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ÖNSÖZ
Sayfa 1

Değerli Meslektaşlarım,
Türk Farmakoloji Biliminin kurucusu, Prof. Dr. Alaeddin Akcasu 30 Eylül 2013 tarihinde
ve hemen ardından, derneğimizin kurucu üyesi ve eski başkanımız, büyük hocamız Prof.
Dr. S. Oğuz Kayaalp ise 3 Ekim 2013 tarihinde vefat etti. Bugüne kadar büyük
hocalarımızı hiç böyle ardı ardına yitirmemiştik ve çok üzüldük.
Bu olayların ardından, Yönetim Kurulumuz 4 Ekim 2013 tarihinde toplandı ve merhum
hocalarımızı anmak ve isimlerini yaşatmak için bir dizi etkinlikte bulunma kararı aldı:
1. TFD 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi’nde 5 Kasım 2013 Salı günü saat 18:00’de
merhum hocalarımız için bir anma töreni yapıldı.
2. Prof. Dr. Alaeddin Akcasu’nun Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde
Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri’nin öneri sahibi ve isim babası olması
nedeniyle Yönetim Kurulumuz toplantının isminin “Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr.
Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri”ne
dönüştürülmesine karar verdi.
3. Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu merhum hocamız Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp
adına bir genç araştırmacıya yurt dışı bursu verme kararı aldı.
4. Türk Farmakoloji Derneği Elektronik Bülteninde merhum hocalarımızı anmak için bir
özel sayı hazırlanması kararlaştırıldı ve bu sayıya katkıda bulunmak isteyenler için bir
çağrıda bulunuldu.
Bu şekilde oluşan elektronik bültenimizin bu sayısında, Büyük Hocalarımızın bizlerde
bıraktıkları izlerin çok küçük bir bölümünü bulacaksınız. Maalesef iki hocamızın aynı
karede bulunduğu bir fotoğraf elimizde yok. Biz de iki hocamızın da yazarı olduğu bir
yayınının tıpkı basımına yer vermeyi düşündük ve bu şekilde geçmişten bir kesit yer
alacak.
Merhum hocalarımızı rahmetle anıyor ve isimlerinin hiç unutulmamasını diliyorum.
Prof. Dr. Öner Süzer
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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Hocamızın hayatında başlıca kilometre taşları
Hocamız 1921’de Aydın- Kuşadası’nda doğdu.
1938’de Aydın Lisesi’nden mezun oldu.
1944’de İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
1947’de İstanbul Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği’nde, asistanlığa başladı
1950’de dahiliye mütehassısı oldu.
1951-52’de, İngiltere St. Andrews Üniversitesi Farmakoloji Enstitüsü’nde çalıştı.
1953’de doçent, 1961’de profesör oldu.
1988’de emekliye ayrıldı.
Hocamız, 30 Eylül 2013 tarihinde vefat etti.
Başlıca görevleri
1961- 1987: Anabilim Dalı Başkanı
1961- 1967: Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
1960- 1965: Sağlık Bakanlığı, İlaç Ruhsat Komisyon Üyeliği
1970- 1975: TÜBİTAK Tıp Kurulu Üyeliği
1970- 1999: Türk Kodeks Komisyon Üyeliği
1963- 1973: Milli Savunma Bakanlığı, İlmi İstişare Komisyonu Üyesi
Kazandığı ödüller
100 civarında ulusal ve uluslararası makalesi ve çok sayıda kitabı olan Hocamız, 1975
TÜBİTAK Bilim Ödülü ve ECZACIBAŞI Bilim Ödülü almıştır.
Üyesi olduğu bilimsel kuruluşlar
Türk Tıp Cemiyeti
Türk Tıp Akademisi
Türk Farmakoloji Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
Histamine Club
Collegium Internationale Allergologicum
Hocamızın fotoğraf albümüne buradan ulaşabilirsiniz.
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Hocamızın hayatında başlıca kilometre taşları
Hocamız, 1931 yılında İnebolu’da doğdu.
1955’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
1960’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Farmakoloji Uzmanlığını aldı.
1962’de Michigan Üniversitesi, Horace H. Rackham School for Graduate Studies’den
“Master of Science” derecesini aldı.
1970’de profesör oldu.
1998’de kuruluşundan itibaren çalıştığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dalı’ndan emekli oldu.
Hocamız, 3 Ekim 2013 tarihinde vefat etti.

Başlıca Görevleri:
1955: Ürgüp Sağlık Merkezi Tabibi
1956-1957: 61. Piyade Alayı Tabibi
1957-1967: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Asistanı, Uzmanı ve Doçenti
1962-1963: Michigan Üniversitesi Farmakoloji Bölümünde "Research Associate"
1967-1970: State University of New York at Buffalo' da "Assistant Research Professor"
1971-1978: Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dekanı
1978-1980: Visiting Scientist, National Instute of Mental Health (A. B. D.)
1982-1987: TÜBİTAK Tıp Araştırma Grubu Yürütme Komitesi Üyesi (Kısmen Grup
Sekreter Vekili)
1985-1992: Birleşmiş Milletler Örgütü Milletlerarası Narkotikler Kontrol Bordu (INCB)
Üyesi, Kısmen
1995-1998: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Etik Kurulu Başkanı
1988-1998: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Etik Kurulu Üyesi
1990-1991: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
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1993-1998: Sağlık Bakanlığı Etik Kurul Üyesi ve Başkanı
1970-1998: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
Profesörü ve Başkanı (yurt dışında görevli olduğu süreler dışında).
2003: International Centre for Science and High Technology/Birleşmiş Milletler
Endüstriyel Gelişme Örgütü ICS/UNIDO) Expert Group (Techniques in Pharmacological
Screening) Üyeliği

Kitapları:
“Kayaalp Akılcıl Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji” (önceden “Kayaalp Rasyonel Tedavi
Yönünden Tıbbi Farmakoloji”) kitabı; 2012 yılında 13. Baskı; 35 yıl güncellenerek
yayınlandı.
“Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler”; 15 yıl güncellenerek yayınlandı.
“Türkiye İlaç Kılavuzu”

Ödülleri:
TÜBİTAK Cumhuriyetin Ellinci Yılı Araştırma Ödülü, 1973
TÜBİTAK Bilim Ödülü, 1991
Fellow, The World Innovation Foundation, 2002
Bayındır Hastaneleri Tıp Hizmet Ödülü, 2010
Sağlık Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü, 2011

Üyelikleri:
1992-1998: COST- B1 Management Committee

Araştırma Alanları:
Türkiye'de ilaç metabolize eden enzimlerin polimorfizmi
İlaç ve alkol bağımlılığı
Nörofarmakoloji

Hocamızın fotoğraf albümüne buradan ulaşabilirsiniz.
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7-8 Mayıs 1976 Tarihlerinde “Türk Farmakoloji Derneği” ve Ankara Üniversitesi Tıp
fakültesi Farmakoloji Kürsüsü” “I. Klinik Farmakoloji Simpozyumu” düzenledi. Bu
sempozyumun metinleri Dr. F. Cankat Tulunay, Dr. İ. Hakkı Ayhan ve Dr. Şükrü
Kaymakçalan’ın editörlüğünde “Kalp ve Damar Hastalıklarında İlaç Tedavisi ve
Kardiyovasküler Sistem İlaç Katoloğu” başlığında 1976 yılında yayımlandı.
İlerleyen sayfalarda merhum hocalarımızın kesişen yollarına bir örnek teşkil etmek üzere
ilgili kitapta yer alan yazılarını bulacaksınız.
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KALP HÜCRESİNİN ELEKTROFİZYOLOJİSI VE ARİTMİLER*
Dr. S. Oğuz KAYAALP
Kalp hücresi deyimiyle ifade edilen myokard hücreleri, sinüs düğümü hücreleri ve özel
iletim sistemi hücrelerinin ortak özellikleri eksitabl oluşmaları ve impuls üretebilme
yeteneğine sahip oluşlarıdır. Mutad olarak impuls üreten hücreler sinüs düğümü
hücreleridir, Sinüs düğümü egemen olduğu sürece diğer yapılarda impuls üretimi
genellikle aşikar hale gelemez.
Kalp hücresinin spontan olarak veya kendine gelen impulsa bağlıolarak depolarızasyonu
esas itibariyle bir membran olayıdır. Bu olay kalp hücresinde, sinir hücresinde olduğu
gibi, etraflı bir şekilde incelenmiştir. Depolarizasyon olayı, transmembran potansiyeli ve
zamana bağlı olarak, membranın çeşitli inorganik iyonlara karşı kondüktansında
meydana gelen değişmelerin sonucunda oluşur. Konduktans (rezistansın resiproku)
membranın iyona karşı permeabilitesinin kantitatif bir göstergesidir ve g simgesiyle
gösterilir. Bu söylenilenleri cebirsel terminolojiye göre tekrar etmek gerekirse, belirli bir
iyona karşı membranın kondüktansı, transmembran potansiyeli ve zamanın bir
fonksiyonudur:
gi = f (v,t)
Bu formül gerçek durumu çok sadeleştirilmiş şekilde yansıtır. Gerçekte kondüktans ve
transmembran potansiyeli aralarında birbirine bağımlı parametrelerdir.
Belirli bir iyona permeabl ve diğer iyonlara permeabl olmayan bir membranın iki yüzü
arasındaki potansiyel farkı, permeabl olduğu iyonun bu iki yüzdeki konsantrasyonları
arasındaki oranın logaritmasına bağımlıdır. Denge halindeki potansiyel Nernst kanunu ile
bulunur. Bir değerli iyonlar için 20°’de geçerli, basitleştirilmiş Nernst denklemi aşağıda
gösterilmiştir:
E = 58 log(Cdış/Ciç)
Eksitabl hücrelerde depolarizasyon ve repolarizasyon olaylarının şekillendirdiği aksiyon
potansiyelinin gelişmesi, başlıca üç iyonun konduktansında değişme ile ilgilidir:
Na+, K+, Cl-

