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ÖNSÖZ
Sayfa 1

Değerli Meslektaşlarım,
Türk Farmakoloji Derneği Elektronik Bülteninin Eylül—Ekim 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, kongre bilimsel programı www.tfd.org.tr/kongre adresinde
yayınlanmıştır.
İç sayfalarda 24-29 Haziran 2013 tarihlerinde Ankara’da yapılan Türk Farmakoloji
Derneği Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu’nun beşincisi hakkında değerlendirme yazısını
bulacaksınız. Bu yazıyı geçmiş yıllardaki yaz okullarının ardından yazılarıyla
karşılaştırdım ve hem ders veren hocalarımızda hem de yaz okuluna katılan
meslektaşlarımızda ilk günkü heyecanın hiç geçmemiş olduğunu gördüm. Bu yıl
kontenjanlarımızdan ikisini yeni kurulan farmakoloji anabilim dallarının kurucu yardımcı
doçentlerine ayırmıştık. Bu kararımızın da olumlu olduğunu gözlemleyebiliyorum.
Bu sayımızda da KFÇG Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Esra Küsdül Sağlam’ın
editörlüğünde ve desteğimizle KFÇG E-bülteni, TFD E-Bülteni’nin bir eki olarak çıkmaya
devam ediyor. Emekleme devresinin sonrasında kendi yolunda devam edeceğini
düşünmekteyiz.
Saygılarımla ve Kasım - Aralık 2013 sayısında görüşmek dileğimle.
Prof. Dr. Öner Süzer
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 121, Eylül—Ekim 2013

