metabolizmasında rol oynayan enzimlerin aktiviteleri, genotipik analizlerle
ise enzim, taşıyıcı protein, reseptör vb. proteinlerde oluşmuş polimorfizmler saptanmaya
çalışılır. Kişinin genetik yapısı genotipi oluştururken, genotipin çevresel faktörler ile
etkileşmesi (sigara, diğer ilaçlar, beslenme hava kirliliği vb) sonucu fenotip oluşur. Bu
nedenle, ilaç kan düzeyi, fenotip ve genotipin beraber değerlendirilmesi tedavinin
bireyselleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. (1)
100 yıl kadar önce Amerikan pediyatrisinin babası sayılan Dr.Abraham Jacobi hastanın
yaşı ile uyumlu farmakoterapiye dikkat çekmek amacı ile ‘Çocuklar, aynı gurup
hastalıklarda azaltılmış dozların kullanılabileceği, birer minyatür kadın yada erkek
değillerdir’ diyerek çocuklarda ilaç kullanımı ve dozlamı konusuna dikkat çekmiştir.
Çocuklar yetişkinlerden farklı fizyolojileri, vücut kompozisyonları, ve hala gelişmekte
olan organları nedeni ile farklı farmakokinetik ve farmakodinamik özellikler gösterirler.
Bu nedenle de ilaç tedavisinde özel uygulamalara ihtiyaç duyarlar.
Ancak günümüzde kullanılan pek çok ilaç çocuklara uygulanmasına rağmen, bu ilaçların
çok az kısmı çocukların kullanımı için onay almışlardır. Bunun en önemli sebeplerinden
birisi çok büyük zorunluluklar yok ise çocuklarda klinik ilaç araştırmalarının yasak
olmasıdır.
Tedavinin bireyselleştirilmesi, farmakoterapinin yetersiz ve/veya pahalı olduğu,
psikiyatrik hastalıklar gibi, poligenik kompleks hastalıklarda özel öneme sahiptir.
Psikiyatrik hastalıklar da, şimdiye kadar uygulanan ilaç tedavileri, genellikle yetersiz
kalmıştır. Yapılan çalışmalara göre, psikiyatrik hastaların, %35-45’i tedaviye yanıt verip
günlük hayatına dönebilirken, %30-50’si ya tedaviye cevap vermemekte yada günlük
hayatının akışını bozacak şiddetli yan etkilere maruz kalmaktadır.(2) Psikiyatrik
hastalıkların tedavisine verilen yanıtta meydana gelen farklılıklar, bu hastalıkların
multigenik özellikli olmasından kaynaklanıyor olsa da, çevresel faktörlerin önemi de bu
karmaşık resimde önemli roller oynar. Bu nedenle psikiyatrik hastalıkların tedavisinin
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bireyselleştirilmesinde genotipleme yanında çevresel etkenleri de gösteren fenotipleme
ve ilaç kan düzeyi ölçümü özel öneme sahiptir.
Psikikotrop iaçların kullanılma oranı ve endikasyonlarındaki çeşitlilik gün geçtikçe
artmaktadır. Amerika’da ve Avrupa’da yapılmış çeşitli epidemiyolojik çalışmalarda,
psikiyatrik ilaçların uygulanması sırasında , çocuk- ergen ve yetişkinler arasında önemli
farklılıklar olduğu görülmüştür. (3,4)
Çocukta psikotrop ilaç kullanırken, endikasyon dışı, ve önerilen dozdan farklı dozlarda
kullanım nedeni ile pek çok etik problem yaşanmaktadır. (5,6) Metilfenidat gibi çok azı
dışında psikotrop ilaçların çok önemli bir kısmı çocuklar için geliştirilmemiş ve doz
ayarlamaları yapılmamıştır. Çocuk ve adölesanların hastalıkları yetişkinler ile aynı kabul
edilip, aynı ilaçlar kullanılması pediyatrik yaş gurubunu yüksek doz ve buna bağlı yan
etki riski ile karşı karşıya bırakmaktadır.