* Kalp ve Damar Hastalıklarında İlaç Tedavisi ve Kardiyovasküler Sistem İlaç Kataloğu,
Türk Farmakoloji Derneği Yayınları, 25-40; 1976’da yayımlanmıştır.
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Kalp hücresinin aksiyon potansiyelinin gelişiminde önemli rol oynayan bir diğer iyon
daha vardır. Bu, Ca++'dur.
Depolarizasyon, esas itibariyle Na+ iyonuna karşı permeabilitenin (gNa) artması ve
repolarizasyon esas itibariyle potasyum iyonuna karşı permeabilitenin (g K) artması
sonucu oluşur. Bu iyonlara karşı konduktansın artması, bunların konsantrasyon
gradiyentine uyarak membranın bir yüzünden diğerine geçmelerine yol açar. Böylece,
depolarizasyon esnasında Na, dışarıdan içeriye ve repolarizasyon esnasında K yüksek
konsantrasyonda bulunduğu hücre içinden hücre dışına kaçar. Konduktansın artması ile
transmembran potansiyeli o iyonun denge potansiyeline yaklaşmak eğilimi gösterir.
Na’un denge potansiyeli yaklaşık olarak +50 mV ve K'unki -90 mV'tur.
İstirahat halindeki negatif transmembran potansiyelinin depolarizasyon anında
pozitifleşmesi, içeriye giren Na iyonlarının taşıdığı pozitif yüke bağlı direkt bir etki değil,
fakat, gNa'nın artmasına bağlı bir olaydır. Bu olay bir an için sodyum iyonu ile ilgili Nernst
kanunun geçerli olmasını sağlar ve depolarizasyon esnasında transmembran potansiyeli
sodyumun denge potansiyeli olan +50 mV'a yaklaşır. Aynı anda, önemsiz de olsa diğer
iyonlara karşı konduktans mevcut olduğundan aksiyon potansiyelinin zirvesi +50mV'a
erişemez. Hücrenin repolarizasyonu için de aynı durum geçerlidir. Şöyle ki
repolarizasyon esnasında potansiyelin pozitif değerden negatif değere geçişi, dışarı
kaçan K iyonları halinde kaybolan pozitif yükle direkt olarak ilgili değildir, fakat bu
esnada gK’nin artması ile transmembran potansiyelinin K'un denge potansiyeli olan -90
MV'a erişme eğilimi göstermesine bağlıdır.
Aksiyon potansiyelinin gelişimi esnasında hücre içine giren Na miktarı ve hücre dışına
kaçan K miktarı bu iyonların hücre içinde mevcut miktarlarının çok ufak bir nisbetini
teşkil eder. Yer değiştiren bu iyonların geriye dönüşünü Na -pompası diye adlandırılan
aktif transport mekanizması temin eder. Bu pompanın bloke edilmesi hücre
depolarizasyonunu hemen etkilemez, ancak her bir aksiyon potansiyeli sırasında içeri
giren Na ve dışarı çıkan K’ un toplam miktarı belirli bir sınırın ötesine geçince hücre
membranının iki yüzü arasında bu iyonların dağılımı bariz derecede bozulmuş olur ve
hücre zamanla ineksitabl hale gelir.
Yukarıda sayılan iyonların konduktansındaki değişmelerle aksiyon potansiyeli arasındaki
ilişkiler etraflı bir şekilde incelenmiştir. Bu incelemelere dayanarak Loligo aksonu için
geçerli matematiksel bir model Hodgkin ve Huxley (1952 b) tarafından geliştirilmiştir.
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Daha sonra Noble (1962) kalp hücresinin aksiyon potansiyeli için geçerli bir model
geliştirmiştir. Her iki araştırıcı grubunun ortaya koyduğu matematiksel modeller ile
deneysel bulgular arasında yakın bir uyum mevcuttur. Membran fizyolojisindeki bu
gelişmeler, voltaj süperimpozisyonu (voltage clamp) tekniği adı verilen ve belirli
voltajlarda membran akımlarının izlenmesini sağlayan bir inceleme metodunun
bulunması sayesinde mümkün olmuştur.
Voltaj süperimpozisyonu tekniğinin amacı, eksitabl hücre membranını sabit bir
potansiyelde tutarak, bu potansiyelde membrandan geçen akımları kaydettirmektir. Bu
akımların değerinden Ohm kanununa göre membranın rezistans ve konduktansı
hesaplanabilir. Akım kaydı için iki mikroelektrodla hücre içine girmek gerekir. Bu
elektrodlardan biri deneysel olarak kontrol edilen bir akım kaynağı olarak kullanılan
"feed-back" amplifikatörden gelen akımın tatbiki için kullanılır; bu akım, membran
potansiyelinin aktif membran kısmı boyunca öngörülen seviyede sabit tutulmasını sağlar.
İkinci intraselüler elektrod gelişen membran akımının kaydını sağlar. Voltaj
süperimpozisyonu tekniği ilk olarak Loligo'nun dev aksonuna tatbik edilmiştir. Bu akson
silindir şeklinde ve aşağı yukarı 0.5-1 mm kalınlığında olduğu için koaksiyel olarak
elektrod yerleştirmeğe olanak verir ve aktif membran kısmı boyunca voltajın uniform
kalması sağlanabilir. Kalp hücresinin bu teknikle incelenmesi pratik kolaylığı nedeniyle
Purkinje liflerinde yapılır. Purkinje lifleri bir bağ dokusu kılıfı içine yerleşmiş 50 µ
çapında ve 150 µ uzunluğunda eksitabl hücrelerden oluşur. Lifin çapı 100 µ kadardır. Lif
içindeki hücrelerin membranı birbirine sıkı temas halindedir, aralarındaki rezistans
düşüktür ve impuls geçişi elektriksel olarak vuku'a gelir. Bu nedenle elektrofizyoloji
yönünden, Purkinje lifi silindirik tek bir hücre gibi kabul edilebilir. Ancak, life koaksiyel
bir elektrod sokarak membrana uniform bir voltaj tatbiki, Loligo dev aksonunun aksine
tam olarak mümkün değildir. Bununla beraber rasyonel bir ölçüme olanak verecek
şekilde voltaj süperimpozisyonu tekniği bu yapıya da uygulanabilmektedir. Bu sayede,
kalp hücresinin aksiyon potansiyeli sırasında gelişen akımların mahiyeti yeterli bir şekilde
aydınlatılmıştır. Sükroz aralığı tekniği ile voltaj süperimpozisyönu tekniğini Purkinje lifine
kombine şekilde uygulamak suretiyle intraselüler elektrod kullanmaksızın membran
akımlarının incelenmesi de mümkündür (Fozard ve Beeler, 1975).
Voltaj süperimpozisyönu tekniği ile kaydedilen akımların hangi iyonlar tarafından
taşındığı aşağıdaki manipülasyonları yaparak belirlenir:
1.) O iyonun ekstrasellüler sıvıdaki konsantrasyonunu 0’a kadar değiştirip akımda
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meydana gelen değişimleri incelemek.
2.) O iyonun membrandan geçişini engelleyen (örneğin sinir hücresi membranında Na’un
içeri girişini önleyen tetrodotoksin gibi) kimyasal etkenlerin akım üzerindeki etkisini
incelemek.
3.) Akımın tersine dönme potansiyelini saptamak, Süperimpoze voltaj belirli bir iyonun
denge potansiyelinin önüne geçerse o iyonun taşıdığı akımın yönü tersine döner. Bir
örnek vermek gerekirse: transmembran potansiyeli -90 mV'un altına indirilirse mutad
olarak içerden dışarıya yönelik K akımı dışardan içeriye yönelir, başka bir deyimle bu
durumda potasyum depolarizasyona yol açar.
Süperimpoze voltaj tekniği kullanılarak, Hodgkin ve Huxley (1952 a) tarafından sinir
hücresinde (Loligo dev aksonu) ve Fozard ve Beeler (1975) tarafından kalp hücresinde
(Purkinje lifi) tanımlanan membran akımları şematik olarak Şekil 1'de gösterilmiştir.
Kalp hücresinin aksiyon potansiyeli esnasında gelişen akımlar dışa yönelik ve içeri
yönelik akımlar olarak iki grupta toplanır (Fozzard ve Gibbons, 1973; Fozzard ve Beeler,
1975).
1-) İçeri yönelik akımlar. Bunlar hızlı sodyum akımı ve yavaş kalsiyum akımı olmak
üzere iki türlüdür. Birincisi çok kısa süreli (birkaç msan), ikincisi ise uzun süreli (birkaç
yüz msan) dir.
Kalp hücresinin sodyum akımı sinir hücresininkinden başlıca üç fark gösterir:
i) Kalp hücresinde Na akımının şiddeti (yük/yüzölçümü) daha düşüktür, bu muhtemelen
kalp hücresi membranında sodyum kanallarının yoğunluğunun azlığına bağlıdır.
ii) Kalp hücresinde sodyum akımının zirveye çıkışı inişe göre çok daha yavaş olur ve
akım profili asimetriktir.
iii) Tetrodotoksin kalp hücresinin sodyum akımını engellemekte sinir hücresinde
olduğundan çok daha az etkilidir.
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Şekil 1. Sinir hücresi ve kalp hücresinde iyonik membran akımlarının şematik olarak
ifadesi. Süperimpoze voltaj tatbik edilir edilmez gelişen dışarı yönelik akım membran
kapasitansının deşarjına bağlı bir artifaktı temsil etmektedir. Sinir hücresinde
süperimpoze edilen voltajın değeri akım profilinde kalitatif bir değişme yapmaz. Kalp
hücresinde membran potansiyeli -20 mV’un altındaki değerlerde tutulursa b) de görülen
durum gözlenir. Voltajın bu değerin üstüne çıkarılması içeri yönelik Ca akımı ile aşağı
yukarı aynı zamanda gelişen ve bu akım maskeleyen dışarı yönelik Cl akımının
doğmasına sebep olur. Bu durum (c)’de gösterilmiştir.
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İçeri yönelik kalsiyum akımı membran depolarizasyonuna katkıda bulunur. Hücrenin
aksiyon potansiyelinde plato safhasının başlangıcında görülen çentiğin temsil ettiği ufak
depolarizasyon bu akıma bağlıdır. Söz konusu kalsiyum akımı membran en az -30mV'a
kadar depolarize edilmeden önce ortaya çıkmaz. İçeri giren kalsiyum iyonları bu
elektriksel katkısına ilave olarak hücrenin mekanik fonksiyonuna normalde indirekt
olarak katkıda bulunur. Eksitasyonun kontraksiyona dönüşümünü sağlayan yani özel
deyimi ile eksitasyon-kontraksiyon keneti oluşturan etken, sarkoplazmik retikulumdan
membran depolarizasyonunun başlattığı Ca salıverilmesidir. Bu kenetin oluşumunda
dışarıdan giren Ca iyonlarının tali katkısı vardır.
Magnezyum ve lautanum iyonları (Shigeto ve Irisawa, 1972) ve iproveratril (İsoptin}
içeri yönelik kalsiyum akımını bloke ederler ( Kohlhardt ve arkadaşları, 1972). Üçüncü
akım klorür akımı (iCl)'dır. Cl negatif yüklü bir iyon olduğu için bunun içeri girişi hücrenin
depolarizasyonuna değil hiperpolarizasyonuna veya repolarizasyonuna sebep olur. Bu
akım, aksiyon potansiyelinin zirveye erişmesi sonucu gNa’nın azalmaya yüz tutması ile
senkron olarak başlar, kısa sürer ve platonun başlangıcında biter. Aksiyon potansiyeli
eğrisinde zirve ile çentik arasında yer alan hızlı repolarizasyon safhasının oluşumunda rol
oynar. Ventrikül hücresinde iCl’un değeri düşüktür. Bundan dolayı adı geçen hücrede
plato diğer hücrelerdekine göre daha yüksek seviyede oluşur.
2.) Dışarı yönelik akımlar. Dışarı yönelik akımların başında potasyum'un hücre dışına
çıkmasına bağlı çeşitli akımlar gelir. Hücrenin repolarizasyonunu sağlayan ve aksiyon
potansiyelinin plato ve faz 3’ünden sorumlu olan esas K akımı X1 adını alır. Bu akımın
tersine dönme potansiyeli potasyumun denge potansiyelinden daha düşük olduğundan,
oluşumunda potasyum iyonları yanında diğer iyonların katkısının olması muhtemeldir. X 2
simgesi ile gösterilen başka bir potasyum akımının aksiyon potansiyelinin oluşumunda
önemi yoktur. Repolarizasyon başlarken husule gelen ve istirahat sırasında da açık olan
bir potasyum akımı K1 akımı diye adlandırılır. Plato ve faz üç sırasında açılan,
muhtemelen yukarıda sayılan potasyum akımlarının geçtiği kanallardan ayrı kanallardan
geçen bir potasyum akımı daha tanımlanmış ve Ks simgesi ile belirlenmiştir.
Kalp hücresinin aksiyon potansiyeli sinir hücresinin aksiyon potansiyeline göre daha uzun
devam eder. Aksiyon potansiyelinin süresi sinir hücresinde birkaç msan olduğu halde
kalp hücresinde hücrenin yerine ve cinsine göre 100 ile 500 msan arasında değişir. Sinüs
düğümü ve atriyum myokard hücresinde aksiyon potansiyelinin süresi nisbeten kısadır.
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Purkinje lifi ve ventrikül myokard hücresinde süre uzundur. Kalp hücresinin aksiyon
potansiyelinde 5 faz ayırt edilir:
1. Faz 0 : Hızlı depolarizasyon dönemidir, fırlama (upstroke) fazı diye de adlandırılır.
2. Faz 1 : Zirveden sonra gelen kısa süreli hızlı repolarizasyon dönemidir. Bu fazla
bundan sonraki faz arasında bazı tip hücrelerde çentik bulunur.
3. Faz 2 : Nisbeten uzun süren ve plato diye de adlandırılan dönemdir. Depolarizasyon
ve repolarizasyon yapan zıt yönlü Ca ve K akımlarının birbirini kısmen dengelediği
dönemdir.
4. Faz 3 : Platodan sonra istirahat potansiyeline dönüşe tekabül eden nihai
repolarizasyon dönemidir.
5. Faz 4 : Hücrenin istirahat potansiyelinde bulunduğu dönemdir. Sinüs düğümü hücre
membranı istirahat halinde Na iyonunu sızdırır ve devamlı artış gösterir. Bu hücrelerde
potansiyel belirli bir seviyeye (yaklaşık olarak-55-50 mV) erişince aksiyon (spayk)
potansiyeli gelişir. Bu durum, sinüs düğümü hücrelerinde impuls üretiminin esasını teşkil
eder. Diğer tip hücrelerde de istirahat esnasında depolarizasyon oluşabilir. Ancak bunun
hızı sinüs düğümü hücrelerindeki kadar fazla değildir. Sinüs düğümünden gelen
impuls'un kesilmesi diyastolik depolarizasyon özelliğine sahip diğer tip hücrelerin
"pacemaker" rolünü almasına yol açar. Kalp hücresi aksiyon potansiyelinin üç farklı tipi
Şekil 2' de gösterilmiştir.