OĞUZ GÜÇ YAZ OKULUNUN ARDINDAN
Sayfa 2

Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulunun Ardından….
Dr. Ruhan Deniz TOPUZ
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Dr. Elif ONAT
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Aslında her şey bir bahar sabahı başladı. Bölümdeki asistan odasında Türk Farmakoloji
Derneğinin web sayfasına göz atıyordum. Duyurular bölümünde aylardır beklediğim ilanı
görünce çok heyecanlandım; Prof. Dr. Oğuz Güç yaz okulu için başvurular başlamıştı.
Farmakoloji alanındaki çalışmalarda kullanılan deneysel yöntemleri ve temel kavramları
öğretmeyi amaçlayan bu yaz okulunun yılda bir kez düzenlendiğini, çok başvuru
olduğunu ancak çok az sayıda insanın katılabildiğini ve eğitimcilerin tümünün
gönüllülükle çalıştığını daha önce duymuştum. İlanı görünce yaz okulu hakkında tüm
duyduklarım aklımdan bir bir geçti ve “kabul edilmem ama edilirsem de muhteşem olur”
fikriyle başvurumu yapıp heyecanla beklemeye başladım. Haziran ayının ilk günlerinde
yaz okuluna kabul edilenler ilan edildi.
Bu yıl ki yaz okuluna 7 kişi katılacaktık. Diğer yıllardan farklı olarak bu yıl yeni kurulan
üniversitelerde görev yapan iki de öğretim üyesi kabul edilmişti yaz okuluna. Ankara’ya
gittiğimizde TFD yönetim kurulundan öğretim üyelerini yaz okuluna kabul etme kararının
üzerinde çok düşünülerek verildiğini ama yeni kurulan farmakoloji kürsülerine destek
vermek amacıyla bu kararın alındığını duyduk ve haklı bulduk. 2013 yılındaki yaz
okuluna Adıyaman Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ali Parlar, Dumlupınar
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Filiz Özyiğit, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi’nden Uzm. Ecz. Merve Denizaltı ve Ecz. Hande Karahan, Düzce
Üniversitesi’nden Dr. Sait Bayram, Fırat Üniversitesi’nden Dr. Elif Onat ve ben kabul
edilmiştik. Güzel ülkemizin her yerinde farklı rüzgarların estiği, değişimlerin yaşandığı,
gençler neler yapıyor dendiği 2013 yılının Haziran ayında, bizler de farmakoloji ailesinin
gençleri olarak Ankara’da farmakolojiye emek veren ustalarımızın bir bölümüyle bir hafta
geçirip hem onların deneyimlerinden faydalanacak hem de ufkumuzu genişletecektik. Bu
hepimiz için heyecan vericiydi. Ve şimdi yaz okulundaki deneyimlerimizi sizinle
paylaşıyoruz bu yazıyı yazma şansı Elif’le bana verildi; çünkü yaz okulu sayesinde nasıl
köprüler kurulabileceğini gösteren bir oda arkadaşlığımız oldu.
Yaz okulunun her anı çok güzel planlanmıştı, program çok yoğundu ve tüm eğiticiler bize
zaman kaybettirmeden bir kelime daha fazla öğretebilmek için çaba harcıyordu. Herkesin
gönüllükle emek verdiği bu programa biz de büyük bir istekle ayak uydurmaya çalıştık.
Bütün eğitimler sabah 08.30’ da başlıyordu ve ortalama 17.30 gibi bitiyordu. Yaz okulu
kapsamında Hacettepe, Ankara, Gazi ve Başkent üniversitelerinin laboratuvarlarını
görme şansı elde ettik.
24 Haziran Pazartesi günü, ilk günün heyecanıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji bölümünde toplandık. Biz gittiğimizde Tuğba Kandilci hocamız bütün
misafirperverliği, güler yüzü ve kahvaltılıkları ile bizleri bekliyordu. Tanışma ve kısa bir
sohbetten sonra Tuğba hocamız bizleri Mehmet Melli hocamıza emanet ederek bizlerden
ayrıldı. Mehmet hocayla yaz okulunun ilk dersini yapmak ve farmakolojinin hem
ülkemizdeki hem de dünyadaki tarihsel gelişimini konuşmak hepimiz için oldukça
keyifliydi. Ardından Suzan hocamızla güne devam ettik ve laboratuvar çalışmalarının
temel prensiplerini gözden geçirip Ankara Tıp’ın Farmakoloji laboratuvarlarını gezdik. Bu
gezi sırasında hepimiz “keşke bizimde bu kadar donanımız olsa” diye aklımızdan geçirdik
ve biraz içimiz buruldu. Neyse ki burukluğumuz çabuk geçti çünkü, öğle arası bizi güzel
bir yemekle karşılamıştı ve yemeğin en ağızda kalan tadı, Atatürk Orman Çiftliği üretimi
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olan lezzetli dondurmaydı. Öğleden sonraki ders için Hacettepe Üniversitesi’ne yürürken
hepimiz umarız bu dondurmadan tekrar yiyebiliriz diye konuşuyorduk. Biraz gecikerek de
olsa Hacettepe Tıp Fakültesi’nin Farmakoloji bölümüne varmıştık ve Güray Soydan
hocamız bizi bekliyordu, Güray hocamızla deney hayvanları etiğinden ve araştırma
etiğinden bahsettik sonrada Banu Hoca’nın da bize katılmasıyla Hacettepe Üniversitesi
deney hayvanları araştırma ve yetiştirme ünitesini ziyaret ettik. Burada deney
hayvanlarının üretilmesi, yetiştirilmesi ve bakımı hakkında bilgiler edindik. İlk günün
sonuna geldiğimizde hepimizin kafasında ortak olan tek fikir yaz okulunun çok yoğun,
yorucu ama çok öğretici olacağıydı.
25 Haziran Salı gününe, yeni bir üniversiteyi görecek olmanın heyecanıyla başladık.
Bütün günümüzü Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde geçirecektik. Güne Alper İskit
hocamızın ‘Bilim ve Yalancı Bilim’ konulu sunumuyla başladık. Alper hocamız bizleri
meslek hayatımız boyunca karşılaşabileceğimiz yalancı bilimcilere karşı uyardı ve doğru
bir duruş sergilememizin ne kadar önemli olduğunu anlattı. İlk sunumun ardından
hepimiz bir bardak çay olsa diye düşünürken bölümdeki asistan arkadaşlar bizi çaya
çağırdılar ve yine karşımızda muhteşem bir kahvaltı sofrası vardı. Kahvaltımızı edip
çaylarımızı içtikten sonra biraz da korkarak konferans salonunun yolunu tuttuk çünkü
ikinci teorik dersimiz veri analiziydi. Nurettin Abacıoğlu hocamız salona girdiğinde
hiçbirimiz bu dersin ne kadar keyifli olacağının farkında değildik. Nurettin hoca hepimiz
için korkulu rüya olan biyoistatistiği çok basite indirgeyerek anlatıyor ve örnekleriyle
iyice pekiştirmemizi sağlıyordu. Hepimiz dersten o kadar keyif aldık ki, öğle arası ve
çıkışta da Nurettin hocayla derse devam ettik. Umarız önümüzdeki yıllarda bu dersin
süresi uzatılabilir. Günün ilk yarısındaki laboratuvar uygulamamızda Nilüfer Turan Dural
hocamız asistanıyla birlikte in vivo miyokardiyal iskemi modelini bizlere ayrıntılı olarak
anlattı, aklımıza takılan soruları yanıtladı. Keyifli bir öğle yemeği ve Nurettin hocayla veri
analizi dersine devam ettikten sonra tekrar laboratuardaydık. Bu kez Fatma Akar
hocamız ve asistanıyla izole organ banyosu uygulaması yaptık. Laboratuvar çalışmasının
ardından tekrar soluğu Nurettin hocanın odasında aldık ve Nurettin hocanın anlattıkları
ile ilgili bir uygulama yapıp ikinci günü de keyifle bitirdik.
26 Haziran Çarşamba sabahı, Ankara Üniversitesi Eczacılık fakültesinde bir araya geldik.
Tanju Özçelikay hocamızın bizim için aldığı lezzetli kurabiyeler ve birer bardak taze çayla
güne başlamak hepimize enerji vermişti. Günün ilk teorik dersi Nuhan Puralı hocamızdan
laboratuvar güvenliği ve deneysel çalışmalarda verilerimizi nasıl tutmamız gerektiği
konularında bilgiler edindik. İkinci olarak Hakan Ergün hocamız farmakoloji ile ilgili bilgi
kaynaklarına nasıl ulaşabileceğimiz hakkında çok aydınlatıcı bir sunum yaptı. Bu iki
teorik dersin ardından günün ilk pratik uygulaması için Tanju hocayla birlikte
Langendorff düzeneğini inceledik. Tanju hocamız asistanlarıyla birlikte bize bir uygulama
gösterdi. Uygulama sırasında Arzu hocamız da bize katılarak working heart deney
modeliyle ilgili deneyimlerini bizimle paylaştı. Uygulamanın sonunda yine keyifli bir öğle
yemeği bizi bekliyordu. Yemekten sonra Bülent Gümüşel ve Burak Kandilci hocalarımızın
bizi öğleden sonraki uygulama için Ankara Tıp’a götürmeye geldiklerini görmek bizi
şaşırtmıştı. Bu kadar çok ilgiyi hak ediyor muyduk acaba? Buradan tüm arkadaşlarım
adına iki hocamıza da bir kez daha teşekkür ediyorum. Öğleden sonraki uygulamamız
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik laboratuvarındaydı. Burak hocamız öncelikle
izole akciğer perfüzyonunu teorik olarak anlattıktan sonra hep birlikte uygulama yaptık.
Burak hoca teknikle ilgili deneyimlerini bizimle keyifle paylaştı ve deneyleri planlarken ne
kadar tutumlu olmamız gerektiği konusunda bolca uyardı çünkü albumin çok pahalıydı J.
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Dördüncü günümüzü Başkent Üniversitesi’nde geçirecektik, galiba hepimiz dekanlık
binasını bulmak için biraz zorlandık ama keyifle geçecek bir gün için değerdi. Güne
Ongun Onaran hocamızla Ankara sıcağında kurumuş olarak ama keyifle başladık. Neyse
ki Ongun hocamız bizleri buz gibi limonata ve portakal suyuyla serinletti. Sonra da
bilimsel yazı teknikleri sunumunda kişisel deneyimlerini paylaştı bizlerle ve hepimiz
anladık ki ne kadar çok okursak o kadar iyi yazarız. Bu arada Remzi hocamız Ankara
simitleri ve çayla bizlere katıldı. İkinci teorik dersimiz de bilimsel sunum teknikleriydi.
Zafer Güney hocamız daha başarılı sunumlar yapabilmek için gerekli birçok ince ayrıntıyı
bizlere anlattı. Bu iki sunumun ardından Alper İskit ve Remzi Erdem hocalarımızın
arabalarıyla Başkent Üniversitesi’nin kampüsüne gittik. İlk durağımız olan Başkent
Üniversitesi’nin öğretim üyesi yemekhanesinde çok lezzetli bir öğle yemeği yedikten
sonra deney hayvanları birimine gittik. Laboratuvarlara geçmeden önce hepimiz yeşil
takımlarımızı giyip, bone ve maskelerimizi taktık. Her şey çok temiz ve düzenliydi,
herkes büyük bir ciddiyetle ama keyif içinde çalışıyordu. Remzi hocamız ve Alper
hocamız bizlere, deney hayvanlarının anestezi edilmesini, monitörizasyonunu,
kateterizasyonunu, kan basıncı ölçümünü gösterdiler. Kafamıza takılan sorulara
bıkmadan cevap verdiler. Hepimiz için keyifli, ilginç ve öğretici bir gün olmuştu. Remzi
hocamız bize biraz daha bir şeyler öğretmek için kendi öğrencilerinin mezuniyet törenine
neredeyse geç kalıyordu, kendisine bir kez daha yoğun ilgisi için teşekkür etmemiz
gerekir. Günün sonunda Alper hocamız arabasıyla gideceğimiz yerlere bırakırken keyifli
sohbetimize de devam etme fırsatı bulduk.
Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorduk, Cuma gününe gelmiştik bile. Cuma gününün
tamamını Ankara Tıp Fakültesi Farmakoloji Bölümünde geçirecektik. Güne Eyüp Sabri
Akarsu hocamızın bilim etiği konulu sunumuyla başladık. Günün ikinci sunumunda Lily
İlaç firmasında çalışan Sedat Rahmi ALTUĞ ile özel sektörde farmakologların çalışma
alanları hakkında sohbet etme şansı bulduk. Bu iki sunumun ardından öğleden sonraki
uygulamalara hazırlık olması için Mehmet Melli hocamız ve Eyüp hocamız bizlere kısa
bilgiler aktardılar. Cuma günü öğle yemeğinde Türk Farmakoloji Derneği yönetim kurulu
üyeleriyle buluştuk, böylece bizler de bu güzel yaz okulunu düzenleyen değerli
hocalarımıza teşekkür etme şansı yakaladık. Hep beraber yenen öğle yemeğinin
ardından Eyüp Sabri Hocamızla birlikte davranış deneylerini yaptığı laboratuvarını
tanımaya çalıştık. Eyüp hocamız stereotaksik cerrahi yöntemler, epilepsi modelleri ve
EEG kaydı alma konusunda uygulamalar yaptık ve yaz okulunun davranış deneyleriyle
ilgili tek bölümünde tüm merak ettiklerimizi kendisine sormaya çalıştık. Öğleden sonraki
ikinci pratiğimizde Mehmet hocayla birlikte karageninle oluşturulan inflamasyon
modellerini tartıştık ve hava kesesi yöntemiyle oluşturulmuş bir inflamasyon modelinde
uygulama yapma şansı bulduk. Bu yoğun günün sonunda bizleri çok keyifli bir akşam
yemeği bekliyordu. Yaz okuluna katılan öğretim üyeleri ve TFD yönetim kuruluyla Ankara
Evi’nde buluştuk. Çok keyifli bu mekanda Öner hocamızın elinden yaz okulu
sertifikalarımızı almak da gecemize keyif kattı elbette. Masadaki herkesi biraz daha
yakından tanımak, sohbet etmek çok zevkliydi ve insan saatlerce oturabilirdi o masada;
ama her güzel şeyinde bir sonu vardı.
Yaz okulunun son gününe gelmiştik, cumartesi gününe Öner hocamızın veri analizi
sunumuyla başladık ve Ersin Yarış hocamızın farmakolojide kariyer planlama sunumuyla
devam ettik. Teorik derslerden sonra yaz okulunun son uygulaması için Ankara
Üniversitesi içindeki moleküler farmakoloji laboratuvarına gittik. Kemal Sayar hocamızla
önce laboratuvarı gezdik, cihazları tanımaya çalıştık ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi
edindik. Kemal hocamızla sefaroz jelle hazırladığı mini kolonda kromatografi uygulaması
yaptık, hücre kültürü çalışması izledik. Ankara Üniversitesi’nin büyük ve serin bahçesinde
yenen eğlenceli bir öğle yemeğinden sonra Ongun Onaran hocamız da bizlere katıldı.
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Öğleden sonra yaptığımız deney üzerinden eğri fiksasyonunu tartıştık. Bu keyifli günle
birlikte yaz okulunun da sonuna gelmiştik. Biraz yorgun, biraz buruk vedalaşarak
ayrıldık.
Bu yıl beşincisi düzenlenen Prof. Dr. Oğuz Güç yaz okulu, başvurması, bekleme süreci ve
yaz okulu haftasıyla çok heyecanlı ve keyifli bir süreçti. Farmakolojiye merak salmış
gençlere verilebilecek en güzel eğitimlerden biri bence bu yaz okulu, önemli olan sadece
bilimsel içeriği değil bize kazandırdığı bakış açısıydı. Tüm eğitimciler o kadar özverili ve
ilgiliydi ki sık sık bu ilgiye layık mıyız sorusu aklımıza takıldı. Bu yaz okuluna katılanlar,
yani bizler artık biliyoruz ki bu alanda hiç kimse yalnız değil, bütün laboratuvarların
kapısı herkese açık ve bütün hocalar bir telefon uzağımızda. Aslında bu yaz okulu
kurduğumuz arkadaşlıklarla, tanıştığımız hocalarla, edindiğimiz bilgilerle, aklımızda
beliren soru işaretleriyle yepyeni bir başlangıç oldu bizlere.
Buradan yaz okulunun düzenlenmesinde görev alan TFD yönetim kurulu üyelerine, bizi
her gün çok güzel ağırlayan ve eğitimimize katkıda bulunan tüm hocalarımıza bir kez
daha sonsuz teşekkür ediyor, Oğuz Güç hocamızı da rahmetle anıyoruz.
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Uzun etkili nifedipin tedavisi, domuzlarda paklitaksel salınımlı stentlerle
indüklenen koroner hiperkonstriktör yanıtları ve inflamatuvar değişiklikleri in
vivo koşullarda inhibe etmektedir: Rho-kinaz yolağının olası katkısı
(Long-term treatment with nifedipine suppresses coronary hyperconstricting responses
and inflammatory changes induced by paclitaxel-eluting stent in pigs in vivo: possible
involvement of Rho-kinase pathway.)
Ryuji Tsuburaya1, Satoshi Yasuda1, Takashi Shiroto1, Yoshitaka Ito1, Jun Yi Gao1,Kentaro
Aizawa1, Yoku Kikuchi1, Kenta Ito1, Jun Takahashi1, Hatsue Ishibashi-Ueda2,ve Hiroaki
Shimokawa1*
1
Department of Cardiovascular Medicine, Tohoku University Graduate School of
Medicine, Seiryo-machi, Aoba-ku, Sendai 980-8574, Japan
2
Department of Pathology, National Cerebral and Cardiovascular Center, Suita, Osaka,
Japan
European Heart Journal (2012) 33, 791–799.
Makaleyi Çeviren ve Özetleyenler: Ecz.Selin YAMAKOĞLU, Yrd.Doç.Dr.F.İlkay ALP
YILDIRIM. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı
Giriş:
İlaç salınımlı stentler (İSS), perkütan koroner girişim sonrası restenozu azaltmaları
nedeniyle sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak sirolimus salınımlı stent (SSS) ve paklitaksel
salınımlı stent (PSS) gibi birinci jenerasyon ilaç salınımlı stentler, geç stent trombozu ve
koroner vazomotor fonksiyonlarda bozukluk gibi güvenlik sorunlarını doğurmuştur.
İSS’lere yakın koroner segmentlerde, çıplak metal stentlere (ÇMS) yakın koroner
segmentlerden farklı olarak asetilkolin ve egzersize yanıt olarak artmış koroner
vazokonstriksiyon görülmüştür.
Rho-kinaz, GTP-bağlayıcı protein Rho’nun bir alt efektörüdür ve iki izoformu vardırROCK1/Rho-kinaz β ve ROCK2/Rho-kinaz α. Rho kinaz, damar düz kas hücrelerinde
hiperkonstriksiyon