Çocuklar ile yetişkinler arasında görülen, gastrointestinal fonksiyonlarından kaynaklanan
absorbsiyon, vücut kompozisyonundaki farklardan kaynaklanan dağılım, karaciğerin
metabolik
kapasitesinden
kaynaklanan
metabolizma,
böbrek
fonksiyonlarının
farklılıklarından kaynaklanan atılım farkları, ilaç farmakokinetiği açısından büyük
değişiklikler yaratır.
Özellikle, çocuklarda psikiyatrik ilaçların kullanımı sürecinde farmakodinamik farklılıklar
büyük önem taşır. Çünkü nöronların diferansiasyonu ve migrasyonu doğumda yada
hemen sonrasında tamamlansa da sinaptognezis ve sinaps eliminasyonu ömür boyu
devam eder. Henüz gelişimini tamamlamamış çocuk santral sinir sisteminde, gelişimini
tamamlamış santral sinir sistemi için hazırlanmış ilaçlar beklenmedik etkilere neden
olabilmektedir. Çocuğun beyin gelişimi sürecinde, frontal ve parietal lob gri madde
gelişimi, 12. yaşda tamamlanırken, temporal lobda 16, oksipital lobda 20 yaşında
tamamlanmaktadır. Ayrıca bu gelişimsel süreç kadınlarda erkeklere göre 1 yıl kadar önce
olmaktadır(7). Yapılan postmortem çalışmalarda D1 ve D2 reseptörlerinin 2-5 yaş arası
hızlı bir şekilde azaldığı, 10 yaşından sonra ise her dekadda %3.2 ve 2.2 oranında
azaldığı görülmüştür.(8) Ayrıca, 3 yaşına kadar nöromelanin sentezinin olmayışı, yeterli
sentezlenme yaşının ise 20 yaşa kadar uzaması, antipsikotiklerin beyinde hücre hasarı
meydana getirmesine neden olmaktadır.(9)
İlaç tedavisinin bireyselleştirilmesi için kullandığımız yöntemlerden birisi olan ilaç kan
düzeyi ölçümünün amacı, ilaç plazma düzeyini ölçerek klinik etki ve yan etkiyi optimize
etmek böylece ilaç dozunu bireyselleştir, toksik olaylar ve yan etkiden kaçınarak, hasta
için en uygun tedavi edici dozu bulmaktır. Çocuk yaş gurubu ilaç kan düzeyi takibi için
endikasyon taşımaktadır. ilaç kan düzeyi takipleri sırasında, çok düşük yada yüksek
plazma düzeyi bulunan hastalar, yada beklenmeyen yan etki gösteren hastalara
genotipleme ve/ veya fenotipleme yapılmalıdır.
Pek çok psikotrop ilacın çocuk ve adelosandaki farmakokinetik ve farmakodinamik
verileri olmadığı için ‘"Competence Network on Therapeutic Drug Monitoring in Child and
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Adolescent Psychiatry" 2007 yılında kurulmuştur.(10) Almanya, Avusturya ve İsviçrede
buluna 12 merkez on-line olarak birbirine bağlanmış olup psikotrop ilaçların etkili olduğu
ve yan etkilerinin meydana çıktığı dozlar titre edilmeye çalışılmaktadır. Bu merkezler ilaç
kan düzeyi ölçümlerini aynı yöntemle standart biçimde yapmaktadırlar. Amaç çocukta
psikotrop ilaç kullanımı ile ilgili olarak büyük bir bilgi havuzu oluşturmaktır. Bu platform
üye olan kliniklerde TDM takibi, psikotrop ilaç kullanan tüm hastalara rutin olarak
yapılmakta, buradan elde edilen veriler hastaların yaş, cinsiyet, ağırlık, boy, tanı, nikotin
ve alkol alışkanlıkları gibi dermografik verileri ile karşılaştırılıp ilaç etkililiğinin en fazla ve
yan etkinin en az olduğu dozlar titre edilmeye çalışılmaktadır.
Çocukların gelişim sürecinden kaynaklanan farmakokinetik ve farmakodinamik
farklılıklar, santral sinir sisteminin kompleks ve pek çok fizyolojik fonksiyonunun
biyolojik temelleri henüz anlaşılamamış kompleks yapısı ile bir araya gelince, psikotrop
ilaç tedavisi kullanan çocukta ilaç tedavisinin bireyselleştirilmesinin önemi ortaya
çıkmaktadır.
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