Şekil 2. Sinüs düğümü (S.D.) ventrikül myokardı (V) ve Purkinje lifi (P.) hücresinde
aksiyon potansiyeli profilleri.
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Şekil 3. Myokard aksiyon potansiyelinin çeşitli fazlarına iyonik kanalların katkısı (Kanalın
açık olduğu süre beyaz şerit olarak gösterilmiştir).
Aksiyon potansiyelini oluşturan çeşitli iyonik akımlar ile aksiyon potansiyelinin çeşitli
fazları arasındaki ilişki Şekil 3. de özetlenmiştir.
Eksitasyon-kontraksiyon keneti
Myokard hücresi membranının depolarizasyonu kontraksiyonu başlatır. Kasılmayı
sağlayan Ca iyonudur. Ancak depolarizasyon esnasında dışardan hücre içine giren Ca 'un
bu bakımdan pek önemi yoktur, dışardan gelen Ca normal durumdaki fonksiyonu hücre
içindeki kalsiyum depolarından eksilen kalsiyumu doldurmaktır (Reuter and Beeler
1969). Ancak sodyumsuz ortamda çalıştırılan kalpte durum değişik olup hem mambranın
depolarizasyonu ve hem de kontraksiyon dışardan giren Ca tarafından meydana getirilir.
Kontraksiyondan normal durumda sorumlu oları olay sarkotübüler sistemden açığa çıkan
Ca 'dur. Buradan kalsiyumun açığa çıkmasını sağlayan stimulus depolarizasyon sırasında
gelişen hızlı sodyum akımıdır. Kalsiyum akımının başlaması için membranın -30 mV veya
daha yukarı (0'a yakın) değerlere depolarize alması gerektir. Halbuki kontraksiyonun
gelişmesi için zorunlu eşik voltaj değeri -60 mV ile -50 mV arasındadır.
Kalp hücresinin aksiyon potansiyeli ile bu potansiyelin başlattığı mekanik cevap arasında
yakın bir ilişki vardır. İki olayın birbiri ile ilgili başlıca parametreleri Brady (1964)
tarafından aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:
i) Aksiyon potansiyelinin zirve değeri ile kontraksiyon esnasında gelişen tansiyonun zirve
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değeri arasında ilişki vardır.
ii) Depolarizasyonun hızı dv/dt ile tansiyonun gelişme hızı dp/dt arasında ilişki vardır.
iii) Aksiyon potansiyeli trasesinin altında kalan alan ile gelişen tansiyonun zamana göre
seyrini gösteren alan yani kontraksiyon esnasında yapılan iş arasında ilişki vardır.
Bütün bunlar, miyokard hücresinde depolarizasyonunun yavaşlaması veya ufalması ile
orantılı olarak, bu depolarizasyonun sebep olduğu kontraksiyonun gelişme hızı ve
amplitüdünün azalacağını telkin eder.
Aritmi husule gelmesinde rol oynayan mekanizmalar
Aritmi veya daha iyi bir deyimle disritmi adı altında toplanan kalp fonksiyon bozuklukları
mahiyet itibariyle çok değişiktir. Hücre fonksiyonunun birbirine zıt yönde değişmesi
sonucu husule gelen ve zıt yönde etkili ilaçlarla tedavi edilen ritim bozuklukları disritmi
başlığı altında mütalea edilir. Distritmi başlığı altında toplanan fonksiyon bozukluklarının
çok fazla heterojen oluşları bunların aynı başlık altında toplanmasındaki sakıncaları ve
isabetsizliği ortaya koyar.
Kalpte çeşitli aritmilerin oluşmasında katkısı olan elektrofizyolojik ana mekanizmalar üç
çeşit olabilir: 1) otomatisite veya impuls üretiminin bozulması, 2) kalpte impulsun
iletiminin (hız veya izlenen yol yönlerinden) bozulması, 3) sayılan iki bozukluğun bir
arada vukua gelmesi.
1. durumda, sinoatriyal düğümün self-depolar.izasyon hızı, latent otomatik
hücrelerininkinin (ektopik. odaklar), altına düşer ve neticede bu odaklardan biri veya
birkaçı aktif hale gelir. Böyle bir durum, daha sık olarak, bir patolojik proçes dolayısıyla
ektopik odakların spontan depolarizasyon hızının,artması ve sinüs düğümü hücrelerinin
depolarizasyon hızını geçmesi sonucu (sinoatriyal düğümde bir bozukluk olmaksızın)
gelişebilir. Çeşitli kaynaklı ekstrasistoller, atriyum flater ve fibrilasyonun,
supraventriküler taşikardi, ventriküler taşikardi ve fibrilasyonu bir teoriye (Prinzmetal ve
diğerlerinin teorisi) göre bu şekilde izah edilir. Atriyum flaterinde atriyumlar,
içindek .belirli bir odaktan kalkan impulslarla düzenli olarak dakikada 200-400 atış
yapar. Atriyum fibrilasyonu halinde, yukardaki teoriye göre atriyumdaki bir veya birkaç
odaktan impuls kalkar ve atriyumun EKG ile kaydedilebilen hızı ekseriya dakikada 400600 arasındadır. Fibrilasyon halindeki atriyum gerçekte kasılmaz, gevşemiş olup
düzensiz ve asenkron olarak "titreşim" yapmaktadır. Göğsü açılmış bir köpekte atriyum
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içindeki bir noktaya 0.5 mg/ml konsantrasyonunda akonitin nitrat solüsyonundan 0.05
ml injeksiyonu burada hızlı self-depolarizasyona uğrayan bir ektopik odak teşekkülüne
sebep olur ve neticede deneysel atriyum taşikardisi, flateri veya fibrilasyonu oluşur.
Atriyum flaterinde ventrikül atış hızı atriyumunkine eşit olabilir, fakat genellikle A-V
düğümde 2:1, 3:1, 4:1 veya 5:1 nisbetinde blok vardır ve ventrikül atış hızı
atriyumunkinin 1/2-1/5'i kadar olur. Atriyum fibrilasyonunda da A-V düğümde belirtilen
şekilde blok vardır, fakat ventrikül atışı daima düzensizdir.
2. durumda iletim bozukluğu, A-V düğüm ve His demetini ilgilendiren kısmi blok
(Wenckebach periyodu) veya tam blok şeklinde (Adams -Stokes sendromu) olabilir. Bir
teoriye göre, atriyum flater ve fibrilasyonu ile ventrikül fibrilasyonu iletim bozukluğu
esasına göre izah edilebilir. Lokal zedelenme, iskemi ve diğer bazı faktörler atriyum veya
ventrikül myokardında kısmi depolarizasyona uğramış bir bölgenin teşekkülüne sebep
olur. Kısmi depolarize olmuş bölgede, normaldeki yönde impuls yayılması ileri derecede
zayıflamış veya durmuştur (tek yönlü blok). Bundan dolayı yayılan aksiyon potansiyeli
normaldeki yolunu izleyemez, zedelenmiş bölgenin ardındaki normal hücrelere çevreden
dolaşmak suretiyle gecikme göstererek erişir ve sonra zedelenmiş bölgeyi ters yönde
geçerek tekrar öndeki normal myokard bölgesine erişir (re-entry). Bu durum, normal ve
zedelenmiş bölgenin konumu, iletim hızı ile refrakter periyodun süresi arasındaki nisbet
elverişli ise, normal atışa ilave olarak ektopik bir atışın husule gelmesine veya dairesel
bir dolanıma (circus reentry) sebep olur. Son olaya benzeyen bir durum deniz anasının
baş kısmında deneysel olarak gösterilmiştir. Ayrıca, göğsü açılmış anesteziye köpekte
atriyum üzerindeki bir bölge (örneğin vena kavaların açıldıkları deliklerin çevresi) bir
pensle ezilip, ezilen bölgenin yanı elektriksel olarak uyarılırsa deneysel olarak atriyum
fibrilasyonu husule getirilir, bu manlpülasyonun dairesel dolanıma (circus movement)
sebep olarak fibrilasyon yapması muhtemeldir. Dairesel impuls dolanımın oluşabilmesi
için zedelenmiş bölgenin çevresinde impulsun izlediği yol yeteri kadar uzun olmalı,
refrakter periyod kısa olmalı ve iletim hızı gereği kadar yavaş olmalıdır.
Dairesel dolanımı durdurabilmek için ilaçla refrakter periyodu uzatmak yoluna
başvurulur. Kinidin gibi ilaçların fibrilasyon hallerindeki terapötik değeri, bu teoriye göre
refrakter periyodu uzatması ile izah edilir. Ancak kinidin iletim hızını da azaltır, bu son
etkisi dairesel dolanımın durmasını değil bilakis idamesini teşvik eden yönde bir etkidir.
Fakat kinidin'in refrakter periyod üzerine olan etkisi, iletim hızı üzerindeki etkisine
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genellikle üstün gelir. Bazen bu ilişki beklendiği şekilde olmaz, bu da kinidin'in bazı
fibrilasyon vakalarındaki başarısızlığını izah edebilir.
"Re-entry" olayı sonucu husule gelen ventriküler ekstrasistol veya taşikardiyi, kinidin ve
prokainamid’in tek (ters) yönlü iletimi bloke etmek suretiyle, difenilhidantoin'in ise
zedelenmiş bölgede tekyönlü bloku kaldırmak suretiyle ortadan kaldırdığı kabul
edilmektedir.
Ventrikül fibrilasyonu halinde, atriyum fibrilasyonunda olduğu gibi, ventrikül kasılma
yapmaz, gevşemiş olup hızlı ve düzensiz ufak titreşimler yapar, dolaşım durmuştur.
Müdahale edilip fibrilasyon düzeltilmezse ölümlü sonuçlanır. Ventrikül fibrilasyonu husule
geldikten sonra antiaritmik ilaçlar etkisiz kalır ve elektrik akımı tatbik edilerek
defibrilasyon (kardiyoversiyon) yapılması gerekir.
Deneysel olarak kalpte ventrikül taşikardisi ve fibrilasyonu yapmak için siklopropan veya
kloroformla anestezi edilen yahut metil kloroform inhale ettirilen köpeğe i.v. adrenalin
zerkedilir. Bu kombinasyon genellikle ventriküler taşiaritmi oluşmasına sebep olur,
Dairesel "re-entry" olayından ayrı özel bir re-entry tipi fokal re-eksitasyon olayıdır (Han,
1971). İskemi veya diğer patolojik procesler dolayısıyla zedelenmiş myokard bölgeleri
ile bunların çevrelerinde myokard lifleri veya lif grupları farklı zamanlarda repolarize
olabilirler. Bir lif erken repolarize olmuş fakat onun yanındaki bu esnada depolarize
durumda ise, erken repolarize olan lif yanındaki tarafından elektrotonik olarak tenbih
edilir. Normalde lifler arasındaki elektrotonik etkileşme komşu liflerin asenkron
repolarizasyonunu önler. Bu olay sonucu sporadik ekstrasistoller gelişebildiği gibi
taşikardi epizodlan da oluşabilir.
3. duruma yani aritminin hem otomatisite ve hem de iletim bozukluğundan ileri gelmesi
haline örnek, kalp glikozitlerinin husule getirdiği aritmilerdir. Bu ilaçlar kalpte bir yandan
otomatisiteyi arttırırlar, diğer yandan impuls iletiminde yavaşlama veya kesintiye sebep
olurlar.
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ŞOK*
Dr. Aleaddin AKCASU
Hekimlik hayatında en çok kullanılan kelimelerden biri de şoktur. Bunu kullanan bir çok
hekimler hatta bu hususta ihtisaslaşmış kimseler bile şok deyimi ile neyi kasttettiklerini
tam manası ile bilmemektedir. Şok yüz seneyi geçkin bir zamandan beri bilinmekle
beraber daha henüz bu olayın her noktasını kapsayan iyi bir tarifi yapılamamıştır. 1872
senesinde ilk olarak Gross "Hayat makinasının en kötü bir şekilde zıvanasından çıkmış
hali" dir şeklinde tarif etmiştir. 1942 senesinde ise Wiggers "Efektif kan hacminin en
önemli noktasını işgal ettiği bir çok fonksiyonların depresyonu sonucu meydana gelen
dolaşımın giderek fenalaşmasına yol açan ve sonunda irreversibl sirkülasyon iflasına
müncer olan bir sendromdur" şeklinde tarif ederek fizyopatolojik hadiseleri kapsayan bir
tarif vermiştir. Aynı senelerde Blalock "intravasküler likid hacmi ile dolaşımın hacmi
arasındaki uyuşmazlık sonucu ortaya çıkan periferik.bir dolaşım yetersizliği" olarak tarif
etmiştir. En son olarak en modern tarifi Simeone şu şekilde teklif etmiştir: "Organ ve
dokuların ihtiyacını karşılamak için gerekli kanı arteryel sistemin yeterli kalb atımı
sonucu doldurulamamasından ötürü ortaya çıkan belirtelerle karakterize bir klinik
sendromdur".
Bu tariflere göre şok :
1.) Hematojenik yani primer olarak kan hacminin azalması (Oligemi) sonucu
2.) Nörojenik, Vasküler yatakla kan hacmi arasındaki uyumu sağlayan refleks
mekanizmaların iflası sonucu meydana gelen nisbi oligemi.
3.) Vazojenik mikrosirkülasyonun hümoral etkiler altında yatağının genişlemesi.
İkinci bir şekil nisbi oligemi
4.) Kardiyojenik kalb iflası veya diğer herhangi bir nedenle kalb atma hacminin
azalması mekanizmalarından birisi ile meydana gelir.
Şokun nedeni yukarıda bahsedilen olaylardan hangisi olursa olsun gerek refleks yoluyla
gerekse hümoral yolla perifer sirkülasyonun mutlaka ön planı işgal etmesi gerekir.
Şokun fizyopatolojisi anlatılırken temas edilecek olan feedback olaylarının şoku
irreversible hale getirebilecek bir seviyeye çıkabilmesi için perifer sirkülasyonda bulunan
lokal feedbacklerin mutlaka muayyen bir dönemde senkron olarak çalışması icab eder.
Şu halde şokun anlaşılabilmesi için perifer dolaşımın dinamiğini iyice izah etmek
gerekecektir.
* Kalp ve Damar Hastalıklarında İlaç Tedavisi ve Kardiyovasküler Sistem İlaç Kataloğu,
Türk Farmakoloji Derneği Yayınları, 203-223; 1976’da yayımlanmıştır.
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Dolaşım sistemi üç kısımdan yapılmıştır: Birisi merkezde kalb. Dolaşımın gerektirdiği
kinetik enerjiyi oluşturur. Periferde kanın muayyen bir basınçla dolaşabilmesi için kendi
kendisini düzenleyen kısa ve uzun yol takip eden feedback mekanizmalarına sahiptir. Hiç
şüphesiz ki bu motor fonksiyon şokun geleceğini tayinde büyük bir rolü mevcuttur.
Dolaşımın ikinci mühim kısmı çapları 25 mikron dolaylarında olan küçük arteryollere
kadar olan damar sistemidir. Bu sistem mikrosirkülasyon dediğimiz gözle görülemiyen
dolaşımın yeteri kadar kan alabilmesini temin eden, bazı yerlerde elastik bazı kısımlarda
müsküler komponenti fazla olan taşıyıcı bir sistemdir. Bu sistem özellikle kanın vücutta
distribüsyonunu sağlayan sinirsel ve hümoral kontrollara tabidir. Mikrosirkülasyonun
ihtiyacı olan muayyen bir basıncı temin etmek için de asıl perifer direncin sağlandığı ve
bu direnç sayesinde meydana gelen basınçla dolaşımın adeta bir enerji depolama kısmını
temin eder. Bu basıncı sabit tutmak, daha doğrusu ihtiyaca uygun bir seviyede tutmak
için muhtelif yerlerinde bulunan reseptörler yardımı ile kalble koordine çalışması
sağlanmıştır. Şu halde kalble bu sistem mikrosirkülasyonu gerektiği gibi fonksiyone
edebilmesi için müşterek bir kontrol mekanizmasına sahiptir. Bu kontrol mekanizmasının
bozulması da şokun prognozunu tayin eden mühim faktörlerden biridir. Gerek kalb
gerekse dolaşımın bu ikinci kısmı merkezi sinir sisteminde bulunan merkezlerle de
koordine edilirler. Şu halde merkezi sinir sisteminde meydana gelecek herhangi bir
bozukluk perifer dolaşımda kendisini hissettirecektir.
Dolaşımın üçüncü kısmı mikrosirkülasyon diye adlandırdığımız kısımdır ki çapı yaklaşık
25 mikron olan arteryoller, prekapiller arteryoller, post kapiller venüller arasında kalan
kısımdır. Mikrosirkülasyon dolaşımın diğer kısımlarından anatomik, fizyolojik yönden çok
büyük farklar gösterir.
Şokun asıl oluştuğu bölge daha doğrusu irreversibl hale geçtiği bölge mikrosirkülasyon
bölgesi olduğu için bu konu daha fazla derinlemesine etüd edilmesi icab eder.
KAPİLLER SİRKÜLASYON :
Lewis ve Krogh'un otuz sene evvel kapillerlerin aktif fonksiyonlarına dikkat nazarları
çekinceye kadar, kapillerlerden sadece ince bir zardan ibaret kanalcıklar olduğu kabul
edilmekte idi. Onların arteryollerle venülleri birleştirdiği ve bütün hadiselerde sadece
pasif bir rol oynadığı ileri sürülmüştü. Eski görüşlere göre asıl fonksiyon arteryollerdedir.
Bugünkü bilgilere göre kapillerler, organların beslenmesinde aktif rol oynayan çok önemli
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bir kompleksdir. Lokal dolaşım ihtiyaçlarına göre kendisini ayarlama kapasitesine
maliktir. Kapillerler bazi organlardan organın özel fonksiyonlarına uygun olarak bazı
strüktürel farklar gösterirler. Ayni fonksiyonu olan organlarda kapillerlerin yapıları
arasında farklar mevcut değildir.
Organların özel fonksiyonlarına göre kapiller sistemi dört grupda toplayabiliriz.
1.) Sadece organın ihtiyacı olan besleyici maddeleri getiren ve orada teşekkül
etmiş katabolizma mahsüllerini genel dolaşıma ulaştıran kapillerlerdir. Bu tip kapillerleri
biz cilt ve bağ dokusunda görüyoruz. Bu gibi dokular sabit bir fonksiyona sahibdirler. Bu
yüzden sınırları çok geniş bir adaptasyon kapasitesi olan kapiller sisteme ihtiyaç yoktur.
Bu dokuların ihtiyaçları hemen hemen her zaman sabit olduğu için kan akımı büyük
değişiklikler göstermez.
2.) İskelet kasları ve mezanter sistem kapillerleri: İskelet kasları istirahat halinde
çok az kana ihtiyaçları olduğu halde çalışma haline geçtikleri zaman çok fazla kan
almaları icab eder. Krogh'un gösterdiğine göre bu ihtiyaç istirahat halinin 40 misline
çıkar, iskelet kaslarında olduğu gibi mezanter kapillerleride geniş hudutlar içinde
değişiklikler gösterir. Bu nedenle bu gibi organların kapiller sistemlerinin hacimleri
ihtiyaca göre değişmesi gerekir. İskelet kaslarının total vucud hacmine göre hacimleri
çok fazla olduğu için hepsinin birden çalışmaya başlaması dolaşım sisteminden çok fazla
kanın çekilmesine yol açar. Bu ihtiyacı karşılamak için vucud hayat için önemi ikinci
derecede olan organların dolaşımlarını minimuma indirir. İskelet adalelerinin çalışma
koşullarında meydana gelen dolaşım düzenleyici endojen aktif maddelerin iskelet
adalelerinin dışındaki dolaşım yataklarına iskelet kaslarının dolaşımlarına etkilerinin
karşıtı olması gerekir. Böylece diğer bölgelerde konstriksiyon yaparken iskelet kaslarında
dilatasyona yol açar. Bunların en etkeni adrenalindir. Epinefrin iskelet kaslarında
rezistansı düşürürken diğer sistemlerde rezistansı artırır.
3.) Bazı organlar sadece kendi beslenmeleri için kan almazlar. Vucutta dolaşan
kanın terkibini sabit tutabilmek için itrah ve düzeltici fonksiyonları mevcuttur. Bu
organların başında böbrekler gelir. Böbrekler hem kendilerini beslemek hem de diğer
organların artıklarını temizlemek için dolaşımdan çok fazla kan alırlar. Vucutta artan
fonksiyonlarda artık yönünden kendisini bu koşullara uydurması gerekir. Bunu
sağlayabilmek için böbrek dolaşımı hem kendi içinde hem de metabolizmanın arttığını
hisseden refleks sistemleri aracılığı ile idare edilir. Aynı zamanda böbrekler özel hümoral
yoldan organizmanın diğer kısımlarının dolaşımını kontrol altında tutabilen hümoral
mekanizmaya da sahiptir. Örneğin Angiotensin husulü.
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4.) Endokrin sistem bezlerinin dolaşımı: Bu dolaşım kendi içi kontrol düzeyinden
çok kendinden uzak bölgelerin kontrolları altındadır.
MİKROSİRKÜLASYONUN GENEL KARAKTERİ :
a.) Anatomik olarak diğer sistemlerden çok farklıdır. Yapıcı tek katlı, bazı yerlerde
sıklaşmış kasılma kabiliyeti olan hücrelerden yapılmıştır.
b.) Total hacimleri total kan hacminden çok daha fazladır. Halbuki dolaşımın diğer
kısımlarının total hacmi kan hacminden daha azdır. Bu nedenle mikrosirkülasyonun her
parçası her zaman dolaşıma girmez lokal olarak ihtiyaç halinde dolaşıma girer ve ihtiyaç
biter bitmez dolaşımdan çıkar.
c.) Kontrolları merkezi değildir. Sadece lokal olarak teşekkül eden aktif
maddelerle otokontrola tabidir. Şu halde mikrosirkülasyonun her parçası kendi başınaa
lokal kimyasal feedback'lerle çalışmaktadır.
d.) Diğer kısımlardan farklı olarak dokuların oksijen alışverişi ile gerekli nütritif
maddeler değişimi mikrosirkülasyon bölgesinde vukua gelir.
Katabolizma mahsülleride bu bölgeden dolaşıma karışarak itrah organlarına gönderilir.
e.) Dolaşımın diğer kısımlarda da kanın hiç bir unsuru dolaşım dışına çıkmadığı
halde mikrosirkülasyon alanında kanın şekilli elemanlarının dışındaki bütün unsurları az
veya çok dolaşımdan dışarı çıkar ve tekrar dolaşıma girer. Şu halde mikrosirkülasyon
ekstrasellüler likid kompartımanının bir menbaıdır. Kapillerlerin geçirgenlikleri ihtiyaca
göre değişmektedir. Bu da lokal olarak düzenlenir.
MİKROSİRKÜLASYONUN ANATOMİK YAPISI :
Mikrosirkülasyonu teşkil eden dolaşım segmentleri :
a.) Çapı 20-25 mikron olan küçük arterler
b.) Proksimal ve terminal arteryoller
c.) Metarteryoller
d.) Prekapillerler
e.) Hakiki kapillerler
f.) Toplayıcı distal venler
Bunlardan terminal arteryolle, metarteryoller, prekapillerler, hakiki kapillerler ve
toplayıcı venler kapiller ünite dediğimiz bölgeyi teşkil ederler. Kendilerine özgü strüktür
ve fizyolojileri vardır.
Mikrosirkülasyonun önemini daha belirgin bir şekilde gösterebilmek için bu
sistemin hacmi ve uzunluğundan bahsetmek gerekir. Sadece karaciğerdeki kapillerlerin
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hacmi total kan hacmi kadardır. Vucudtaki kılcal damarların boyu 90-96000 Km yi
bulmaktadır. Bu sistem o kadar yaygındır ki hiç bir hücre dolaşımdan 25-50 mikrondan
daha uzakta değildir. Bu kadar büyük hacim her zaman dolaşıma katılamaz. Bir anda
ancak total dolaşımın 6-7% si kadar dolaşıma iştirak eder.
Normal olarak damar sisteminde bulunan elastik tabaka kapiller sisteme yaklaştıkça
incelir ve mikrosirkülasyonun bir parçası olan küçük arteryollerde spiral çizgisiz kaslar
şeklindedir. Bu çizgisiz kaslarda dağılım yönünden bir özellikde gösterir. Küçük
arteryollerde metarteryollerde ince ve yer yer mevcuttur. Metarteryollarden sonra bu
tabakada kaybolur. Neticede sadece endotelden yapılmış tübler haline gelir.
KAPİLLERLERİN YAPILARI :
Kapillerler arteryollerle venler arasında doku ile en sıkı ilişkisi bulunan kılcal bir
teşekküldür. Bunların çaplan cok değişikdir. Genellikle cidarlarında adale tabakası
bulunmaz. Fakat Zwifach arteryol ile venülleri doğrudan doğruya birleştiren ve kuturları
normal kuturlarından ihtiyaca göre 2-3 mikron değişebilen cidarında gayet ince bir adale
tabakası bulunan birleştirici damarcıkların bulunduğunu göstermiştir. Kan dolaşımı bu
doğru geçitlerde diğerlerine nazaran daha hızlı ve daha kesiksizdir. Zweifach bunlara
ARTERYOLO-VENÜL köprü ismini yermiştir. Bu köprülerin çapları 12-16 mikrondur.
Cidarlarında birbirlerinden uzak mesafede gayet ince, boyanmamış preparatlarda
görülmesi çok güç adale hücreleri vardır. Bu köprülerin cidarlarında bağ dokusu
olmadığından ve çizgisiz kas hücreleri cok mesafeli bulunduğundan dolaşımın besleyici
unsurlarını dokulara geçirir. Cidarlarında bulunan kas tabakası kollabe olmalarına engel
olur. Bu köprüler ya dal vermeden venüllerle birleşir veya dallanır ve çatallanırlar. Diğer
bir şekilde at nalı gibi olanlardır ve çıktıkları arteryolde nihayetlenirler.
Arteryolo-venül köprülerin dışında hakiki kılcal damarlar bulunur. Bunlar ya arteryolovenüllerden veya arteryollerden çıkarlar. Çok ince endotel cidarları vardır. Her zaman
içlerinden kan geçmez. Basınçla kollabe olabilirler.
Arteryolo-venül köprülerle hakiki kapillerler arasındaki oran organlara göre değişiktir.
Çok değişik kan ihtiyacı olan kas gibi dokularda bu oran bire 4-5 dir. Fakat mezanterde
bire birdir. Cilt gibi sabit kan akımı isteyen dokularda hemen hemen sadece bu köprüler
vardır. Hakiki kapillerler ihtiyaç halinde devreye girerler.
Yukarıda bahsedilen kapiller çeşitlerinden başka karaciğer, dalak ve kemik iliği gibi
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organlarda sinüzoidler ve arteryö-venöz anastomozlar vardır. Kapiller sistemin dışında
kapiller dolaşıma etkili şöntler mevcuttur. Bunlara her dokuda rastlanmaz (Clark).
Bunların cidarları çok gelişmiştir. En çok sinir sistemi kontrolü altında bulunan bunlardır.
Bu şöntler özellikle ısı ve mekanik uyanlara maruz vucud kısımlarında daha fazla
adettedir. Eğer bu şöntler kapanırsa kapiller sahada basınç yükselir ve dokuya
penetrasyon arter azalacak olursa kapiller basınç düşer ve doku perfüzyonu durur.
Şimdiye kadar söylediklerimizi özetliyecek olursak : kapiller yatak diye adlandırılan
dolaşım sisteminde
1.) Hakiki kapillerler
2.) Arteryolo-venül köprüler
3.) Sinüzoidler
4.) Arteryövenöz anastomozlar
5.) Prekapillerler veya arteryel kapillerler
6.) Venö kapillerler veya prevenüller mevcuttur
KAPİLLERLERİN KASILMASI :
Kapillerlerin çapları ihtiyaca göre değişir. İstirahat halinde bir adale kapilerinden ancak
bir eritrosit uzayarak geçebilir. Faaliyet esnasında ise eritrositler şekil değiştirmeden
geçebilir. Krogh ve ark. göre kapillerlerin kontraksiyonu Rouget hücreleri aracılığı ile
olmaktadır. Halbuki Clark ve Clark endotellerinin bizzat kendilerinin şekil
değiştirmelerinden çapta bir daralma olmaktadır. Belki de her iki faktörde rol
oynamaktadır.
KAPİLLER BASINÇ :
Gerek kapillerlerdeki dolaşim gerekse doku ile likid değişimi kapillerlerdeki basınca
tabidir. Bu basınç 20-40 mm H2O’ dur. Arteryol tarafında basınç 45 mm iken ven
tarafında 22 mm ye düşer. Kapillerlerde hidrostatik basınca karşılık bir de onkotik basınç
vardır. Bu da 36 mm sudur. Bu basınç kanın likid kısmının dolaşımda kalmasını sağladığı
halde hidrostatik basınç sıvının kapiller dışına kaçmasını sağlar. Bu nedenle kapillerlerin
artervol tarafından kanın likid kısmı 10 mm su basıncı ile dokulara geçer. Fakat ven
tarafında ise hidrostatik basınç onkotik basınçtan daha düşük olduğu için kanın likid
kısmı tekrar dolaşıma geçer. Tabiiki bu likid alışverişine kapillerlerin permeabiliteside
etkilidir.
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KAPİLLER PERMEABİLİTE :
Kapiller endotelinin plasma proteinleri, su ve gazlara karşı pemeabilitesi sabit değildir.
Sadece hidrostatik ve onkotik basınçlar arasındaki farktan dolayı likid kısmın kapillerlerin
dışına çıkışına filtrasyon denilir. Fakat bazı şartlarda kapiller cidarının permeabilitesinde
de bir değişme olabilir. Bu permeabilite artması ile kanın proteinleri hatta eritrositler bile
dolaşım dışına çıkabilir.
KAPİLLERLERDE SİNİRSEL KONTROL
Mikrosirkülasyonun sinirsel kontrolü hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Fakat bazı
müellifler kapiller yatakta sempatik uçlara rastladıklarından bahsetmişlerdir. Fakat
bunun fonksiyonlarından her hangi birisi gösterilmiş değildir.
KAPİLLER DOLAŞIMININ DİNAMİĞİ:
Dolaşımın kapillerlerden önceki kısmı kapillerlere gelen kanın basıncını yeteri düzeyde
tutmak görevine sahiptir. Dolaşım için gerekli enerji menbaı kalbdir. Kalb kendisine
gelen kanı dolaşıma muayyen bir basınçla atar. Bu fonksiyonu yapabilmesi için gerek
kendisinde gerekse sinir sisteminde kontrol mekanizmaları mevcuttur. Dolaşımı
ayarlayabilmek için sinüs karotikus ve aorta gibi dışarıda refleks merkezleri mevcuttur.
Buralardan kalkan refleksler beyinde ilgili merkezlere gerekli informasyonu verir. Kalb
adalesinin gerilmeğe karşı kuvvetli sistolle cevap vermesi veya venaların gerilmesinden
doğan refleksin etkisi altında kalbin atım hacmi veya dakika hacminin artması dolaşıma
geniş etkisi olan düzenleme mekanizmalarıdır.
Kalb kanı arter sistemine kesik kesik atar. Aorta ve büyük damarlar bütün damar
sistemine nazaran küçük bir volüm tutmakla beraber elastik lifler ihtiva etmeleri kesik
kesik atılan kanın devamlı akmasını sağlar. Buna mukabil küçük arterlerde kas tabakası
daha gelişmiştir. Bunların yardımı ile kanın muayyen noktalara distribüsyonu sağlanır.
Son zamanlarda yapılan hayvan deneyleri kalbin sistolü ile meydana gelen ve
arteryollere kadar intikal eden nabız amplitüdününde perifer rezistans üzerine etkili
faktör olduğunu göstermektedir. Nabız amplitüdünün artması periferde rezistansın
düşmesine yol açar.
Arterlerle kapiller sistem arasında kas tabakası çok gelişmiş arteryoller mevcuttur.
Arteryoller periferik rezistansın önemli bölümüdür, Buradaki tonüs sinir sistemi ve
hormonların kontrolü altındadır.
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PERİFERİK REZİSTANS :
Dolaşımda kanın karşılaştığı dirence periferik rezistans denir.Bu rezistans birbirine
paralel bir çok rezistansları toplamıdır :