ve

endotel

hücrelerinde endotelyal

nitrik oksit

sentaz

down-

regülasyonu yaparak koroner vazospazm mekanizmasında önemli bir rol oynar. İSS
yerleştirilmiş

koroner

arterlerde,

ÇMS

yerleştirilmiş

koroner

arterlere

oranla

vazokonstriktör ajanlara karşı daha güçlü bir yanıt oluştuğu ve söz konusu yanıtta Rhokinaz yolağının önemli bir rol üstlendiği gösterilmiştir.
Günümüzde uzun etkili kalsiyum kanal blokörleri vazospastik anjina tedavisinin temelini
oluşturmaktadır. ACTION (A Coronary disease Trial Investigating Outcome with
Nifedipine gastrointestinal therapeutic system) ve ENCORE (Evaluation of Nifedipine on
Coronary Endothelial Function) klinik çalışmaları nifedipinin, vasküler inflamasyonun
inhibisyonu ve endotelyal fonksiyonu iyileştirmesi aracılığıyla kardiyovasküler koruyucu

LİTERATÜRDEN
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etki gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada, kalsiyum kanal blokörü uzun etkili
nifedipin ile

tedavinin İSS’lerle indüklenen

koroner hiperkonstriktör yanıt üzerindeki

etkisi ve bu etkide Rho-kinaz yolağının rolünün irdelenmesi hedeflenmiştir.
Metodlar:
Nifedipin tedavisi ve deney hayvanları:
Çalışmada 14 adet erkek domuz (2-3 ay/20-30 kg) kullanılmış ve randomize olarak
kontrol ve nifedipin (NIF) grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. İlaçlarla tedavi, stent
implantasyonundan 3 gün önce başlamıştır ve stent implantasyonunu takiben 4 hafta
boyunca sürdürülmüştür. Kontrol grubuna oral yoldan aspirin
klopidogrel
gün), aspirin

(300 mg/gün) ve

(150 mg/gün) uygulanırken, NIF grubuna uzun etkili nifedipin
(300 mg/gün) ve klopidogrel

(4 mg/kg/

(150 mg/gün) uygulanmıştır. Nifedipinin

koroner vazomotor fonksiyonlardaki direkt inhibitör etkisinin bertaraf edilmesi için
koroner anjiyografi uygulamasından bir gün önce kullanımı kesilmiştir.
Paklitaksel salınımlı stent ve çıplak metal stent implantasyonu:
Domuzlara ketamin hidroklorid (15 mg/kg, i.m.), inhale %2–5 sevofluran anestezisi, ve
heparinizasyon (5000 U i.v.) uygulandıktan sonra, randomize olarak aynı domuzun LAD
(left anterior descending) ve LCX (circumflex coronary artery) arterlerine bir PSS ve bir
ÇMS yerleştirilmiştir.
Stent implantasyonu sonrası koroner vazomotor cevapların incelenmesi:
Stent

implantasyonundan

4

hafta

sonra

gruplara

koroner

anjiyografi

(CAG)

uygulanmıştır. İlk olarak CAG ile kontrolden sonra arterlerin serotonin (10 ve 100 µg/
kg,i.c.) ve bradikinin (0.1 µg/kg,i.c.) yanıtları incelenmiştir. Ayrıca spesifik Rho-kinaz
inhibitörü olan hidroksifasudil (30-100 µg/kg/dk i.c. infüzyon 3 dk) uygulanan koroner
arterlerde serotonin yanıtları ve NO sentez inhibitörü olan N G-monometil-L-arjinin (LNMMA,1 mg/kg i.c. infüzyon 10 dk) uygulanan koronerlerde bradikinin yanıtları tekrar
incelenmiştir. Son olarak koroner arterlerde

nitrogliserin (10 µg/kg,i.c.) yanıtları

değerlendirilmiştir.
Histolojik Analiz:
Stent implante edilen koroner arterlerden alınan kesitlerde (5 µm), mikrotrombus
oluşumu

ve

inflamatuvar

cevaplar

değerlendirilmiştir.

Mikrotrombus

oluşumunun

derecesi yarı kantitatif olarak değerlendirilirken, inflamatuvar cevapların derecesi (stent
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çevresi lökositler, makrofaj infiltrasyonu ve adventisyal inflamatuvar değişiklikler)
hematoksilen-eosin renklendirmesiyle derecelendirilmiştir.
İmmünohistolojik Analiz:
ROCK 1, ROCK 2 ve fosforile-MYPT1 düzeyi spesifik antikorlar ile yarı-kantitatif olarak
ölçülmüştür.
İstatistiksel Analiz:
Tüm sonuçlar ortalama ± standart hata (SEM) olarak ifade edilmiştir. Gruplarda koroner
anjiyografilerdeki ÇMS ve PSS verilerinin karşılaştırılmasında unpaired Student’s t-test
ve Mann-Whitney U-testi kullanılmıştır. Histolojik ve immünohistolojik veriler

Mann-

Whitney U-testi ile analiz edilmiştir. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
Sonuçlar:
1. Kontrol grubunda stent implantasyonundan 4 hafta sonra intrakoroner (i.c) serotonin
uygulaması, PSS bölgesinin proksimal ve distal uçlarında ÇMS bölgesine kıyasla koroner
hiperkonstriksiyona neden olmuştur. Kontrol grubunda i.c. hidroksifasudil enjeksiyonu ile
önceden muamele edilen koroner arterlerde serotoninle PSS bölgesinde görülen
hiperkonstriksiyon ortadan kalkmıştır. NIF grubunda serotoninle sağlanan koroner
vazokonstriktör

yanıtların,

PSS

ve

ÇMS

bölgelerinde

karşılaştırılabilir

olduğu

görülmüştür.
2. Bradikininle sağlanan koroner gevşeme yanıtları kontrol ve NIF grupları arasında
anlamlı bir fark göstermemiştir. Benzer olarak L-NMMA ile ön muamele bradikinin
yanıtlarında anlamlı bir fark oluşturmamıştır.
3. Nitrogliserin ile sağlanan koroner gevşeme yanıtları kontrol ve NIF grupları arasında
benzer bulunmuştur.
4. Neointimal oluşum PSS içeren arterlerde ÇMS içerenlere göre hem kontrol hem de NIF
grubunda

azalmıştır.

Öte

yandan,

PSS

bölgesindeki

artmış

inflamatuvar

hücre

infiltrasyonu ve mikrotrombus oluşumu NIF grubunda azalmıştır.
5.Kontrol grubunda ROCK 1, ROCK 2 ve fosfo-MYPT1 ekspresyonlarının PSS bölgesinde
ÇMS bölgesine kıyasla artmış olduğu görülmüştür. PSS bölgesindeki

artmış Rho-kinaz

ekspresyonu ve aktivitesinin NIF grubunda ortadan kalktığı görülmüştür.
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Tartışma:
PSS implantasyonu yapılan domuzlarda, uzun etkili nifedipin ile kronik tedavi, PSS ile
indüklenen koroner hiperkonstriktör yanıtları inhibe etmektedir. Ayrıca söz konusu
Nifedipin uygulaması, PSS bölgesindeki mikrotrombus oluşumunu ve artmış inflamatuvar
cevapları inhibe etmektedir. PSS bölgesindeki artmış Rho-kinaz ekspresyonu ve
aktivitesi Nifedipin grubunda anlamlı olarak azalmıştır. Bu çalışmada, nifedipinin plazma
düzeylerinin 3 hafta boyunca terapötik aralıkta olduğu, koroner anjiyografi sırasında ise
ihmal edilebilir düzeyde olduğu belirtilmiştir.

Bu sonuçlar, nifedipinin yararlı etkisinin

koroner vazokonstriksiyon üzerindeki direkt inhibitör etkisiyle ilişkili olmadığını, onun
kronik olarak uygulanması ile ilişkili olarak vasküler kasılma yanıtlarını engelleyici
etkisinden kaynaklandığını göstermektedir.
Nifedipinin vasküler inflamasyonun inhibisyonu, endotelyal fonksiyonun iyileştirilmesi,
pro-inflamatuvar sitokinlerin up-regülasyonunun inhibisyonu,

reaktif oksijen türleri

üretiminin inhibisyonu ve NO sentezinin up-regülasyonu gibi kardiyovasküler koruyucu
etkileri vardır.
Rho-kinaz yolağı inflamatuvar uyarılar aracılığıyla aktive olabilmektedir. Bu durum
İSS’lerle indüklenen inflamatuvar cevapların Rho-kinaz aktivitesini arttırabileceğini
düşündürmektedir. Buna ilaveten, L-tipi Ca+ kanalları aracılığıyla hücre içi Ca+ düzeyinin
artmasının
blokörleri

Rho-kinaz
ile

yolağını aktive edebileceği düşünülmektedir. Kalsiyum kanal

infüzyonun,

spontan

hipertansif

aktivitesini ve MYPT1 fosforilasyonunu

sıçanlarda

vasküler

PI3K-C2α-Rho

baskılamak suretiyle kan basıncını düşürdüğü

gösterilmiştir.
Dünya

genelinde

milyonlarca

hastaya

SSS

(sirolimus

salınımlı

stent)

ve

PSS

implantasyonu yapıldığı bilinmektedir. İSS implante edilen hastalarda koroner vazomotor
fonksiyonların
bağlamda,

iyileştirilmesi

Rho-kinaz

için

ek

inhibitörleri

medikal
ve

tedaviler

kalsiyum

kanal

hiperreaktiviteyi engelleyici özellikleri olan ilaç gruplarının

geliştirmek
blokörleri

önemlidir.
gibi

Bu

vasküler

İSS’lerin etkinliklerini ve

güvenliklerini optimize etmede önemli hedefler olduğu düşünülmektedir.
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Bilimsel Toplantılar

Yer

Tarih

Web Adresi

1

Annual meeting of American College of Clinical Pharmacology

Maryland,
Amerika

22-24 Eylül
2013

http://
www.accp1.org/2012_
meetings_future.shtml

2

Pharmacology for Advanced Practice Clinicians

Washington, Amerika

30 Eylül-6
Ekim 2013

http://
contemporaryforums.com/continuingeducationconferences/2013/
pharmacology-foradvanced-practice-

3

26th ECNP (European College of
Neuropsychopharmacology

Barcelona, Spain

5-9 Ekim
2013

http://www.ecnp.eu/
meetings/

4

19th Annual Advances in Physiology
and Pharmcology in Anesthesia and
Critical Care

26-29 Ekim
2013

http:// northwestahec.wfubmc.edu

5

22. Ulusal Farmakoloji Kongresi

Güney
Karolayna, Amerika
Antalya

4-7 Kasım
2013

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

6

EFIC 8th International Pain in Europe Congress

Floransa,
İtalya

9-12 Kasım
2013

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

7

Neuroscience 2012, SfN's 43nd annual meeting

San Diego, Amerika

9-13 Kasım
2013

http://www.sfn.org/
index.aspx?
pagename=annualMeeting_fut
ureandpast

8

6th International Conference on
Drug Discovery and Therapy

10-12 Şubat
2014

www.icddt.com

9

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

Dubai,
Birleşik
Arap
Emirlikleri
Atlanta,
Amerika

19-22 Mart,
2014

http://www.ascpt.org/
Meetings/
FutureAnnualMeetings/
tabid/12999/
Default.aspx

Lecce,
İtalya

15-18 Mayıs
2014

www.eurobiotech2014.
eu

Isparta

9-12 Eylül
2014

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

10

11

European Biotechnology Congress
2014
5th International Congress on Cell
Membranes and Oxidative Stress:
Focus on Calcium Signaling and
TRP Channels

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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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 Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı

6 Eylül 2013

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

SAN-TEZ Projeleri

14 Mart 2014

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

Tübitak 1002 Hızlı Destek Programı

Başvurularda
zaman kısıtlaması yoktur

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

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

Başvurularda
zaman kısıtlaması yoktur.