olur.
Burada TPR total periferik rezistans, R1, R2, R3 karaciğer, dalak, akciğerler gibi
rezistansları, RG, RT böbreklerin glomerül ve tübüler dolaşımının rezistanslarının
ifadesidir.
Şu halde total periferik rezistans beyin, kalb, karaciğer ve böbrekler gibi hayati
organların ihtiyacım karşılayabilecek seviyede tutulabilmesi için icabı halinde paralel
rezistansların individüel değerlerinde müstakil değişikliklerin olması zaruridir. Bunu
şoklarda gayet açık bir şekilde tesbit etmekteyiz. Şokta etrafın tamamen dolaşımdan
çıktığı yani rezistansın çok yükseldiği görülür.
Kapiller sistemde dolaşımın olabilmesi için arterlerdeki basıncın muayyen bir eşik
seviyesine çıkması şarttır. Bu sebepten damarlardaki akim

plastik akış olarak

nitelendirikir. Verilen bölgede basıncı gerekli seviyede tutmayı temin eden vazomotör
tondur. Vazomotör ton birbirinden uzakta bulunan noktaları kan akımını kontrol ederek
kan hacmi ile damarların bacımlarının toplamı arasındaki nisbetsizliği maksada uygun
olarak kullanmayı temin eder. Bunun için likidin yani kanın daimi olarak bir basınç
altında bulunması icab eder. Kalb dolaşım için gereken basıncı kesik kesik temin eder.
Aorta ve büyük arterler ise adeta basınç depoları vazifesini görürler. Bu depoda basıncın
yeterli ve sabit tutulması için vazomotör ton ise dimanik rezervuardan ihtiyaca göre
kanın teminini sağlar. Vazomotör aktivite perifer rezistansın ölçülmesi ile tayin edilebilir.
Bütün likidlerin akışı elektrik akımı ve onun tabi olduğu şartlar ve kanunlarla izah
edilebilir.