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

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

Başvurular
önce Tübitak
SBAG tarafından değerlendirilicektir

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

Union for International Cancer
Control

Kasım 2013

http://www.uicc.org/fellowships/beginninginvestigators

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

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

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/data/
point_app_2013.pdf
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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.
Karolinska Enstitüsü Stokholm (İsveç) post-doktoral olarak çalışmak üzere eleman
aramaktadır. Dr. Marie Carlén laboratuvarının temel araştırma konusu kognisyon,
inhibitör ara nöronların rolü, psikiyatrik hastalıklarda görülen kognitif disfonksiyonun
mekanizmasını aydınlatmak ve kognitif bozukluklarda yeni terapötik yaklaşımlar aramak
ya da denemektir. Transgenik fare ya da sıçanlar üzerinde optogenetik, elektrofizyolojik,
psikofarmakoloji ve davranış farmakolojisi teknikleri kullanılacaktır. Bu proje kapsamında
in vivo çalışmalarını tamamlayacak in vitro kesitlerde (slice) elektrofizyoloji yapacak
deneyimli post-doktoral eleman aranmaktadır. Yüksek motivasyonlu, analitik ve yaratıcı
düşünceye sahip, takım çalışmasına uyum sağlayabildiği gibi bağımısız da çalışabilen
kişiler tercih edilecektir. Başarılı adayın mükemmel derecede İngilizce’ye sahip olması,
“slice” elektrofizyoloji konusunda pratik deneyimi ve ilk isim olduğu elektrofizyoloji
alanında bir yayını olması, doktora derecesini son 3 yıl içinde almış olması ve güçlü bir
yayın listesine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca Doktora derecesinin nörobilim
alanında olması ve elektrofizyoloji, deney tasarımı ve data analizi alanında en az 4 yıl
deneyimi olması, rodentlerle çalışmış olması ve doku çıkarabiliyor olması gereklidir.
Adayların bir niyet mektubu ile yayınlarını ve iletişim bilgilerini içeren CV ve en az 2
referans adı ile birlikte Dr. Marie Carlén’e (marie.carlen@ki.se) göndermeleri
gerekmektedir. (Laboratuvar hakkında detaylı bilgi için bakınız http://www.neuro.ki.se/
carlen).
Son başvuru: Açık

Janssen İlaç Araştırma Firması (Johnson&Johnson) Beerse’de (Belçika) Nörobilim İlaç
Keşif Bölümünde çalışmak üzere 3 adet post-doktoral olarak çalışmak üzere
elektrofizyoloji konusunda bilgili eleman aramaktadır. Kontrat 2-4 yıl arasında
değişmektedir. Ayrıntılı bilgi için bakınız http://www.careersite.jnj.com. İlgilenenlerin
İnsan Kaynakları’ndan Kristine Deckx (kdeckx@its.jnj.com) iletişime geçmeleri
gerekmektedir.
Son başvuru: Açık
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Merhaba ,
Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu (TFD-KFÇG) elektronik
bülteni

ile

beraber

karşınızdayız.

Bu

sayımızı

ülkemizde

klinik

farmakoloji

uygulamalarının anlatıldığı üç tane derleme yazısına ayırdık.
İlk derleme Doç. Dr. Mine Kadıoğlu Duman tarafından hazırlanan ‘Türkiye’de Teratojenite
Bilgi Servisleri’ adlı yazı olup ilgili konuda oldukça açıklayıcı bilgileri kapsamaktadır. 2.
derlememiz Uzm Dr Berna Terzioğlu’nun kurmuş ve yürütmekte olduğu toksikoloji
laboratuvarı hakkında bilgi verdiği ‘Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Acil Toksikoloji Laboratuvarının Başlatılması Ve Faaliyetleri’ isimli yazısı. 3. ve son
derlememiz

ise

tıp

eğitimi

alanındaki

klinik

farmakoloji

uygulamaları

olarak

değerlendirilebilecek, Doç. Dr. S. Sırrı Bilge’nin hazırladığı ‘Akılcı İlaç Kullanımı Eğitiminin
Kliniklerde Uygulanması Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği’ isimli yazı olup klinik
farmakoloji eğitiminin tıp fakültesi eğitimi içindeki yeri ve önemi hakkında bize bilgi
sunmaktadır.
Örneklerini bu sayıdaki bültenimizde görebileceğiniz, klinik farmakoloji eğitim ve
uygulamalarının ülkemizde geliştirilebilmesi için tüm farmakolog arkadaşlarımızın yardım
ve gayretlerini bekliyoruz.
En içten sevgi ve saygılarımla
Doç. Dr. Esra Küsdül SAĞLAM
TFD-KFÇG Elektronik Bülteni editörü
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Türkiye’de Teratojenite Bilgi Servisleri
Doç. Dr. Mine Kadıoğlu Duman
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AbD, Trabzon
Gebelik, ilaç kullanılmaması gereken özel bir dönemdir. Ancak gebelik sırasında
gebeliğin fakında olarak veya olmayarak ilaç kullanılması çok sık karşılaşılan bir
durumdur. Araştırmalar, gebeliklerin % 50’sinin planlı olmadığını ve gebe kadınların %40
-85’inin gebeliği sırasında ilaca maruz kaldığını göstermektedir. Yapılan bir çalışmada
gebe kadınların % 90’dan fazlasının gebeliği süresince en az bir reçeteli ya da tezgahüstü satılan ilaç kullandığı belirtilmektedir (1). Bu oranın yüksekliği planlanmamış
gebeliklerin yanı sıra, gebeliğin başlangıcında kadının gebe olduğunu bilemeyeceği bir
dönemin olmasından da kaynaklanmaktadır. Bu nedenle çoğu kadın gebeliğinden
habersiz fötal gelişmenin kritik döneminde tıbbı nedenlerden dolayı ilaca maruz
kalmaktadır.
Yaklaşık olarak canlı doğumların % 3-5’i doğumsal malformasyonlarla doğar.
Doğumsal malformasyonların birçok sebebi vardır (genetik faktörler %20, infeksiyonlar
%2-3, maternal hastalıklar %1-2, çevresel faktörler %3, kromozom bozuklukları %3-5,
bilinmeyen

%65-70).

İlaçlar

aslında

doğumsal

defektlerin

sadece

%1-3’ünden

sorumludurlar (2).
Yirminci yüzyılın ortalarına doğru çevresel etmenlerin (iyot eksikliği ve enfeksiyonlar
gibi) konjenital malformasyonlara neden olabileceği fark edildiğinde “teratojenite”
kavramına olan ilgide ciddi artışlar olmuştur. Teratojenitenin annenin gebelik döneminde
geçirdiği enfeksiyona bağlı olabileceğine dair ilk gözlem 1941 yılında bir oftalmolog olan
N. Mcalister Gregg tarafından ortaya konulmuştur. Gregg annenin gebelik döneminde
geçirdiği kızamıkçık enfeksiyonunun doğumsal kataraktlı bebeklere neden olabileceğini
öne sürmüştür. 1960’lı yılların başında yaşanan “talidomid faciası” ise ilaçların teratojen
etkilerinin olabileceğini kesin olarak ortaya koymuştur. Talidomid olayı teratojenite
çalışmalarında önemli bir kilometre taşıdır.
Talidomid faciası ile birlikte ilaçların teratojenik riskler içerebileceği düşüncesi
hekimlerde ve gebelerde ciddi bir korku oluşturmuştur, bu da ilaçlar hakkında bir
danışma hizmeti alma ihtiyacını doğurmuştur. Bu gereksinim üzerine dünyada ilk
Teratojenite Bilgi Servisi (TBS) Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) San Diego şehrinde
1979 yılında kurulmuştur. Sonraki yıllarda Avrupa ve Amerika’da sayıları giderek artan
TBS’lerini ortak bir ağ altında toplamak amacıyla 1987 yılında OTIS (Organization of
Teratology Information Specialists = Teratoloji Bilgilendirme Uzmanları Organizasyonu)
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(3) ve 1990 yılında ENTİS (European Network of Teratology Information Services =
Avrupa Teratoloji Bilgi Servisleri Ağı) (4) kurulmuştur.
OTIS ve ENTİS’in web sitelerinde de belirtildiği gibi Teratojenite Bilgi Servisleri’nin
amacı: 1) Hastalara ve sağlık çalışanlarına gebelik ve emzirme döneminde maruz kalınan
maddeler konusunda risk değerlendirmesi yapılabilmesi için danışmanlık hizmeti vermek,
2) önlenebilir doğumsal anomalilerin sayısını azaltmak ve korunmak için risk faktörlerini
tanımlamak, 3) gebeye maruziyetin getireceği riskler konusunda en doğru bilgiyi
sağlayarak özellikle istenen gebeliklerin gereksiz terminasyonunu önlemek, 4) deneyim
aktarımını

teşvik ederek ve danışmanlık eğitim kursları

vererek bilgi

birikimini

artırmaktır.
Teratojenik etkisi olduğu kesin olarak bilinen ilaç sayısının çok az olmasına karşın
(varfarin, talidomid, valproik asit, alkol, retinoidler...), teratojenitesi ile ilgili veri
olmayan veya çok az olan ilaç sayısı oldukça fazladır. Ayrıca her yıl ilaç endüstrisi
embriyo ve fetüs üzerine etkisi bilinmeyen ve bu yüzden gebelik sırasında kullanılması
önerilmeyen çok sayıda ilacı piyasaya sürmektedir, dolayısıyla yeni ilaçlarla ilgili
teratojenite bilgisi bulunmamaktadır. Yeni bir ilaç pazarlanmadan önce, yapımcılar ilacın
fetüs üzerine etkilerini gebe kadınlarda hemen-hemen hiç test etmezler. Etik sorunlar
nedeniyle insanlar üzerinde teratojenite çalışmaları yapılamazken, araştırmalar hayvan
çalışmaları ve klinik gözlemlerle sınırlı kalmaktadır. Bunun sonucu olarak da ilaçların
teratojen etkileri konusundaki bilgi açığı giderek artmaktadır.
İlaçların fetüs üzerindeki etkilerinin bilinmesi ve araştırılması teratojenite riskini
değerlendirmede çok önemlidir. İlaçların teratojenik etkileri ile ilgili literatürdeki sınırlı
bilgilerin

çoğu

hayvan

çalışmalarına

veya

retrospektif

raporlara

dayanmaktadır.

Dolayısıyla hekimler hastalarına ilaç seçerken tedirginlik yaşayabilirler. Öte yandan, ilaca
maruz kalan gebelerin endişelerini giderecek ve güven verecek açıklamaları yapacak
hekimler ve diğer sağlık çalışanları eğitimleri sırasında konuyla ilgili yeterli donanımı
kazanamazlar. Gebelikte ilaç kullanımı ile ilgili başvurulan kaynakların çoğunda ise
muğlak ifadeler bulunmaktadır. Aynı zamanda ilaca maruz kalan gebe kadınlar, aileleri
ve hatta onların hekimleri ilaç teratojen olmasa bile konuyla ilgili bilgi açığı ve
malformasyonların korkutucu yüzü nedeniyle teratojenite riskini yüksek algıladıkları için
gebeliğin sonlandırılmasına eğilim artar.
TBS’lerinin faaliyetlerinin önemli bir kısmını hekimlere ya da gebelere verilen
danışmanlık hizmeti oluşturmaktadır. Etik kurallar ve metodolojik gerekçeler nedeni ile
gebeler üzerinde ilaç araştırmaları yapmak uygun değildir ve bu nedenle de çoğu ilacın
prospektüsünde “Gebelerde kullanımının güvenliliğine dair veri yoktur” ibaresi yer
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almaktadır. Bu veriler ışığında TBS danışmanlığının gebeler için önemli bir gereklilik
olduğu açıkça görülmektedir.
TBS’ler

bir

çok

ülkede

multidisipliner

olarak

yapılandırılmıştır.

Farmakolog/

toksikolog, genetikçi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, neonatolog, radyolog,
epidemiyologlar bu yapının içinde görev almaktadır. Doğrudan, telefonla veya internet
aracılığıyla yapılan başvuruları değerlendirerek hekimleri ve hastaları kanıta dayalı olarak
bilgilendirirler ve tavsiyelerde bulunurlar. Bu amaçla, TBS’lerin ilgili bilgilere erişmesi için
bağlı oldukları en az bir veri tabanı bulunmaktadır. TBS’ler başvuru kayıtlarını tutar ve
ileriye yönelik izleme yaparlar. TBS’lerin bu çalışmaları teratojenite ile ilgili REPROTOX,
REPRORISK gibi veri tabanlarının oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.
Danışmanlık hizmetinin büyük bölümü ilk trimesterdeki ve gebeliğinin farkında
olmadığı dönemde ilaç kullanan gebelere verilmektedir. TBS’ler ayrıca kronik hastalık
öyküsü olan gebelerin tedavisinin düzenlenmesi, ya da ilk hastalık teşhisini gebelik
esnasında almış olan anne adayları için tedavi planlanması konusunda da hekimlere
kanıta dayalı bilgi sunarlar. TBS’lere daha az olarak gebelik planlayan çiftler (maternalpaternal danışmanlık), gebelik esnasında kronik hastalık teşhisi alan ve emziren anneler
de başvurmaktadır. Dolayısıyla TBS’ler emzirme döneminde, annenin kullandığı ya da
kullanması gereken ilaçların süte ve bebeğe ne oranda geçtiği, daha güvenli ilaç
alternatiflerinin olup olmadığı ya da emzirmenin kesilip kesilmemesi gerektiği hakkında
da kanıta dayalı bilgi sunarlar. Başvuruların büyük çoğunluğu Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanları aracılığı ile olmaktadır. Danışmanlık hizmeti bazı yönleri ile genetik
danışmanlığa benzetilmektedir.
Danışmanlık hizmeti için öncelikle TBS’ye ilaç danışmanlığı için başvuran gebenin
demografik bilgilerinin de yer aldığı bir kayıt formu doldurulur. Bu forma obstetrik ve
tıbbi öykü, ilaç dışı diğer maruziyetler (alkol, sigara, bağımlılık yapıcı madde, radyasyon
vs), gebeliğin teyit edildiğine dair veriler mutlaka işlenmelidir. Daha sonra maruz kalınan
ilaç-madde ile ilgili detaylı literatür araştırması yapılır. Maruz kalınan ilaç çeşitli gebelik
risk kategorilerine (FDA, FASS, ADEC, TERİS vs (5)) göre değerlendirilir ve bu araştırma
doğrultusunda teratojenite ile ilgili bir rapor hazırlanarak hastanın hekimine iletilir. Bu
rapor hazırlama aşaması ve sonucu mutlaka gebe ile de risk iletişimi yapılarak
paylaşılmalıdır. Yapılan bir çok çalışma uygun risk iletişiminin teratojenite algısı üzerine
ciddi etkilerinin olduğunu göstermektedir.

TFD Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu E-Bülteni; Sayı 62, Eylül - Ekim 2013