Nasıl ki bir elektrik devresinin rezistansı yukarıdaki formülden de anlaşılacağı gibi
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devrenin elektromotris gücünün devreden geçen akımın şiddetine bölünmesinden
çıkarılabilir. Aynı şekilde total periferik rezistans da damarlardan geçen akım ile arter
basıncı arasında ilişki kurmaktan ibarettir. Böyle bir şartı meydana getirebilmek için arka
bacak perfüzyonu yapmak gerekir. Total periferik rezistansı kısaca hatırladıktan sonra
kapiller sisteme geçebiliriz.
Prekapillerler diye adlandırılan kısım metarteryolle hakiki kapillerler arasında bulunan
çok kısa fakat adeta sifinkter tarzında çizgisiz adale ihtiva eden bir bölgedir. Bunlar
organda dolaşımın distribüsyonu için çok önemlidir. Mikrosirkülasyonda çok önemli olan
lokal vazoaktif maddelerin tesir ettiği noktalar bu sifinkter tarzında organize olmuş
çizgisiz adelelerdir.
Mikrosirklasyon tamamen müstakil çalışan ve gene mikrofeedback diye
adlandırabileceğimiz bir yolla kendisinden geçen kan miktarını ayarlar bunun için büyük
dolaşımda olduğu gibi sinirsel bir yol araya girmemektedir. Bu mikrofeedback tamamen
hümoral olarak çalışmaktadır. Bu hömoral aktif maddelerin bazıları katekolamin gibi bir
hormon tabiatındadır. Bunlar umumiyetle mikrosirkülasyonda dolaşımı azaltırlar yani
sifinkterleri kasarlar. Bunlara mukabil lokal olarak teşekkül edenler dilatatör
tabiattedirler. Bu vazotrop maddeleri muhtelif sınıflara ayırmak mümkündür :
1.) Aminler: Bunlar genellikle terkiplerinde bir veya bir kaç amin ihtiva ederler :
Epinefrin, norepinefrin, histamin, serotonin
2.) Polipeptidler :
Angiotensin, vazopressin, bradikinin, kallidin, Substans P, Leucotoksin
3.) Proteolitik yan ürünler ve anzimler
Globülin (PF), kallikrein, proteazlar, lisosom anzimleri, plasmin
4.) Doku metabolitleri
Adenil bileşikleri, Laktik asid, pH, CO2
Na/K gibi elektrolitler, polisakkaridler, nükleotidler
5.) Diğerleri
Asetilkolin, ferritin, renin, tioller, sülfidriller, gibi listede verdiğimiz aktif
maddelerden daha başkaları mevcuttur. Ve hatta muhtelif hayvan türlerinde farklı
reaksiyonlar meydana getiren çok farklı maddelerde izole edilmiştir.
Şokun asıl gidişini tayin eden işte bu mikrosirkülasyonda mevcut mikrofeedback
mekanizmalarıdır. Bu mekanizmalar aşağıdaki şekilde şematize edebiliriz :
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Lokal olarak hücrelerin ihtiyacı olan oksijen ve beraberinde nütritif maddeler hücrelere
kadar ancak o andaki ihtiyaç oranında gönderilir. Şemanın tetkikinden
mıkroiirkülasyonun kendi kendisini kontrol edebileceğini anlamak mümkündür. Eğer bir
bölgede kapiller kan akımı azalırsa o bölgede yukarıda isimlerini verdiğimiz vazotropik
maddelerin o yörede konsantrasyonlarının artmasına yol açar. Bu aktif maddelerin
yoğunluğuna göre kapiller sistemde mevcut çizgisiz kasların gevşemelerine yol açarak
akımı artırır. Hızlanan akım o bölgeyi vazoaktif maddelerden temizler ve dolaşım tekrar
minimum düzeye döner.
Kan dolaşımına etkili bu maddeler aynı zamanda ekstrasellüler sıvının teşekkülüne de
yardımcı olurlar. Eğer arteriyo-venö şöntlerden kan geçecek olursa o takdirde kanın sıvı
kısmının dokuya geçmesi durur. Kapillerlerden kan akımı artacak olursa hidrostatik
basınç yükselir, sonuç olarak kapiller dışına sıvı sızar. Proteinler çoklukla damar içinde
kaldığı için onkotik basınçda da bir artış kaydedilecektir. Kapilerlerin venüllere yakın
bölgesinde hidrostatik basınç azalacak buna mukabil onkotik basınç yükseldiği için kanın
sıvı kısmı tekrardan dolaşıma geçecektir.
Yukarıda bahsedildiği gibi vücudta birbirinden habersiz ve hiçbir zaman aynı anda ve
istikamette hareket etmelerine imkan olmayan çok büyük sayıda kapiller sirkülasyon
üniteleri mevcuttur. Her organ bu üniteleri kendilerine has karakterleriyle ihtiva eder.
Her hani bir etken ile kapiller sistemlerinin dolaşımın adaptasyon kapasitesi dışına
çıkabilecek mikdarda kanı kendilerine çekecek olursa diğer kapiller sistem bölgelerinin
kendilerinin ihtiyacı olan kan oralara gidemiyeceğinden o sistemlerde dilatasyon fazı
uzun olacak ve böylece birbirini etkileyen şok dairesi irreversibl olarak dönmeye
başlayacaktır.
Şok halinin irreversibl hale geçmesi kapiller dolaşımın tamamen merkezi dolaşımın
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aksine hareket etmesinden ileri gelir. Organizmada otokontrolü temin eden ve işi bitince
kendi kendisini yok eden negatif feedback mekanizması global olarak bu karakterini
kaybederek devamlı işlemeye başlayacak ve bu da ölüme kadar devam edecektir.
Tedavide bu fasit dairenin bir yerinden kırılması amacı teşkil eder. Mikrosirkülasyonda
hasıl olan bu hal dolaşımda bulunan kanın büyük bir kısmının kapiller yatakta
birikmesine yol açar. Dolaşımda nisbi bir kan hacmi azalması ortaya çıkar. Büyük
dolaşımı idare eden refleksler meydana gelen bu nisbi kan hacmi azalmasını önlemek
için kendi refleks mekanizmalarını harekete geçirir. Bunun amacı azalan kan hacminden
hayati organların daha fazla kan almasını temin etmek maksadıyledir. Bunu
başarabilmek için perifer damarların kasılmasını sağlayan genel vazoaktif maddeler
salgılanmaya başlar. Bunun sonucunda kapiller dolaşım daha da yavaşlayarak lokal etkili
vazoaktif maddelerin daha fazla meydana gelmelerini sağlar.
Şokun başlangıç sebebi ne olursa olsun hadiselerin düğümlendiği ve hastanın akıbetini
tayin edecek olan saha mikrosirkülasyondur. Şu halde mikrosirkülasyonun iflasına yol
açacak faktörlerin bilinmesi çok önemlidir.
1.) Mikrosirkülasyonun muhtaç bulunduğu kinetik enerjiyi azaltan faktörler.
Bunlar tamamen kalbin mekanik gücünü azaltan hadiselerdir. Miyokard infarktüsü, kalb
yetersizliği, kalbin normal çalışmasını engelleyen mekanik manialar (perikard
hastalıkları, kalb tümörleri gibi). şekilde meydana gelen şoka kardiyojen şok denilir.
2.) Sirküle eden kan ile taşıyıcı sistemin hacmi arasında fark yaparak
mikrosirkülasyonun ihtiyacı olan kanın azalmasına yol açan olaylar. (Kanama, nesçe
kanın kaçması, dehidratasyon gibi). Bunlar oligemik şoklardır.
3.) Direkt olarak mikrosirkülasyon üzerine etkili olan olaylar. Bu faktörler kapiller
sistemde mevcut ve lokal ihtiyaca cevap veren prekapillerlerdeki çizgisiz kasların
fonksiyonlarını durduran toksik sebepler (Derin anestezi, bakteri toksinleri v.s. gibi).
Yukarıdan beri izah edilen noktalar daha ziyade şokun teessüsünde ve gidişinde büyük
payı olan mikrosirkülasyonla ilgili noktalardır. Son zamanlarda gelişen farmakolojik
bilgilerimiz, şokta asıl tehlikeli olan kısır döngünün doku ile mikrosirkülasyon arasındaki
olan münasebetlerin bozulmasından ileri geldiğini göstermektedir. Normalde doku ile
kapiller sistem arasındaki ilişki muayyen bir kritik limitin altında oluşmaktadır.
Dokuda teşekkül eden ve kapiller sirkülasyonun o sahada artmasını sağlayan aktif
maddelerin miktarı ile dokulardan atılma hızı arasında bir oran vardır. Normal hallerde
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bu oran küçük olduğu için teşekkül eden aktif maddeler kolaylıkla temizlenebilmekte ve
kısa bir zamanda o kapiller sahalar lehine dolaşımdan ayrılmaktadır. Eğer oran
büyüyecek olursa aktif maddelerden temizlenme zamanı uzayacak o müddet içinde diğer
kapiller sahalarda kendi bölgelerinde dolaşıma girme zamanına ulaşmış olacaktır. Bu
suretle dolaşımdan belirli bir sürede kan ikmaline ihtiyacı olan kapiller bölgelerin adedi
artacak eğer dolaşım bunu karşılayacak kudrette değilse büyük sahada doku aktif
maddelerini arıtma imkanı hızla düşecek bu ise dokularda aktif maddelerin hem
husulünü artıracak hem de miktarının yükselmesine yol açacaktır. Böylece şok
ilerleyecek ve irreversible bir hale dönecektir.
Şokta doku sirkülasyonuna etkili aktif maddelerin adetleri hakkında bilgilerimiz gün
geçtikçe artmaktadır. Bunların bir kısmı vazokonstriktör diğer bir kısmı ise
vazodilatatördür. Bunlardan en önemlilerini kısaca açıklayalım :
1.) Polipeptidler :
BRADİKİN :
Normal plazma proteolitik anzimlerle muamele edilecek olursa çizgisiz kaslara etkili ve
hipotansor bir karakterde polipeptidlerin tevekkül ettiği gösterilmiştir. Bu aktif maddeye
Bradikinin ismi verilmiştir. Bradikinin önceleri keşfedilen kallidine çok yakın olduğu
saptanmıştır. Kallidin de kallidinogen adı verilen bir prekürsörden meydana gelir.
Bradikinin 1960 senesinde sentetize edilmiştir, Bir nonapeptidtir. Halbuki kallidin bir
dekapeptiddir. Gerek kallidinin gerekse bradikinin ana maddeleri plasma proteinlerinin
alfa 2 globülin fraksiyonunda bulunur. Kallidinogen üzerine kalikrein denilen bir anzim
etki ederek kallidin oluşur. Aynı şekilde bradikininogen üzerine proteolitik anzim etki
yaparsa bradikinin teşekkül eder. Mamafi kalikrein kallidinogenden nona peptid
bradikinini de oluşturur. Ama daha çok kallidin plazmada bulunan aminopeptidaz
fermenti ile bradikinine dönüşür. Her iki aktif polipeptidte karboksipeptidaz fermenti ile
inaktive edilir. Kallidinojeden kallidini yapan kalikrein fermentininde plazmada bir
prekürsör olarak bulunduğu gösterilmiştir. Buna kalikreinogen denir. Kalikreinojenin
kalikreine dönmesi için plasma pH sının değişmesi ya da plasmanın fizyolojik serumla
sulandırılması yeterlidir.
Kininler histaminden on defa daha aktif vazodilatatörlerdir. Özellikle cilt damarları
hassastır. Bütün damar yataklarını genişletir. Sadece pülmoner arterler küçük bir
ayrıcalık gösterir. Önce büzülürler doz yükseltilirse onlar da genişlerler.
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Kininler sürrenal medüllasına etki ederek katekolamin ifrazını uyarırlar. Bu bakımdan
anjiyotensin daha aktiftir. Kininler cild içine verilirlerse Lewis'ın üçlü reaksiyonunu
meydana getirirler bu reaksiyon antihistaminiklerle ne önlenebilir ne de antagonize
edilebilir.
Kininler damarlar dışında kalan çizgisiz kasları da kasarlar, örneğin fare uterusu 10 -10 g’a
kadar hassastır. Kobay ileumunda gayet yavaş kasılma meydana getirir. Kininlerin
doğurduğu kasılmalar ne atropinle ve ne de gangliyon bloke edicilerle kalkmaz.
Astmatiklerde bronkokonstriksiyon meydana getirdiği halde normallerde etkisizdir. Fakat
kobay bronşları kininlerle kasılır ve bu da aspirinle antagonize edilir. Kininler arter içine
veya peritona verilecek olursa ağrı uyandırırlar ve bu ağrı aspirinle kalkar.
Kininler hem sinirlere hem de damarlara etkili oldukları için bunlara vazonöroaktif
maddelerde denilir. Çok aktif olan bu maddelerin mikrosirkülasyonda rolü olduğu
şüphesizdir. Esasen Secuteri ve arkadaşları arter kanında kininogen miktarının ven
kanına nazaran daha fazla bulmaları bunların kapiller bölgede sarfedildiklerı kanısını
uyandırmıştır. Muhtemelen kapiller sistemde kininojeni kinine döndüren fermentler
bulunmaktadır. Bu fermentler anoksi ile aktive olarak kininlerin oluşumunu
arttırmaktadır. İskemiden sonra ven kanının kininojen miktarının daha aşağılara düşmesi
bunu izah etmektedir.
Kapiller yatakta sadece kinini meydana getiren enzim değil aynı zamanda tahrip eden
anzimde bulunmaktadır. Filhakika damardan sentetik kinin verilirse venalarda kinin
miktarında bir artma meydana gelmez.
ANJİOTENSİN
Plasma alfa iki globülini üzerine böbreklerde bulunan renin etkisi ile anjiyotensinler
meydana gelir. İlk etapta meydana gelen anjiyotensin I’dir. Farmakolojik olarak aktif
değildir.
Bir dekapeptidtir. Anjiyotensin I plazmada mevcut bir anzim etkisi ile iki amino asid
kaybederek anjiyotensin II ‘ye dönüşür. Asıl farmakolojik aktif madde budur. Bir
oktapeptidtir. Plasmada ve dokularda bulunan peptidaz fermenti ile parçalanır.
Anjiyotensin özellikle prekapiller bölgeye etki ederek perifer rezistansın artmasına yol
açar. En çok hassas olan bölgeler cilt, böbrekler ve splanknik alandır. İskelet kasları
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beyin ve akciğer damarları nispeten az hassastır. Sürrenal medüllasından katekolamin
ifrazını uyarır.
Böbrek damarları anjiyotensine karşı çok duyarlıdır. Arterler üzerine etkili olmayacak
kadar küçük miktarlarda bile glomerül filtrasyonunu azaltır ve idrarı çok azaltır. Sonuç
olarak su ve elektrolit itrahı çok düşer. Diğer taraftan sürrenalden aldosteron ifrazını
artırarak dolaylı yoldan da sodyum retansiyonunu artırır.
Anjiyotensın için renin mutlaka bulunmalıdır. Bu da böbreklerde jükstaglomerüler
organda teşekkül eder. Jükstaglomerul bölge o noktadaki basınç düşmesine çok
hassastır. Basıncın düşmesi renin ifrazını arttırır bu da anjiyotensini meydana getirerek
arter basıncının yükselmesini sağlar. Norepinefrine nazaran 50 defa daha aktif bir
vazokonstriktördür. Bu nedenle şok tedavisinde tavsiye edilmiş ise de pek başarılı
olamamıştır. Zira şokun hangi döneminde faydalı olabileceğini kestirmek çok güçtür.
AMİNLER :
Histamin :
Histaminin şoklarda oynadığı rol keşfinden hemen sonra ileri sürülmüştür. Yüksek
miktarda histaminin meydana getirdiği tablonun anafilaktik şoka benzemesi anafilakside
histaminin rol oynayabileceğini düşündürmüştür. Hakikaten antijen antikor kompleksi
kuvvetli bir histamin liberatö-rü gibi etki meydana getirir.
Histaminin kapillerler üzerine dilatatör etkiye sahibdir. Histamin etkisi ile sadece
dilatasyon meydana gelmez aynı zamanda kapiller permeabilitede ileri derecede artar.
Bu nokta şokun patojenisinde büyük rol oynar. Bir taraftan kininler bir taraftan lokal
olarak meydana gelen histamin aynı noktaya tesir ederek kanın sıvı kısmının dokuya
kaçmasına sebep olur.
SEROTONİN :
Kanın pıhtılaşmasından sonra serumda vazokonstriktör hassanın meydana çıktığı çok
eski zamanlardan beri bilinmektedir. Vazotonin denilen bu maddenin sonraları bir
indolalkilamin olduğu anlaşılmış ve ismine enteramin, 5-hidroksitriptamin veya serotonin
isimleri verilmiştir. 5-HT nin vasküler sistem üzerine etkisi pek muhteliftir. Verilen doza,
sistemin, sinir kontrolü altında olup olmadığına ve hayvan cinslerine bağlıdır. 5-HT
damardan verilince vazokonstriksiyon husule getirir. Böbrek damarları çok hassastır.
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Pülmoner sirkülasyonda köpek ve kedide konstriksiyon husule getirdiği halde insanda bu
etki daha azdır.
Küçük dozlarda iskelet kaslarında vazodilatatör etkiye sahiptir. Cilt damarları da genişler.
Önceleri cilt kızardığı halde sonraları siyanozun husule gelmesi küçük venüllerin
daralarak kanın kapiller sistemde toplanmasından ileri gelir. Periferdeki bu etkinin
histamin liberasyonu ile hiç bir ilgisi yoktur.
5-HT kapiller permeabiliteyi de artırır. Bu özellikle kemirici hayvanlarda önemlidir. 5-HT
nin arter basıncı üzerine etkisi çok muhteliftir. Damara verildiği zaman önce basınç
düşer. Kısa bir süre sonra basınç yükselir. Bu fazda kısa sürer. Basıncın ilk düşüşü
koroner kemo-reseptörlerden kalkan refleksin etkisi ile olur. Vagus kesilmesi veya
atropinle kalkar. Basınç yükselme fazı ise 5-HT nin direkt olarak perifer rezistansı
yükseltmesi ile olur. Bunu takip eden ve uzun süren düşüş ise iskelet kaslarında
meydana getirdiği vazodilatasyondan ileri gelir.
KATEKOL AMİNLER :
Epinefrin ve norepinefrin sürrenal medüllasının ifraz ettiği kuvvetli vazokonstriktor
maddelerdir. Bunların ifrazı nörojenik olarak kontrol edilmekle beraber histamin gibi
maddelerde hümoral yoldan sürrenalin ifrazını arttırırlar. Bunların dışında sürrenalden
kan az geçecek olursa katekol amin ifrazında bir artma görülür.
Şokta görülen genel vazokonstriksiyon büyük bir ihtimalle kanda dolayan katekolamin
miktarının artmasından ileri gelmektedir. Şokun özellikle diğer komponentlerinin ortaya
çıkmasında rolü olduğu aşikardır. Katekolaminlerin devamlı perfüzyonları şoka benzer bir
tablo meydana getirebilir. Alfa adrenerjik blok yapıcılar verilecek olursa şokta bir
düzelme veya şokun hafif geçmesine yol açar. Epinefrin kalb kaslarına etki ederek
oksijen sarfiyatını artırır ki bu da şokta bozulan hemostaz nedeni ile koroner
sirkülasyonu zorlar.
FERRİTİN :
Bilhassa travmatik ve hemorojik şoklarda demir-protein kompleksi karaciğerde artmakta
ve sonra libere olmaktadır. Ferritin adı verilen bu protein genellikle kapiller sistemde
tonüsün azalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle şokta ferritininde hümoral yolla etkili
olduğu düşünülmektedir.
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HORMONLAR :
Şok esnasında ortaya çıkan çok yönlü ve dinamik durum içerisinde endokrin sistemin
etkilenmemesine imkân yoktur. Burada bütün endokrin sisteminden bahsedilmeyecektir.
Sadece damarlara etkili hormonları olanlardan bahsedilecektir.
VAZOPRESSİN :
Hemorajik şoklarda kandaki vazopressin miktarında bir artma gözlenir. Diyabet insipid
yapılmış hayvanların hemorajik şoklara tahammülleri normallere nazaran daha azdır.
Eğer bu gibi hayvanlara hemoraji esnasında vazopressin verilecek olursa şoka
tahammülleri artar. Şokta vazopressin ifrazının artması presoreseptörler yoluyladır. Eğer
pressoreseptorlardan sonra vagus kesilecek olursa vazopresin ifrazı çok azalır.
Mamafi bazı müellifler sağ atriyumun gerilmesinden doğan refleksin ve daha başka
reseptörlerinde burada rol oynadığını ileri sürmektedir. Çünki iki taraflı vagusların
kesilmesi ve karotis sinüsü denervasyonları kanda vazopressin miktarının artmasına
mani olamamaktadır.
SÜRRENAL KORTEKS HORMONLARI :
Ötedenberi sürrenal korteksi kifayetsizliklerinde her türlü şoka karşı mukavemetin çok
azaldığı bilinmektedir. Bu nedenle daima şoklarda sürrenalin rolü geniş bir araştırıcının
ilgisini çekmiştir. Araştırmalar hemen hemen her türlü şokta kanda sürrenal hormonların
arttığım göstermiştir. Burada sekresyonun artması hipofiz kontrolü altındadır. ACTH nın
önce artarak korteks hormonlarının artmasına yol açtığı düşünülmektedir. Sadece
aldosteron ifrazının fazlalaşması başka yolla olmaktadır. Son zamanlarda sağ atriyumun
gerilmesi ile meydana gelen gerilme refleksinin veya orada bulunan presoreseptörlerin
uyarılmasının karotis sinüsünde bulunan pressoreseptörlerle birlikte sürrenal korteksinde
aldosteron ifrazını stimüle edecek merkezleri uyarıcı bir fonksiyonu olduğu kabul
edilmektedir. Filhakika orta beyine aldosteron ifrazını kontrol eden bir sahanın
bulunduğu gösterilmiştir. Nihayet böbreklerde arter basıncının düşmesi sonucu meydana
çıkan reninin serumda anjiyotensin II nin husulüne sebep olur. Anjiyotensin II’de
aldosteron ifraz ettiren çok kuvvetli bir stimülatördür. Sürrenal korteks hormonlarının
sürrenal yetersizliği olan insanlarda şoka mani olucu veya şoku tedavi edici tesiri olduğu
halde normallerde bu etki pek görülmez. Esasen sürrenal korteksi hormonlarının rolleri
daha henüz tam manasıyla anlaşılmış değildir.

Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni, Prof. Dr. Alaeddin Akcasu ve Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp
Özel Sayısı; 121, Kasım—Aralık 2013