TÜRKİYE’DE TERATOJENİTE BİLGİ SERVİSLERİ
Sayfa 5

Ülkemizdeki Durum
Ülkemizde ise TBS yapılanması oldukça yenidir. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp
Fakültesi TBS, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi,
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi TBS, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi
Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Farmakoloji Polikliniği ve Sağlık Bakanlığı
Teratojenite Danışma Merkezi (TÜRKTEDAM) ülkemizde halen hizmet veren merkezlerin
örnekleridir. Ayrıca üniversitelerin Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalları’nın ve devlet
hastanelerinde görev yapan farmakoloji uzmanlarının bir kısmının da gebelere sözlü ya
da yazılı danışmalık hizmeti verdiği bilinmektedir. Bununla ilgili bir veri dökümü 22.
Ulusal Farmakoloji Kongresinde “Teratojenite Paneli”nde yapılmıştır.
Ülkemiz için yukarıda sayılan mevcut kuruluşlar tarafından verilen hizmet yetersiz
kalmaktadır. Ayrıca bu hizmetin verilmesi ile ilgili yasal düzenlemelerde de ciddi
eksiklikler yer almaktadır. Bu hizmetin ülke genelinde optimum düzeyde verilebilmesi
için organize bir yapılanmaya ihtiyaç vardır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı, YÖK ve
SGK’nın bu konuda bir proje geliştirerek bu yapılanmayı oluşturması Türkiye’de
teratojenite danışmanlık hizmeti için büyük bir ilerleme olacaktır.
Not: Teratojenite danışmanlığına ilgi duyan tüm farmakologları bu konuda vaka
paylaşımları ve fikir alışverişi yaptığımız, aramızda iletişim ağı olarak kurduğumuz mail
grubumuza bekliyoruz. teratoloji@googlegroups.com
Kaynaklar
1. Mitchell AA, Gilboa SM, Werler MM, Kelley KE, Louik C, Hernández-Díaz S;
National Birth Defects Prevention Study. Medication use during pregnancy, with
particular focus on prescription drugs: 1976-2008. Am J Obstet Gynecol. 2011;
205(1):51. 1-8.
2. M. Kadıoğlu Duman, N. İ. Kalyoncu. Gebelikte İlaç Seçimi ve Teratojenite Bilgi
Servisleri. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp bilimleri Acil Tıp Toksikoloji Özel Sayısı
2006; 2(46); 63-69.
3. OTİS web sitesi: http://www.mothertobaby.org/
4. ENTİS web sitesi: www.entis-org.eu
5. M. Kadıoğlu Duman. Gebelik döneminde ilaç kullanımına ilişkin farklı risk
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Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Toksikoloji
Laboratuvarının Başlatılması ve Faaliyetleri
Uzm. Dr. Berna Terzioğlu
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İlaç zehirlenmesi şüphesi ile acile başvuran hastalarda ilaç düzeyinin belirlenmesi diğer
tanı yöntemleri ile birlikte teşhis ve tedavinin takibinde büyük önem taşımaktadır.
Bu amaçla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan bir
farmakolog olarak, hastanemiz acil laboratuvarında İstanbul Anadolu yakasında başka
herhangi bir hastanede çalışılmayan toksikoloji testlerinin analizlerinin 24 saat acil
laboratuvar koşullarında yapılması için çalışmalar başlatarak ilgili diğer branş uzmanları
ile söz konusu laboratuvarı aktif hale getirdik.
Öncelikle test panelini oluşturan ilaç listesi hastanenin acil servis uzman hekimleri ile
görüşülerek belirlendi. Acil serviste ilaç zehirlenmesi şüphesi ile gelen hastalarda kan
örneklerinde salisilat, asetominofen, trisiklik antidepresan, valproik asit, karbamazepin,
fenitoin, fenobarbital, digoksin, etil alkol ve idrar örneklerinde opiyat, benzodiazepin ve
barbitürat testlerinin çalışılmasına karar verildi.
Çalışılan testlerin adli yönü olması nedeniyle analizlere başlamadan önce numunelerin
kabulü, çalışılması ve sonrasında numunelerin saklanması ile ilgili prosedürler belirlendi.
Bu amaçla “Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Kliniği
Toksikoloji Laboratuvarı Standart Çalışma Yöntemi Esasları” hazırlandı ve hastane
internet sayfasında yayınlandı. Bu doküman içerisinde numune analizi ile ilgili tüm
bilgiler, testlere göre dikkat edilmesi gereken hususlar, testlere ait terapötik ve toksik
bilgilere yer verildi.
Özellikle alkol ve madde ile ilgili analizlerde “emniyet ve gözetim zinciri” olarak
tanımlanan prosedür laboratuar standart çalışma planı içerisinde geliştirildi ve analizler
sırasında bu kurallar uygulandı. “Gözetim zinciri” numunenin bütünlüğünü,
tanımlanmasını ve emniyetini açıklayan bir işlemdir. Oluşturduğumuz “İstem ve Gözetim
Zinciri Formu”nda analiz isteği yapan hekimin bilgileri, imzası ve örneğin alındığı kişinin
adı, soyadı, TC numarası gibi kimlik bilgileri, örneğin alınması sırasında gözetim yapan
kişi, alınan örneğin türü (kan/idrar), örnek alınma zamanı (tarih/saat), gözetim
uygulayan kişinin kimlik bilgileri, imzası, örneği laboratuvarda teslim alan kişinin kimlik
bilgileri, imzası ve örneğin laboratuvara geldiği saatin yazılması olmazsa olmaz kurallar
olarak belirlendi. Formda ayrıca kişinin kliniği, kullanmakta olduğu ilaçların isimlerin
dozu, son alınma saati ve ön tanı bilgilerinin yazılacağı bölümler hazırlandı. İstem ve
Gözetim Zinciri Formu’nda yukarıda belirtilen bölümleri eksik olan formla gelen
numuneler analiz için laboratuvara kabul edilmedi.
Bu hususlar ile ilgili acil servis çalışanlarına, laboratuvar teknisyenlerine eğitimler
düzenlenerek bilgilendirmeler yapıldı. Çalışılan numuneden arta kalanlar atılmadı ve en
az 6 ay süreyle derin dondurucuda -18 0C’de saklandı.
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İlaç düzeyleri CEDIA (Cloned Enzyme Donor Immuno Assay) yöntemiyle (Roche Hitachi
902) analiz edildi. Acil Toksikoloji Laboratuarı’nda 2011 Eylül ve 2013 Ocak arasında
yapılan analiz sayısına bakıldığında toplam 6348 test analizi yapıldığı belirlendi. Yapılan
ölçümlerin %39,29’unu etil alkol (n=2494), %12,67’sini asetominofen (n=804), %
6,88’ini valproik asit (n=437), %6,62’sini karbamazepin (n=420), %5,84’ünü salisilat
(n=371), %5,73’ünü digoksin (n=364), %5,34’ünü trisiklik antidepresanlar (n=339), %
4,05’ini benzodiazepinler (n=257), %4,03’ünü fenitoin,(n=256), %3,73’ünü opiyatlar
(n=237), %3,42’sini barbitüratlar (n=217), %2,39’unu fenobarbital (n=152)
oluşturmakta idi (Şekil 1).
İlaç düzeyi ölçümü yapılan testlerin toksik düzeyde bulunma oranları ve etil alkol ile
idrarda ölçülen opiyat, benzodiazepin ve barbitürat testlerin pozitif olma oranları her
ilacın terapötik aralığına göre değerlendirildi. Buna göre, ilaç düzeyi ölçümünde tek tek
toksik düzeyde olma oranları şu şekilde idi: etil alkol %71,25 (n=1341), valproik asit %
14,78 (n=196), digoksin %14,29 (n=52), karbamazepin %12,95 (n=111), trisiklik
antidepresanlar %9,14 (n=31), fenitoin %7,68 (n=38), salisilat %3,23 (n=12),
asetominofen %1,99 (n=16), fenobarbital %1,45 (n=4).
İdrarda semi-kantitatif olarak ölçülmüş olan opiyatlardan %5,49’unda, barbitüratlardan
%3,23’ünde ve benzodiazepinlerden %31,52’sinde pozitif test sonucu bulundu.
İlaç zehirlenmelerinde sıklıkla karşılaşılan etil alkol, asetominofen, salisilat ve trisiklik
antidepresanlardan toksik düzeyde olma oranı etil alkolde yüksek iken toksik düzeyde
olması beklenen asetominofen ve salisilat testleri düşük oranda toksik düzeyde bulundu.
Analiz ile birlikte analiz öncesinde ilaç alım zamanı ile örnek alım zamanının bilinmesi,
uygun örneğin alınmasının sağlanması ve analiz sonrasındaki sonuçların yorumlanması
acil hekimi ile farmakolog tarafından işbirliği içerisinde yapıldı.
Ülkemizde çok az sayıdaki hastanede ilaç düzeyi analizi yapılabilmekte ve bu durum ilaç
intoksikasyonu şüphesi ile gelen hastalarda klinisyenlere zor anlar yaşatmaktadır. Bu tip
hastalarda analiz ile ilaç konsantrasyonunun gösterilmesi tanıyı kolaylaştırarak tedaviyi
doğru şekilde yönlendirmekte ve adli mercilere olayın iletilmesinde doğru yargıya
ulaşılmasını sağlamaktadır.
Verdiğimiz bu laboratuvar hizmeti ile bu
-madde analiz raporlarının standart ve
düşünmekteyiz. Şu anda söz konusu
asetominofen analizleri yapılmaktadır
genişletilmesi planlanmıştır.

konuda önemli bir ihtiyacı karışladığımızı ve ilaç
doğru bir şekilde raporlanmasını sağladığımızı
acil toksikoloji laboratuvarında etil alkol ve
ve test panelinin ihtiyaca göre belirlenerek

Laboratuvarın planlanması, kurulması ve çalışma süreçleri boyunca desteğini veren
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği idari sorumlusu Doç. Dr. Osman Ekinci Hocamıza
ve Biyokimya Kliniği idari ve eğitim sorumlusu Uzm. Dr. Ahmet Rıza Uras Hocamıza ve
laboratuvarda titizlikle çalışan teknisyen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmak isterim.
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Şekil 1: Ölçülen ilaçların dağılımı
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Akılcı İlaç Kullanımı Eğitiminin Kliniklerde Uygulanması:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği
Doç. Dr. S. Sırrı Bilge
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
1985 yılında Nairobi’de yapılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) toplantısı Akılcı İlaç Kullanımı
(AİK) çalışmaları için başlama noktası sayılmaktadır. Bu toplantıda AİK; “kişilerin klinik
bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, en düşük
fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri” olarak tanımlanmıştır. AİK, hastanın probleminin
tanımlanması, tedavi amaçlarının belirlendikten sonra etkili, güvenilir ve hastaya uygun
ilacın reçete edilmesi ve hastanın bilgilendirilmesini kapsayan bir süreçtir. Oysa klasik
farmakoloji eğitimi hastayı göz ardı ederek sadece farmakolojik temel bilginin öğrenciye
verilmesi şeklinde planlanmıştır. Bu amaçla DSÖ ve Groningen Üniversitesi işbirliği ile
AİK eğitimleri başlatılmış ve ülkemizde de takip eden yıllarda çoğu Tıp Fakültesi AİK
eğitimlerini müfredata dahil etmişlerdir.
AİK eğitimlerinde çoğu tıp fakültesi benzer uygulama yapmaktadır. Eğitimin yapıldığı
döneme, staja bağlı olarak genellikle bir hafta süren eğitimde AİK prensipleri, reçete
yazma, Multi-Attribute Utility Analysis (MAUA) analizi sunumlarla verilirken, ilaç seçimi
probleme dayalı öğretim (PDÖ) şeklinde kanıta dayalı tıp çerçevesinde, online veri
tabanlarını kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Eğitimin değerlendirmesi ise simule
hastalar üzerinde ( Objective Structured Clinical Examination) OSCE metodu ile
yapılmaktadır. Çoğu tıp fakültesinde eğitim Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalları üzerinde
yürümekte, yetersizlikler nedeniyle başka anabilim dallarının da katkısı olabilmektedir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de benzer bir uygulama 2012 yılı başına
kadar uygulanmaktaydı. Dördüncü sınıf Endokrin- Ürogenital Bloğu içinde bir haftalık AİK
uygulaması yılda 12 gruba uygulanıyordu. Daha önce
Sağlık Bakanlığı ve Türk
Farmakoloji Derneği ile birlikte yürütülen Akılcı İlaç Kullanımı Eğitici Eğitimi sertifikasını
almış öğretim üyesi arkadaşlarımızla yaptığımız eğitimi öğrencilerden gelen geri
bildirimlere göre değerlendirdiğimizde; klasik farmakoloji dersinin sadece sınav için
gerekli olduğunu düşündüklerini, bu yöntemi uygularken ve hastaya ilaç reçete ederken
farklı bakış açısı kazandıklarını, reçete yazmanın klinik derslerde tartışılmadığını,
kendilerini bu yöntemle “doktor gibi” hissettiklerini ifade ettiler. Eğitimin olumsuz yanı
olarak “sınav” ve not alınması olduğunu belirttiler. Yine aynı geribildirimlerde bu
uygulamanın klinik staj/tasklarda bir çok kez tekrarlanması gerektiğini ifade ettiler.
Gerçekten de bizim gözlemlerimiz de aynı yöndeydi. Eğitimin sadece bir kez verilmesi,
daha sonraki dönemlerde tekrarlanmaması, klinik eğitimlerde vurgulanmaması en büyük
dezavantajıydı. Eğitimin kliniklerde uygulanabilirliği konusunda çalışmaya başladık. Klinik
branşlarda çalışan öğretim üyelerimizin iş yoğunluğu savunması bizim için en büyük
engeldi. Ancak dekanlığımızın konuya hassasiyet göstermesi işimizi kolaylaştırdı. Eğitici
açığımızı kapatmak için yapılacak en uygun yöntemin kurs düzenleme olduğu açıktı. Bu
amaçla Türk Farmakoloji Derneği (TFD) ve Tıp Fakültesi Dekanlığımız fikir birliğine vardı.
Kursun finansmanını sağlamak amacıyla Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimine
başvuru yapıldı. Kursiyerlerin seçiminde birinci basamak hekiminin reçete yazdığı
endikasyonlar dikkate alındı. Diğer bir seçim kriterimiz ise kliniklerinde yöntemi başarı ile
uygulayacağına inandığımız eğitim odaklı öğretim üyesi olmaları idi. 44 öğretim üyesi 38 Ocak 2011 tarihleri arasında eğitim aldılar. Eğitici olarak çeşitli üniversitelerden gelen
10 hocamız görev aldı. Fakültemizde PDÖ’ye dayalı aktif eğitim olması öğretim
üyelerimizin sürece alışmasında en büyük pay sahibiydi. Ayrıca sınavların OSCE tabanlı
olması nedeniyle kurs programına 16 öğretim üyesi daha katıldı ve toplam 60 öğretim
üyesine OSCE eğitimi verildi.
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AİK eğitiminin klinik branşlarda uygulanması 2012-2013 eğitim-öğretim dönemiyle
birlikte başladı. Fakültemizde uygulanan blok/task sisteminin avantajını kullanarak 10’ar
haftalık blokların 1 haftasını AİK haftası olarak planladık. Anabilim dallarıyla beraber
hangi endikasyonlarda ilaç seçimi yapmamız gerektiğine karar verdik. Her blok için AİK
sorumlusu tespit ettik. Sonuç olarak pediatri bloğunda demir eksikliği anemisi ve
tonsillit; Solunum-Dolaşım bloğunda anjina, pnömoni, astım; Endokrin-Ürogenital
bloğunda hipertansiyon, sistit, diyabet; Gastro-İntestinal-Sistem-Hematopoetik -Kitleler
bloğunda parazitoz, peptik ülser için ilaç seçimi oturumları yapıldı. Sınavları da aslına
uygun olarak kliniklerde yapılan OSCE(aç) sınavlarına son istasyon olarak
gerçekleştirdik. Öykü alma, muayene, tanı- tedavi aşamalarından sonra reçete yazma
istasyonu olarak planlanan sınavlarda eğitim almış simule hastalar kullandık. Her
eğitimde olduğu gibi iş yoğunluğu, fazla emek harcanması gerekliliği, sınava fazla vakit
harcanması bu eğitimin de olumsuz yanlarıydı.
2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren müfredattaki yapılanma, seçmeli derslerin
varlığı nedeniyle iş planımızda değişiklik yapmak zorunda kaldık. Dördüncü sınıfa
başlayan öğrencilere yılın başında bloklara ayrılmadan önce 1 hafta süreyle AİK eğitimi
yaptık. Bu eğitim haftasında yöntem anlatıldı, K-ilaç seçimi oturumları yapıldı. Sınav da
aynı şekilde OSCE olarak gerçekleştirildi. Bu eğitimde de kurs alan öğretim üyeleri görev
aldı. Reçete sisteminin değişmesi nedeniyle ek olarak e-reçete uygulaması online sistem
üzerinde gösterildi. Klinikteki AİK eğitimleri ise bloklar içinde yarım günlük eğitimler
halinde planlandı. Bu süreçte öğrencilerin rotasyon yaparak farklı endikasyonlarda ilaç
seçimi yapması sağlandı. Ayrıca tutum geliştirmesi açısından 6.sınıfta Aile Hekimliği
stajında çeşitli vakalar üzerinde reçete yazılması eğitimleri devam etti.
AİK eğitimi diğer eğitim yöntemleri ile karşılaştırıldığında oldukça zor, emek isteyen bir
yöntem olarak değerlendirilebilir. Ancak öğrenci geribildirimleri bütün zorluklarına
rağmen devam etmemiz konusunda bizi motive etti. Tutum haline gelebilmesi için klinik
eğitimlerde sık tekrar etmesi önemlidir. Ayrıca farklı branşlardaki öğretim üyelerinin
olaya katılması rehberlerin daha doğru yorumlanmasına, doğru kanıta gidilmesine neden
olmaktadır. Öğretim üyelerimiz de zaman geçtikçe AİK sürecine uyum sağladılar. Daha
fazla öğretim üyesini sisteme sokabilmemiz için kurs talebinde bulundular.
Sağlık Bakanlığının son günlerdeki “asistanlara AİK eğitimi” projesi de gündeme gelirse
daha fazla eğitim almış öğretim üyesine ihtiyaç olacağı kesin. Bu konuda Ondokuz Mayıs
Üniversitesi modeli diğer kurumlarda da uygulanabilir.
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