PROF. DR. ALAEDDİN AKCASU VEDA TÖRENİ KONUŞMASI
Sayfa 38

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. A.
Gökhan AKKAN’ın, 2 Ekim 2013 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, Prof.
Dr. Alaeddin Akcasu için yapılan veda törenindeki konuşması
Sevgili Akcasu ailesi,
Sayın dekanım, dekan yardımcılarım,
Sayın başhekimim,
Sevgili hocalarım, meslektaşlarım,
Sevgili öğrencilerim ve
Alaeddin hocamın sevenleri, dostları
Alaeddin hocama veda konuşmamda anılarımdan bahsetmeyeceğim, onun belki de son
asistanı olduğumu söylemeyeceğim, akademik yaşamımım ilk seminerinden sonra
yüzüme uzun ve sessizce baktıktan sonra sertçe “bu anlattıklarından sonra seni
doğruca akıl hastanesine yatırmak lazım” dediği anımızı da anlatmayacağım.
Hocamın ardından dostları onun yaşamından kesitleri ve ortak anılarını biraz sonra
bizlere aktaracaklar, hoş ve üzüntülü tebessümlerle dinleyeceğiz hüzünleneceğiz.
Ben biraz daha farklı ve oldukça kısa bir, duygularımı ifade eden biraz da şiirsel bir veda
konuşması yapacağım.
Dizeleri kim yazmış hatırlamıyorum, mailime gelmişti ve çok etkilendiğimden
kaydetmiştim. Oldukça uzun ve babalar için yazılmıştı, başlığı “bir baba gittiğinde” idi.
Ben de hocama veda konuşmamda, bu şiirin son pasajını, yazarının da affına sığınarak,
mesleğimizin atası, babası olan kişi için hafifçe değiştirerek okuyarak başlamak
istiyorum:
Bir hoca gittiğinde,
sadece hocan değil;
bir dostun,
bir arkadaşın,
bir sırdaşın,
bir öğretmenin,
bir ustan,
bir yanın gider...
Gider de gider !
Fakültemizi ve kürsülerini kurarlarken neredeyse iki elin parmakları kadardılar, gittiler,
sessizce, vakur ve iz bırakarak. Ne kadar kaldılar, kaldılar mı? Bilmiyorum.
Daha dün kadar yakın zaman kadar önce, Alaedddin hocam, şurada, Meliha hocam
yanında, Tali hocam, Orhan hocam, Ekrem hocam hemen arkalarında oturuyorlardı.
Onlar kurucularımız, fakültemizin “beşi bir yerde gerdanlığı” idiler. Cerrahpaşa’da
öğrenime başlayan her öğrenci daha ilk günden abilerinden, ablalarından bu
beşibiryerdeden geçip o gerdanlığı boyunlarına taktıklarında artık kendilerini doktor
kabul edebileceklerini, mesleklerinin “altın zincirini” bileklerine takabileceklerini bilirlerdi.
Ama gittiler, sessiz, vakur ve iz bırakarak.
Onlar yollarımıza taş döşeyenlerdi,
Karanlığımıza ışık tutanlar,
Eğitim yuvamızın temelini atanlardı.
Mesleğimizin ataları, öncüleri ve kurucularıydılar.
Yaşadıkları dönem onları sert, taviz vermez, inatçı yapmıştı,
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Onlar sabahları andımızı okuyarak büyümüşlerdi, hep endişeliydiler, belki de bugünleri
hissediyorlardı, mesleklerinin, kurdukları eğitim yuvasının üstünde karanlık bulutların
dolaşmasından endişe ediyorlardı, öfkeliydiler…
Ama
Öfkeleri bir sigaradan çektikleri ve sonra üfledikleri dumanla uçup giderdi, kin
tutmazlardı
Yine o dönemin babaları gibi hocaları da sevgilerini açıkça belli etmezler, edemezlerdi,
besbelli öyle yetişmişlerdi.
Sevgileri gibi bilgilerini de genellikle açıkça değil, yaşam ve meslek tecrübelerini
anlattıkları öykülerin içine gizler, yavaş yavaş enjekte ederlerdi. Fark etmezdik ama
öğrendiğimizi bilirdik, onlarda öğrendiğimizi bilirlerdi.
Elbette tüm insanlar gibi zaafları vardı onlarında, bilirdik, görürdük, bildiğimizi onlara
hissettirmemeye çalışırdık ama onlar bildiğimizi de bilirlerdi.
Yine nerede duyduğumu ya da okuduğumu hatırlayamadığım bir yazıda şöyle diyordu:
İnsan üç kere ölür
Birincisi kalbi durduğunda,
İkincisi toprağa verildiğinde,
Üçüncüsü bu dünya yüzünde ismi son kez anıldığında.
Onlar birçok insan gibi ölümün birinci mertebesinde unutulmadılar, fakültemizi yarattılar
yaşayacaklar, bilim ürettiler, bilim adamı bizleri yetiştirdiler anılacaklar , onlar ölümün
üçüncü mertebesine ulaşanlardı,
Şimdi hocama veda ve ahde vefa zamanı, isminin sonsuza kadar anılması dileğimle,
Benim farmakoloji kürsüsüne girmeme ve daha da önemlisi Cerrahpaşalı olmama neden
olan hocama minnet duygularımla veda ediyorum,
Sevgili ailesine, dostlarına, öğrencilerine, kurucusu olduğu farmakoloji camiasına ve
gelişmesine büyük katkıda bulunduğu farmakoloji ve ilaç sanayine başsağlığı ve sabırlar
diliyorum.
Güle güle hocam. Yolun ışık yolu olsun.
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Türk Farmakoloji Derneği Genel Sekreteri, Doç. Dr. N. Tuğba DURLU
KANDİLCİ’nin, 7 Ekim 2013 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’nde, Prof. Dr. S.
Oğuz KAYAALP için yapılan veda törenindeki konuşması
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu olarak maalesef birkaç gün ara ile iki büyük
hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü taşıyoruz. Geçtiğimiz Pazartesi günü Türk
Farmakoloji Biliminin Kurucusu Prof. Dr. ALAEDDİN AKCASU hocamızı yitirdik. Henüz
acımız çok taze iken Perşembe gecesi Derneğimizin Kurucu üyesi ve birçok dönem
Başkanlığını yapmış Prof. Dr. S. OĞUZ KAYAALP hocamızı kaybettik.
Oğuz hocamız Türk Farmakoloji Bilimi’ne eserleri ve yetiştirdiği birçok öğrenci ile büyük
katkıda bulunmuştu. Kitaplarının yanı sıra kendisinin kongrelerimizdeki ve
sempozyumlarımızdaki bilimsel katkısı, literatürü eksiksiz takip etmesi, özellikle
terminoloji açısından bizleri yönlendirmesi kuşkusuz çok değerliydi. Ancak Türk
Farmakoloji Derneği için hocamızın anlamı çok daha farklıydı. 16 Kasım 1966’da
Derneğimizin 14 kurucu üye tarafından kuruluş dilekçesini Ankara Valiliğine bizzat veren,
Meşrutiyet Caddesi’ndeki evini derneğimizin ikinci merkezi olarak kullandıran,
Derneğimizin amblemini 1973 yılında çizmiş, ismi derneğimiz ile bütünleşmiş ve her
fırsatta bizlere sonsuz destek veren büyük hocamızdı. Ne mutlu bizlere ki, şu anda bu
salonda bulunan önceki Başkanlarımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz olan hocalarımızın
da değerli katkıları sayesinde, Oğuz hocamızın 1966’da yol arkadaşları ile temellerini
attığı Derneğimiz bugün 1000’e yakın üyeye sahip büyük bir bilim ailesi haline geldi.
Bizler Oğuz hocamız ile birçok bilimsel ve sosyal ortamda bir arada olma şansını
yakalamış bir kuşaktık. Maalesef bizden sonraki kuşaklar bunun eksikliğini hissedecekler.
Biz Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu olarak hocamızın ismini ve eserlerini
bizden sonraki nesillere, her sene genç bir üyemize hocamız adına vereceğimiz yurt dışı
bilimsel bir burs ile ve de hocamız adına düzenleyeceğimiz Kuşaklararası Etkileşim
Toplantımız ile aktarmak istiyoruz. Bültenimizin özel sayısını da tabi ki Alaeddin ve Oğuz
hocalarımızın anısına hazırlayacağız. Merhum iki hocamızı Kasım ayındaki Ulusal
Kongremizde de Derneğimizin resmi töreni ile anacağız. Çok üzgünüz ki bu kongremizi
Oğuz hocamızın katılımı olmadan düzenlemek durumunda kalacağız, çok üzgünüz ki
sabah erken saat oturumlarımızı gözlerimiz hocamızı arayarak yapmak durumunda
kalacağız.
Biz Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu olarak hocamıza Tanrıdan rahmet, başta
eşi Türkan Kayaalp hanımefendi olmak üzere, oğullarına, kızına, yakınlarına, Türk bilim
camiasına ve özellikle de Farmakoloji ailesine başsağlığı diliyoruz. Rahat uyuyun, ışıklar
içinde yatın Oğuz hocam, emanetiniz emin ellerde…
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Editörün notu:
Sayın Prof. Dr. Burhan K. KIRAN’ın bültenimizin bu özel sayısına göndermiş olduğu
“Alaattin Bey ve Oğuz Bey’in Ardından” başlıklı yazısı 15.08.2014 tarihli Cumhuriyet
gazetesi Bilim Teknoloji Eki’nde yayımlanmıştır. Bu durum Prof. Dr. Burhan K. KIRAN
Hocamız tarafından yazının basılmasından önce bültenimize haber verilmemiş ve yazının
bültenimizden çekildiğine dair bir bildirim yapılmamıştır. Yazının basılmasıyla birlikte
içeriğin telif hakları ilgili gazeteye geçmiş bulunmaktadır.
İlgili yazıya https://www.cumhuriyetarsivi.com/secure/sign/buy_page.xhtml?
page=8327729 adresinden ulaşabilirsiniz.
Yazının bu haliyle basılamayacağı hocamıza bildirilmiştir ve yeni bir yazı talebinde
bulunulmuştur, ancak bültenin yayımlandığı an itibariyle bize yeni bir yazı ulaşmamıştır.
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Prof. Dr. Alaeddin Akcasu ve Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp Hocalarımızın Anısına...
Prof. Dr. Aslı ÖZER
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi
Türk Farmakoloji Derneği sayın hocalarımız Prof. Dr. Alaeddin Akçasu ve Prof. Dr. Oğuz
Kayaalp ile ilgili bir yazı yazmamı istediklerinde önce epeyce bir gurur duydum. Acaba
Hacettepe’de Oğuz Hoca ile Prof. Dr. Suna Duru’dan sonra ilk çalışan kişi olmam bir
neden olabilir mi? diye de düşünmedim değil, ancak hocamızın vefatından sonra
Hacettepe’de yapılan anma töreninde adımızın dahi anılmaması birdenbire acaba neden
hatırlandık diye de beni şaşırttı. Yine de geç de olsa hatırlandık ya buna da şükür!
Oğuz Hocamızla pek çok anımız olmasına rağmen, Alaeddin Hocamız ile anılarım
sınırlıdır. Ben Alaeddin Hocamızın benimle ilgili anılarından bahsetmek isterim. Hocamız
benim Doçentlik yabancı dil sınavımda jüri üyesiydi. Tedavi kliniğinde çalışmış ve
doçentliğini orada almış olan Kazım Türker Hocamız, sınav günü Oğuz Hoca'nın odasına
hoş geldin ziyareti için uğramıştı. Biz de sınava girecek 2 aday (biri ben, diğer aday ise
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Kürsü'sünden gelen
Arnavutköy Amerikan Kız Koleji mezunu, ayrıca Field Servis ile Amerika'ya gitmiş bir
arkadaşımızdı), olarak kapıda bekleşirken jüri üyeleri sınavın yapılacağı salona gitmek
üzere odadan çıktılar. Kazım Hocamız “bu kıza dikkat et senden iyi ingilizce bilir" diye
beni Alaeddin Hoca'ya tanıttı. O an başıma gelebilecek bir sıkıntının ilk belirtilerini
Alaeddin Hoca'nın yüzünde görmüştüm ve bu muhabbet sonrasında diğer arkadaşla
birlikte sınava girdik. Sınav için bana İngilizce’den Türkçe’ye "Drugs of Choice”den bir
parça ve Türkçe’den İngilizce’ye çevrilmek üzere ise Şükrü Kaymakçalan Hocamızın
yazarlarından biri olduğu Tıbbi Farmakoloji kitabından bir bölüm verildi. Türkçe’den
İngilizce’ye çevrilecek kısım çok kolaydı, ben bunu kolaylıkla yaptım, ancak İngilizce’den
Türkçe’ye olan parça ise düşük cümlelerin olduğu ve içinde sık sık “pathway” kelimesinin
geçtiği bir metindi. Oğuz Hocamız o zamanlar henüz farmakoloji literatürüne daha yolak
tanımını sokmadığı için, ben kendime göre ve kendimin de beğenmediği bir tanım
buldum. Sınav 3 saat sürecek bir sınavdı. Ben sınavı vaktinde bitirerek arkadaş ile
birlikte farmakolojideki odama geldim ve birlikte beklemeye başladık. Öğlen biten
sınavın sonucu öğleden sonra saat 15:00 de daha açıklanmamış olduğu için beklemeye
devam ettik. Bu sırada Oğuz Hocamız benim odama gelerek "bana sınav sonucunu
neden haber vermiyorsun diye sitem etmez mi?" ben de daha sonucu bilmediğimizi
kendisine sıkılarak söyledim. Aslında ben olan biteni tahmin edebiliyordum. Sevgili
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hocamız Kazım Bey'in benim İngilizcem hakkında söylediği güzel sözleri, Alaeddin
Hoca'nın bizim sınav kağıtlarını daha dikkatli okumasına neden olmuştu. Ne yazık ki,
sınava giren diğer arkadaş da benim yüzümden sıkıntıya düşmüştü. Bunun üzerine
sınavın yapıldığı yere gidip beklemeye karar verdik. Bir de ne görelim Oğuz Hocamız
sınav salonundan biraz hiddetli bir şekilde çıkıyor ve bizim yüzümüze bakmadan gidiyor.
Bunun ardından jüri üyeleri sınav salonundan çıktılar ve Alaeddin Hoca eliyle bizi yanına
çağırdı ama yüzünden düşen bin parçaydı. Her ikimize dönerek kerhen “iyi alıp geçtiniz”
dedi ve sınav salonuna döndü.
Ben olayın iç yüzünü ertesi gün Oğuz Hocadan öğrendim. Alaeddin Hoca Türkçe’den
İngilizce’ye çevirdiğim kağıdımı kırmızı kalemle hiç çizmeden tam notla değerlendirmiş
ancak İngilizce’den Türkçe’ye olan sınav kağıdımı (sonradan ben de gördüm) ise kızamık
çıkarmış gibi kıpkırmızı boyamış ve hoca bütün o kırmızıları çizerken de “benden iyi
İngilizce biliyormuş” diye söyleniyormuş. Bu durum üzerine Oğuz Hoca “hocam madem
içiniz rahat değil bırakın kalsınlar İngilizce’yi öğrenip gelsinler" demiş. Belki de Alaeddin
Hoca bize kıyamayıp iyi not vererek, bu davranışı ile benim akademik hayatımda daha
dikkatli olmamı sağlamıştır.
Alaeddin Hocamız farmakoloji hocası olarak, Prof. Dr. Sedat Tavat'ın kurucuları arasında
olduğu Prof. Dr. Reşat Garan'ın dahiliye hekimi olarak görev aldığı tedavi kliniğinde
görev yapıyordu. Kazım Hocamız da Alaeddin Hoca'nın tedavi kliniğinde asistanı idi. Ben
onun ile ilgili anıları hep Kazım Hocamızdan dinlemiş biri olarak, tedavi kliniğini klinik
farmakolojinin kurulma merkezi olarak hep düşünmüşümdür.
Aynı kliniğin, mikrobiyolog, biyokimya ve eczacı kadroları olduğu gibi bu klinikte
radyolog olarak da Cerrahpaşa Radyoloji Anabilim Dalı‘nın kurucusu olan Dr. Muhlis
Tuzlacı çalışmaktaydı. Bu değerli klinik neden devam etmedi? İleri nesillere neden model
oluşturmadı? Halen merak

eder

ve üzülürüm. Alaeddin Hocamızla yıllar içinde

kongrelerde çok sıcak, saygı ve sevgi dolu bir ilişkimiz oldu. Kendisinin farmakoloji
alanında katkı ve hizmetleri sonsuzdur ve anılarını paylaşmaları için sözü onunla birlikte
çalışma şansını yakalamış öğretim üyelerine bırakmayı uygun bulduğumu belirtmek
isterim.
Gelelim Oğuz Hocamıza. Sanırım burada benim farmakolojiye nasıl girdiğimle söze
başlamak doğru bir başlangıç olur. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni 1965 yılında
bitirdim. Ailem eczane açmamı istiyordu ben ise akademik kariyer yapmak istiyordum,
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ama kafam karışık nereye müracaat edeceğimi bilemiyorum. Bir tesadüf olarak yakın
zamanda kaybettiğimiz eczacı Nurten Yüksekülkü’ye rastladım. Kendisinden Hacettepe
Tıp Fakültesi'nde Farmakoloji Kürsüsü'nün kurulduğunu, kürsüye Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Farmakoloji Kürsüsü hocalarının ek ders ile gelerek destek verdiklerini ve o
kürsüde eczacı Suna Duru’nun asistan olarak görev yaptığını öğrendim. Bunun üzerine
ben ne yapacaktım? Sonuç olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji
Kürsüsüne giderek müracaat etmeye karar verdim. Soğuk bir sonbahar günü Cebecideki
kürsüye gittim. Şükrü Hocamızın derste olduğunu öğrendim ve dershanenin yerini
öğrenerek hocayı kapıda beklemeye karar verdim. Hoca dersten çıktı yanında tahtayı
silmesi için gelen teknisyen arkadaş da vardı. Ancak ben daha ağzımı bile açamadan
hoca hızla yanımdan yürüyüp gitti. Ama ben yılmadım arkalarından fırladım. Şöyle bir
durumu hayal edin: önde Şükrü Hocamız arkasında teknisyen arkadaş ve en arkada da
ben, birerle kol yürümekteyiz. Bir süre sonra tabii hoca durdu biz de durduk ve bana
bakarak "bana bir şey mi? söyleyeceksiniz" dedi. Ben de tüm cesaretimi toplayarak
"evet" dedim ve derdimi anlattım. Hoca yürümeye devam ederek "gelin" dedi. Birlikte
Cebecideki farmakoloji kürsüsüne girdik. Şükrü Hoca "bana Oğuz'u çağırın" dedi.
Odasına girdik son derece sade bir oda idi, bana oturmamı söyledi. Odaya laboratuar
kılığında beyaz pantolon ve beyaz gömlekli bir bey girdi. Hoca beni göstererek "bu hanım
kız Hacettepe Farmakoloji'ye girmek istiyormuş" dedi. Oğuz Hoca da bana baktı ve ilk
sözü "hayvan tutabilir misiniz?" oldu. Ben de bir cesaretle başımı dikleştirdim ve "hiç
tutmadım ama tutabilirim" dedim. Sınavdan önce beni denemek için olsa gerek
çarşamba günü saat 9:00 makale saatimiz var ona gelin dediler. Sanırım bu konuşma
pazartesi günü olmuştu. Ben büyük bir heyecan ile çarşamba günü 8:30’da Cebeciye
gittim. Kütüphanede yapılacak makale saatinde toplantı masasının başında Şükrü Hoca,
onun sol yanında Oğuz Hoca, sağ yanında İzzet Kandemir Hoca, Oğuz Hocanın yanında
Burhan Kıran Hoca, İzzet Hocanın yanında ben makale saati başladı. Makale sunumunu
Burhan Hoca yapıyordu ve konu o sırada yeni bulunan beta-adrenerjik reseptör bloke
edici maddelerdi (daha ilaç olarak kullanılmıyorlardı). Benim için felaket o sırada başladı
zira konuşulanların bir kelimesini bile anlamıyordum ve o an ben bu işi bırakmalıyım diye
karar verdim. Makale saati bittiğinde tabii ben de bitmiştim. Hocalar muhtemelen benim
yüzümdeki sonsuz ümitsizliği görmüş olacaklardı ki Oğuz Hocamız bana "merak etmeyin
sizi bunları anlayacak hale getireceğiz" diye teselli etti. Benim makale saatinde
sunduğum ilk makale Hospital Pharmacy dergisinden aldığım enteric-coated aspirin
tabletleri idi. Bu makaleyi Oğuz Hoca ile birlikte seçmiştik ve ben makale saatine katılan
herkesin çok iyi bildiği ve muhtemelen çok sıkıldığı bu makaleyi büyük bir heyecan ve
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Nobel keşfi gibi sundum. Asistanlığım sırasından sonradan Hacettepe Tıp Fakültesi’nde
dönem II derslerini almamı istediler ve böylece eczacılık eğitimimi tıp fakültesi eğitimi ile
pekiştireceğimi düşündüklerini sanıyorum. Farmakolojide doktoramı aldıktan sonra bu
yıllarda farmakoloji kürsüsü zenginleşmeye başlamıştı. Şöyle ki can dostum Gül
Ayanoğlu da kürsüye asistan olarak girmişti. Ben doktoramı aldıktan sonra Oğuz
Hoca'nın desteği ve referansıyla Amerika’ya gittim ve Boston’da Harvard Tıp Fakültesine
afiliye Biyokimyasal Farmakoloji biriminde çalışmaya başladım. Benim dönüşüme yakın
Gül

Hanım

Amerika’ya

gitmişti.

Suna

Duru

Hoca

da

yeni

kurulan

Eczacılık

Yüksekokulu'na Toksikoloji Kürsüsü Başkanı olarak geçmişti. Türkiye'ye döndüğümde
kürsüyü daha zenginleşmiş buldum. Oğuz hoca tıp kökenli asistanlar almıştı bunlar Atilla
Bozkurt, Cihat Küçükhüseyin, Mustafa İlhan ve o sırada Amerika’da olan Rüştü Onur'du.
Oğuz Hocamız laboratuvar çalışmalarında bu arkadaşlarla birlikte projeler yürütmekte
idi. Ben göreve başladıktan sonra kürsüde laboratuvar kapısı da dahil olmak üzere bütün
kapıların kapalı olduğunu gördüm. Dersimi verip Oğuz Hoca ile görüşüp bunun dışında
kimseyi

göremiyordum.

Bir

sabah

laboratuvar

kapısını

açıp

"ben

geldim

ne

yapıyorsunuz?" diyerek içeri girdim hocamız buna çok memnun oldu ve bundan sonra
kürsüdeki tüm kapalı kapılar açıldı.
Oğuz Hoca bilgi paylaşımından son derece hoşlanan bir hocamızdı ve bizlerin iyi
yetişmesi için elinden gelen tüm gayreti göstermiştir. Oğuz Hoca'nın farmakoloji ailesine
yaptığı en büyük katkı yazdığı kitaplardır. Bu kitaplar Goodman and Gilman'dan başka
bir referans kitabın olmadığı zamanlarda en büyük yol gösterici olmuştur ve kitaplarını
devamlı güncelleyerek yeni nesilleri hem aydınlatmış hem de farmakoloji alanına
çalışkan ve araştırma yapmaya hevesli gençlerin girmesine neden olmuştur.
Prof. Dr. Suna Duru’ya, bana ve Prof. Dr. Gül Ayanoğlu Dülger’e (giriş sıramıza göre
yazdım) başta emeği geçen Prof. Dr. Kaymakçalan Hocamız olmak üzere Prof. Dr. Kazım
Türker’e , Prof. Dr. Burhan Kıran'a ve çok uzun süre birlikte çalıştığımız sevgili hocamız
Prof. Dr. Oğuz Kayaalp’e emekleri için en içten teşekkürlerimle....
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Yakın Zamanda Kaybettiğimiz Hocalarımız Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp ve Nam-ı
Diğer Hocaların Hocası Prof. Dr. Alaeddin Akcasu İle İlgili Anılarım
Prof. Dr. Suna DURU
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Emekli
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp için;
1964 yılı Eylül ayında yurda döndüm. Ekim ayında Hacettepe Üniversitesi Yetişkin
hastanesi eczanesinde eczacı olarak çalışmaya başladım. 1965 yılı Mart ayında bir Pazar
günü, Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın ofisinde saat:11.00 itibariyle beklendiğime dair bir
telefon aldım. Hoca Bey’in çocuk hastanesindeki ofisine gittiğimde sekreterlikte bir beyle
karşılaştım. Biraz sonra ikimiz de içeri alınıyorduk. Odada İhsan Bey dışında Prof. Dr.
Şükrü Kaymakçalan, Prof. Dr. Burhan Say ve Dr. Keriman Tınaztepe vardı. Biraz sonra
Prof. Dr. B. Say ve Prof. Dr. K. Tınaztepe ayrıldı. Bizi İhsan Bey tanıştırdı, o bey, Oğuz
Kayaalp idi. Odadan ayrıldığımızda Oğuz Bey Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı, ben de Öğretim Üyesi olmuştum.
O yıllarda Türkçe yazılmış farmakoloji kitapları yetersizdi. Öğrenciye özet verilmiş föy
vermek gerekiyordu. Bu durum iş yükümüzü epey arttırıyordu. Kısa zaman sonra Oğuz
Bey ABD’ye gitti. Tıp fakültesindeki dersleri Prof. Dr. Ş. Kaymakçalan, Prof. Dr. Kemal
Türker ve Prof. Dr. Burhan Kıran üstlendiler. Ben de deneysel farmakolojiyi üstlendim,
yoğun eğitim veriyorduk.
1969 Ocak ayında doktoramı tamamladım. Oğuz Bey Türkiye’ye dönmüştü. Kuruluş
yıllarında yerimi almak için Eczacılık Fakültesine naklimi arz ettim.
Oğuz Bey, yurda döndükten sonra uzun süre Eczacılık Fakültesi’nin dekanlığını yaptı.
Beraber çalışmamız devam etti. Öğrenci olaylarının yoğun olduğu yıllardı; tatlı-acı birçok
anımız var. Kendisi ve Hanımı Türkan Kayaalp yakın aile dostlarımız oldu.
Bence Oğuz Bey’in kıymetli araştırmaları yanında kaleme aldığı farmakoloji kitapları tıp
öğrencileri ve tıp mensuplarına büyük bilimsel katkıda bulunmuştur. Belli aralıklarla bu
kitapların güncelleştirilmeleri uygun olacaktır. Türk Farmakoloji Derneğinin bu görevi
üstleneceğini ümit etmekteyim.
Oğuz Bey’i çok kısa zamanda kaybetmemiz hepimizde şok etkisi yaratmıştır. Bu vesileyle
kendisine rahmet dilerken, acılı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim.
Prof. Dr. Alaeddin Akcasu (nam-ı diğer hocaların hocası) için,
Ben kendisinin hiç öğrencisi olmadım fakat Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan birçok
komisyonda beraber çalıştım. Kendisini çok nüktedan biri olarak hatırlıyorum.
Özellikle Farmakoloji Uzmanlık Komisyonunda, bu uzmanlık dalına müracaat edecek
meslek mensuplarının sıralanmasında çıkan tartışmada yenilmediğimi hatırlıyorum.
Birçok farmakoloğun yetişmesine sunduğu katkısı dışında Türk İlaç Endüstrisinin kuruluş
yıllarında özveriyle danışmanlık yaptığını biliyorum.
Uzun süren hastalığının ardından vefatı hüzün verici olmuştur. Allah rahmet eylesin…
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Prof. Dr. Alaeddin Akcasu ve Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp’in Ardından
Prof. Dr. İsmail H. ULUS
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ataşehir, İstanbul.
ihakki.ulus@acibadem.edu.tr
2013 sonbaharı Türk Farmakoloji bilim topluluğunun büyük kayıp yılı oldu. 30 Eylül 2013
de Prof. Prof. Dr. Alaeddin Akcasu hocamızı 92 yaşında, 3 Ekim 2013 tarihinde de Prof.
Dr. Oğuz Kayaalp hocamızı 82 yaşında kaybettik. Türk bilim dünyasının başı sağ olsun.
Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.
Prof. Dr. Alaeddin Akcasu ve Prof. Dr. Oğuz Kayaalp ülkemizde yalnız modern
Farmakolojinin değil, modern bilimin kurucu ve öncülerinden iki büyük bilim insanıdır.
Prof. Dr. Alaeddin Akcasu ve Prof. Dr. Oğuz Kayaalp içinde yaşadıkları dönemin çok
kısıtlı olanaklarına karşın bilime evrensel anlamda katkılar yapabilmiş hocalarımızdır.
Prof. Dr. Alaeddin Akcasu’nun kendi adıyla anılan buluşları (Akcasu Morfin Kristalleri gibi)
ve yöntemleri (İzole trakea Akcasu Modeli gibi) bulunmaktadır. Akcasu Morfinin mast
hücrelerinden histamin salıverilmesine etkilerini incelemiş ve bu etkinin morfine bağlı
hipotansiyondaki rolünü göstermiştir. Veratrum alkaloidlerinin periferik sinirlerdeki
etkileri Akcasu’nun diğer önemli buluşlarındandır. Prof. Dr. Alaeddin Akcasu kolin’in
farmakolojik etkileri ve kolin askorbatın farmakokinetik özellikleri ile de ilgilenmiş ve bu
konuda yayınlar yapmıştır. Prof. Dr. Alaeddin Akcasu 1975 yılı “TÜBİTAK Bilim Ödülünü”
kazanmış ve Türkiye Bilimler Akademisi Şeref Üyesi olarak seçilmiştir.
Prof. Dr. Alaeddin Akcasu bilimde ilerlemenin ancak vertikal (kuşaklar arası) iletişim ile
olabileceğine inanırdı. Akcasu’ya göre ülkemizde bilimsel iletişim daha çok horizontal
(aynı yaş grupları arasında) özelliktedir. Bilimde ilerlemeyi sağlayacak olan kuşaklar
arası iletişim ise, ülkemizde yok denecek kadar azdır. Akcasu’ya göre: “farklı kuşaklar
arası iletişim olmayınca senelerce çalışma ile elde edilmiş bilgi ve deneyimler
alt yaş gruplarındaki genç bilim insanlarına aktarılamıyor ve gelişme eklenir
tarzda olamıyor. Onun için biz her şeye yeniden baştan başlıyoruz” (1). Prof. Dr.
Akcasu’nun ülkemizdeki bilimin gelişmesi bakımından “kalite düşüklüğünü” de çok
önemli ve olumsuz bir etken olarak görmektedir. Akcasu’ya göre: “Bir yerde seviye
düşük olduğu zaman seviyesi yüksek kişilerle kaçınılmaz bir mücadele başlar.
Niteliği olmayan insanlarının niteliksiz mücadele sistemine niteliği olan insan
uyamaz. … Mesela niteliksiz insan dedikodu yapar, iftira atar, insanların
arkasından laflar eder. … Kullanılan silahlar aynı olmadığı için niteliksiz
insanların ahlak dışı yolları tabii ki nitelikli olan insanları elimine
edecektir.” (1).
Prof. Dr. Oğuz Kayaalp hocamızın çalışmaları ise, esas olarak, otonom sinir sistemi
farmakolojisi, nöromüsküler kavşak farmakolojisi, madde bağımlığı ve kesilme
sendromu, davranış farmakolojisi, muskarinik kolinerjik reseptör farmakolojisi, klinik
farmakoloji ve ilaç metabolizması ile ilgilidir. Bu konularda uluslararası indekslerde yer
alan etki faktörü yüksek dergilerde çok sayıda yayını bulunmaktadır. Prof. Dr. Oğuz
Kayaalp 1973 yılında “TÜBİTAK Cumhuriyetin Ellinci Yılı Araştırma Ödülünü” ve 1991
yılında da “TÜBİTAK Bilim Ödülünü” almıştır. Prof. Dr. Oğuz Kayaalp Türkiye Bilimler
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Akademisi Asli ve Şeref Üyesi idi. Kendisine, ölümünden sonra, uzun yıllar görev yaptığı
Hacettepe Üniversitesince ''Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Başarı Ödülü 2014''
verildi.
Prof. Dr. Oğuz Kayaalp yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar bulma ve bilim dilimize
yerleştirme yönünde de önemli çalışmaları olan bir hocamızdı. Prof. Dr. Oğuz Kayaalp,
kendi tanımlaması ile, “iyi konuşamayan ama iyi yazan” birisi idi (2). Çok sayıda
kitabı yayınlanmıştır. Prof. Dr. Oğuz Kayaalp’in “Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi
Farmakoloji” ve “Klinik Farmakolojinin Esasları” çok sayıda baskı yapmış, sürekli
yenilenmiş ve hepimizin temel başvuru kitapları olmuştur.
Prof. Dr. Oğuz Kayaalp’e göre: “Ün içinde un içinde akademik hayata
girilmemeli” (3). Ona göre “Hayat boyu öğrenmek için, araştırmak için,
öğrendiklerini kendisinden sonra gelenlere öğretmek için hoca olunur” (3).
“Araştırma yapmak için önüne geçilemez bir merakınız ve azminiz yok ise hiç
bu kapıya yönelmeyin” diyor Prof. Dr. Oğuz Kayaalp (3). Prof. Dr. Oğuz Kayaalp’e
göre “merak olmadan araştırma yapılmaz” (3). Oğuz hocaya göre: “Türkiye’de
meraklı olmak kötü bir şeymiş gibi görülüyor. Eğitim sistemimiz meraklıları
bastırılır. …. Soru sormak kabahat gibi olarak görülür… Sorgulamak adeta
yasaklanıyor. …. Öğrencilerle hocalar arasında duvarlar olmamalıdır. En
doğrusu sorgulayıcı öğrenci davranışıdır…… Batıdaki ile bizdeki üniversite
yaşamındaki kalite farkında en önemli sebep budur” (3).
Prof. Dr. Alaeddin Akcasu ve Prof. Dr. Oğuz Kayaalp ömrünü evrensel düzeyde
çalışmalar yaparak geçirmiş, evrensel bilim değerlerinden ödün vermeden, zor
koşullarda ve sınırlı imkânlarla bilime evrensel anlamda katkılar yapabilmiş öncü iki bilim
insanımızdı. Prof. Dr. Alaeddin Akcasu ve Prof. Dr. Oğuz Kayaalp bir çok genç araştırıcı
insanın gelişmelerine destek olmuşlar. Ben her ikisinden de, hem akademisyen ve hem
de araştırmacı olarak, çok şey öğrendim. Yolumu aydınlattılar. Doçentlik sınavımda
bulundular. Bana kendileri ile bilimsel konuları tartışma fırsatı verdiler. Kendileri ile bir
konuda ters düştüğümüzde hiç alınmadılar. Teşvik ettiler. Takdirleri ile beni
onurlandırdılar. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun.

Kaynaklar:
1.

Gökhan Tok. Farmakoloji de bir öncü: Alaeddin Akcasu. BilimTeknik, 1996, 348: 72
-77.

2.

İsmail H. Ulus. Türkiye Bilimler Akademisi Genel Kurul toplantısından (Haziran
2013.) Prof. Dr. Oğuz Kayaaalp’ın konuşmasından kişisel anı.

3.

Ömer Çakal: Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp ile son röportaj: “Ün içinde un içinde
akademik hayata girmemeli”. TÜBA Günce 46:20-23, 2014. (Not: Günce’deki bu
röportajın Prof. Dr. Oğuz Kayaalp’in Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisinin
Eylül-Ekim-Kasım 2013 tarihli ve 28. Sayısına verdiği röportajdan alıntılandığı
belirtilmiştir).
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Hocam Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp
Prof. Dr. Mustafa İLHAN
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi
Bu yıl kaybettiğimiz Prof. Dr. Oğuz Kayaalp’i yıllardır bölüm içinde ve dışında “Oğuz Bey”
diye andığımız için, bu yazının bundan sonraki bölümlerinde hocamı Oğuz Bey diye
anacağım. Nedense o dönemdeki hocalarımızı Bey diye anardık ve anıyoruz. Örneğin,
İzzet Bey (Prof. Dr. İzzet Kandemir), Şükrü Bey (Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan), Kazım
Bey (Prof. Dr. Kazım Türker) gibi.
Ben Oğuz Bey’i ilk kez Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi iken tanıdım.
Fizyoloji dersinde yeterince görmediğimiz Otonom Sinir Sistemi fizyolojisini ve tabiî ki
farmakolojisini Oğuz Bey’den öğrendim. O zaman Doçent olan Oğuz Bey verdiği Otonom
Sinir Sistemi Farmakolojisi’nin son saatinde Kazım Bey (Prof. Dr. Kazım Türker)
tarafından övünç dolu sözlerle Amerika Birleşik Devletleri’ne uğurlandı.
Kazım Bey’in farmakolojiyi sevdirici derslerinin etkisi ile okulu bitirince farmakolojiye
girmeye karar verdim ve yer olarak da Hacettepe Tıp Fakültesi’nin o zamanki adı ile
Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü’nü seçtim. Çünkü laboratuvarın başında ABD’den
yeni dönmüş olan Oğuz Bey’i öğrenciliğimden tanıyordum, yeni kurulan bir
laboratuvardı, gıcır gıcır sarı cilalı masaları ve dolapları vardı ve sınıf arkadaşım Rüştü
(Prof. Dr. Rüştü Onur) birkaç ay önce burada işe başlamıştı. Oğuz Bey’e farmakolojiye
girmek istediğimi söyledim, hemen elime bir kağıt kalem tutuşturdu atropinin ve
morfinin farmakolojik etkilerini yazmamı isteyerek beni odada tek başıma giriş sınavına
aldı. Oğuz Bey ile yıllarca sürecek birlikteliğimiz böyle başladı.
Oğuz Bey, bir araştırmacı olarak oldukça titiz çalışan bir hocamızdı ve bizi de bu titizlikle
yetiştirdiği için bir yerde bizim başarımız varsa bundaki büyük pay hocamızındır. Oğuz
Bey ilk yıllarda ABD’deki olanaklar ile orada yaptığı sofistike deneyleri yapmak istiyor
ancak koşullar elvermiyordu. Laboratuvarda lövye, cıvalı manometre ve isli kağıtkimograf yöntemi ile kayıt olanakları vardı ve bunların yardımı ile deneysel
farmakolojinin önemli in vivo ve in vitro metodlarını bize öğretti. Bu arada peyderpey
ısmarlanan transdusırlar, poligraflar ve gerekli malzemeler geliyor ve bunların
kullanılmasını öğreniyorduk. İşte o dönemler laboratuvarda lövyelerin, manometrelerin
yerlerini transdusırlara, kimografların poligraflara bıraktığı dönemlerdi. İyi çalıştık, iyi
yetiştirildik. Bu nedenle yurt dışında çalıştığım dönemlerde metodolojik ve enstrümantal
olarak pek sıkıntıya düşmedim.
Oğuz Bey bir elektrofizyoloji laboratuvarı kurmak istemiş ve gerekli aletleri ve
malzemeleri ısmarlamıştı. Değerli aletlerin monte edileceği çelik dolaplar geldiğinde
bunların montajı için sabahladığımız günü unutamam. Oğuz Bey’in gerekli aletlerden
önce onları güvenceye alacak alt yapının hazırlanması konusundaki titizliği o aletlerin
uzun yıllar kullanımını sağladı.
Oğuz Bey, 20. Yüzyılın ikinci yarısında Türk Tıp öğrencilerinin farmakoloji eğitimine
yaptığı özverili katkıları ile tanınan bir hocamızdır. Farmakoloji alanındaki bilgi ihtiyacını
yazdığı birçok kitapla gidermeye çalışmıştır ki bunlardan en önemlisi Tıbbi Farmakoloji
kitabıdır. Hacettepe Tıp Fakültesinin ilk yıllarında ders notları öğrencilere parasız teksir
halinde verilirdi. Oğuz Bey, bu şekilde hazırlanan ders notlarını daha sonra makale
saatlerindeki literatür takibi ile güncelleyerek bir müddet sonra farmakoloji alanının en
önemli Türkçe kitabı olan Tıbbi Farmakoloji haline getirdi ki bu kitap bir kar topu misali
giderek geliştirildi ve bugün elimizdeki 13. Baskısı halini aldı. Oğuz Bey, farmakoloji
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alanında kitaba duyulan ihtiyacı daha önce Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan ile birlikte A.
Goth’un çevirisini yaptığı Farmakoloji kitabı ile gidermeye çalışmışlardı. Bu kitabın son
çevirisinin bazı kısımlarının yazım bakımından düzeltilmesi asistanlığımın ilk ödevi idi.
Asistanlık yıllarımda Oğuz Bey’in bana verdiği diğer ev ödevi ise, ISI (Institution of
Scientific Information)’ın her hafta çıkardığı “Current Content”lerden Oğuz Bey’in
işaretlediği makalelerin ayrı basımlarını yazarlarından istemekti. Önceleri bana angarya
gelen bu işin sonraları faydasını gördüğümü fark ettim. Bu sayede farmakolojinin Dünya
coğrafyasını öğrenmiştim. Kimin nerede, hangi alanda çalıştığının farkındaydım bu da
literatürü düzenli takip etmeme yardımcı oluyordu. Bu işi benimsedim ve daha sonraları,
literatürdeki yenilikleri görmek için, Hacettepe Kütüphanesinde haftalık çıkan “Current
Content”i kim önce alıp bakacak dercesine Oğuz Bey, ben ve değerli dahiliye hocası Prof.
Dr. Şeref Zileli arasında bir yarış başladı.
Oğuz Bey, yetiştirdiği elemanların muhakkak iyi bir yurt dışı eğitim almalarını isterdi.
Beni ABD’de Prof. Dr. J. Paul Long’un yanına gönderirken “Bak Mustafa, Long’un sana
projeden verecek parası yok, gidersen maaş transferi ile gideceksin. Seni bilirim, Long
çok babacan ve senin mizacına uygun bir bilim adamıdır, ne dersin?” diye sordu. Ben de
kabul ettim. İyi ki de etmişim, hayatımın en isabetli kararı oldu.
Oğuz Bey, Türkiye’de, pek fazla olmayan, kaliteli araştırmacıları tanır ve onlara gerektiği
kadar yardım etmek isterdi. Bunun en iyi göstergesi hocamızın TÜBİTAK ve TÜBA’da bu
yöndeki gayretleridir.
Oğuz Bey, Türk Farmakoloji Derneği (TFD) kurucularındandır ve derneğin ilk merkezi de
Oğuz Bey’in evidir. Bu nedenle farmakolojiye başladığım ilk yıllarda kendimi TFD
Yönetim Kurulu içerisinde buldum. TFD’nin yalnız üye aidatlarından oluşan yetersiz
bütçesi ile özverili çalışmasında, IUPHAR ve misafir farmakologlar arasındaki çok olumlu
diyaloglarda Şükrü Bey, Oğuz Bey ve Kazım Bey’in titiz çalışmalarının tanığıyım.
Benim akademik yaşamımın şekillenmesinde üç hocamın (Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp,
Prof. Dr. R. Kazım Türker ve Prof. Dr. J. P. Long) yeri vardır. Bunları saygı ve rahmetle
anıyorum.
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Hocam Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp
Prof. Dr. Gül AYANOĞLU DÜLGER
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi
Son sınıfta iken hastane eczanesi stajımı Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yapmış ve
orada Ecz. Suna Duru’yu tanımıştım. Ecz. Aslı Tezel (Prof. Dr. Aslı Özer) de zaten
fakülteden arkadaşımdı. Onlardan Hacettepe’de Farmakoloji dalında yüksek lisans veya
doktora eğitimi görebilmek için öncelikle Tıp Fakültesi dönem I ve II derslerinin alınması
gerektiğini öğrenmiştim ve bu bana cazip gelmişti. Fakülteyi bitirdikten sonra da
Farmakoloji Dalı'nda yüksek lisans eğitimi almak isteği ile Hacettepe Tıp Fakültesi
hastanesine giderek bu arkadaşları gördüm, henüz farmakolojinin yeri olmadığı için
eczanede oturuyorlardı. Onlar beni A.Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji Kürsüsü’nde Doç. Dr.
Oğuz Kayaalp’e yönlendirdiler. Böylece 1966 yılı Ağustos ayı sonunda hocamla tanışmış
oldum.

Cebeciye, A.Ü. Tıp Fakültesi'ne gidip kendisi ile görüştüm, olumlu karşıladı, beni kürsü
başkanı Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan hoca ile de tanıştırdı. Kendisi beni Hacettepe’de
dönem koordinatörü merhum Prof. Dr. İlhan Kerse hocaya yönlendirdi. Böylece ben,
henüz giriş sınavı yapılmadan ve kadroya atanmadan 6 Eylül’de dönem I derslerine
başladım. Bu ayrıntıya girme nedenim, tüm hafta boyunca derslere ve laboratuvarlara
devam ettiğim için o dönemde kadrosu henüz A.Ü. Tıp Fakültesinde olan Oğuz hocayı
ancak Hacettepe’ye derslere geldiği zaman görebiliyorduk. Yaz aylarında laboratuvar
eğitimi alabilmek için İbni Sina Hastanesinin bulunduğu binaya o yıl taşınmış olan A.Ü.
Tıp Fakültesi Farmakoloji kürsüsüne gidiyorduk. Burada kendisinden izole organ
çalışmalarını, kan basıncındaki değişiklikleri tambur üzerindeki isli kağıda yazdırmayı
öğrendik. Çalışmalar genellikle kedilerde ve tavşanda yapılıyordu. O dönemde Oğuz hoca
MAO inhibitörü antihipertansif ilaç kullanan kişilerde tiramin içeren besinlerin neden
olduğu reaksiyonlar ile ilgili çalışmalar yapıyor, MAO inhibitörü ilaçlar ile Türk
peynirlerinin etkileşmelerini inceliyordu.

Sonbaharda ben gene derslere döndüm ve aralık ayı sonunda da Oğuz Hoca 2 yıl için
ABD’ye gitti. Ancak, gitmeden önce bana da ABD’ye gidebilmem için bir burs önerisinde
bulundu ve başvuru mektubunu bizzat yazdırdı. Ne yazık ki o mektup yılbaşı postasının
gazabına uğramış

ve

yerine ulaşamamıştı. Zaten

o

burstan

yararlanabilseydim

muhtemelen hayat çizgim de farklı olacaktı. Bu ayrıntıya girme nedenim, hocamızın
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giderken benim de o yılları daha iyi değerlendirmemi istediğini ve mevcut imkanları
gösterdiğini belirtmek içindir.

Hacettepe’de morfoloji binasının 6. katı, o zamanki adı ile Farmakoloji ve Toksikoloji
Enstitüsüne verilmişti fakat laboratuvar kurulmamıştı. Zaten bu katta bizlere 2-3 oda
ayrılmış, diğer odalar geçici olarak sosyal bilimler ile ilgili psikoloji, sosyoloji, İngiliz dili
edebiyatı gibi dallara tahsis edilmişti. Kısaca, biz bu iki yıl içinde bir anlamda yersiz
yurtsuz olarak, Hacettepe’de açılan konumuzla ilgili tüm derslere, kurslara katılarak,
A.Ü. Farmakoloji biriminde makale saatleri ve seminerlere katılarak zamanımızı
değerlendirmeye çalıştık, doktoralarımızı tamamladık. Ancak hocamız Amerika’dan
dönüp kadrosu ile Hacettepe’de Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü Müdürü olarak
göreve başladıktan sonra akademik yaşam olması gereken şeklini aldı. Mamafih o yıl
bizim için de, kendisi için de zor oldu. Prof. Dr. Kayaalp Amerika’daki çalışma temposunu
ve disiplinini devam ettirmek istiyor, bizden bilmediğimiz, alışık olmadığımız bir
performans bekliyor, kendisinin yokluğunda harcanan zamanı telafi etmeye çalışıyor,
bizlerse hocamızın temposuna ayak uydurmakta zorlanıyorduk. Zamanla iki tarafta da
bir miktar değişim oldu haliyle ve orta yol bulundu. Ama bu arada da, Alaeddin hoca ile
ilgili yazımda anlattığım olay gibi bazı tatsızlıklar da yaşandı tabii ki. Gene de şimdi Aslı
ile o günleri gülerek anımsarız. Daha sonraki yıllarda, ben Amerika’dan döndüğüm yıl
hocamın neler hissettiğini daha iyi anladım. Oradaki çalışma disiplininden sonra
Türkiye’deki üniversite ortamı, o yılların Hacettepe’si bile olsa, çok rahat görünüyor,
insanlar çalışmıyormuş gibi bir izlenim veriyordu. Çok daha sonraları da, anabilim dalı
başkanı olunca birimdeki bazı arkadaşların rahatlığı, sorumsuzluğu beni üzdüğü
zamanlar hep hocamı hatırlamışımdır.

1967 yılında Hacettepe Üniversite statüsüne geçmişti. 1969 yılında ise Eczacılık
Yüksekokulu kurulmuştu ve Müdürü Dr. Aysen Karan idi. 1971’de ise Eczacılık Fakültesi
oldu ve Fakültenin ilk dekanlığına Amerika’dan dönmüş olan Prof. Dr. Oğuz Kayaalp
atandı.

Oğuz hocamız son derece çalışkan bir insandı, mesleğini çok severdi ve bilime çok önem
verir, literatürü çok yakından izlerdi. Belki bizlerin de en az kendisi kadar çalışmasını
beklediği için kendisini mutlu etmemiz çok zordu. Sabah 8.00- akşam 19.00 kendisinin
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normal mesai saatleri idi ve geceleri de evde çalıştığını söyler, bizi fakültede ders
hazırlarken görürse kızar, ders evde hazırlanır, derdi. Çünkü fakültedeki saatlerimizi
laboratuvarda araştırma yaparak geçirmemizi isterdi.

Okumak ve öğrenmekle ilgili olarak, doçentlik tezimi hazırladığım günlerde unutmadığım
ve bana ders veren bir konuşmamız olmuştu. Bana bir yayın sormuş, ben de tezimle
doğrudan ilgili olmadığı için okumadığımı söylemiştim. Bunun üzerine “ tez hazırlarken o
konu ile ilgili tüm yayınları okumanız gerekir” demişti. Gerçekten de önerdiği yayınları ve
diğerlerini, her şeyi okuyunca görüş açım değişti, çalışmamı daha iyi değerlendirebildim,
daha doğru yazdım sanırım. Bunu genç arkadaşlara örnek olması için özellikle belirtmek
istiyorum.

Gene tez çalışmam sırasında hocamızın sadece kendi çalışma konuları ile ilgili olanlar
değil, farmakoloji ile ilgili her konuya ne kadar hakim olduğunu, ne kadar derin bilgi
sahibi olduğunu anlamış ve hayranlık duymuştum. Hepimiz biliyoruz ki kendisi son
gününe kadar literatürü ve tüm gelişmeleri takip etmiş, okumuş, yeniliklere açık
olmuştu. Farmakoloji çok geniş ve çok hızla ilerleyen bir bilim dalı olduğu için zaten
ancak sürekli izlendiği taktirde tüm konulara bu kadar derinlemesine hakim olmak
mümkündür. Türkiye’de hiç kimsenin Oğuz hocamız kadar her konuda bu kadar derin
farmakoloji bilgisine sahip olduğunu ve olabileceğini düşünemiyorum. Zaten yazmış
olduğu kitap da bunun kanıtıdır sanırım.

Bizleri sürekli sınava tabi tutardı. Şöyle ki, laboratuvarda çalışırken veya öylesine
ayaküstü sorular sorardı, “Paskal kanunu nedir?” “Falanca ilaç hangi gruptandır” veya
"ne için kullanılır?" gibi. Ya da bir ilaç veya kimyasal ile ilgili güncel bir sorun varsa
sizinle konuyu tartışır, doğru değerlendirme yapabiliyor muyuz diye kontrol ederdi.
Bunlar hep öğretici yaklaşımlar olmuştu. Tabii biz de hiç bir zaman şimdiki bazı genç
arkadaşlar gibi "ben bunları bilmek zorunda değilim” diye düşünmemiştik.

Kendisinin yenilikleri yakından izlediğini belirttim. Farmakokinetik derslerini ilk olarak
kendisi vermiş, daha sonra ben bu konuda eğitim alıp döndükten sonra da fakülte
müfredatına bu dersin konmasına öncülük etmiştir. Benzer şekilde, ilaçlara yanıtta
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genetik faktörlerin önemine ve Türk insanının genetik yapısı ile ilaçların istenmeyen
etkileri

arasındaki

ilişkiye

dikkat

çekmiş,

bazı

arkadaşlarımızın

bu

konularda

uzmanlaşmalarını teşvik etmiş, TUBİTAK projelerinin gerçekleştirilmesini sağlamıştır.

Hocamız çok da disiplinliydi. Özellikle sabahları 8.30’da, akşamları da 17.30’da koridorda
gezinir, herkes zamanında gelmiş mi, ya da akşam erken çıkan olmuş mu diye kontrol
ederdi.

Eğer geciktiğiniz veya erken çıktığınız bir gün olursa bir iki gün sonra akşamüstü
çıkarken size seslenir ve en az 1-2 saat sohbet ederdi. Aslında bu sohbetler güzeldi,
meslek hayatı ile ilgili olayları anlatır veya kendisini üzen bazı olayları paylaşır, bir
anlamda

dertleşirdi.

Ama

konuşma

konusu

ne

olursa

olsun,

bilirdik

ki

cezalandırılıyoruz….

Birlikte çalıştığımız yıllarda beni üzen konu kendisinin bazı hallerde hoşgörüsünün az
oluşu idi. Sık sık migrenim tutardı. Bir gün başım çok ağrıdığı için bir saat erken
çıkmıştım ve bunu hoş karşılamadığını belli etmişti. Oysa eşi Türkan Hanımın da migreni
vardı ve daha anlayışlı olmasını beklerdim. Bir başka sefer de 38°C ateşle yatıyordum.
Dersim olduğu gün gayretlenip geldim ve dersten sonra eve döndüm. İki gün sonra bana
sitem etti, dersten sonra aramış, bulamamış. Rahatsızlığımı belirttim ama çok ciddiye
aldığını sanmıyorum.

Çalışmak kendisi için çok önemli de olsa sosyal ilişkilere de önem verirdi. Bir seferinde
bir iş ya da toplantı mı, hatırlamıyorum bir arkadaşımızın nikâhına gidemeyecektim.
Arkadaşınız için çok önemli bir gün, gitmeniz iyi olur demişti. Neticede nikâha gittim
tabii.

Ailesine de çok bağlı idi, onlardan sık sık söz eder, daha fazla torunu olması yönündeki
arzusunu dile getirirdi.
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1980'li yıllardı, IUPHAR toplantısına gitmek istiyordum fakat bütçem zorlanacaktı.
Kendisi bana “para nasıl olsa kazanılır, bu toplantılara gitmeniz sizin için çok yararlı olur”
demişti. Gerçekten de o yıllarda IUPHAR toplantıları çok güzel geçiyor, bilgilendirici,
öğretici oluyordu ve sonuçta ben o toplantıya katıldım ve çok yararlı oldu. Hocamız son
yıllara kadar sağlığı el verdiğince bilimsel toplantılara gitmeye devam etti ve tüm dikkati
ile izledi.

Hacettepe Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim dalı çalışmak isteyen herkese açıktı. Diğer
üniversitelerden birçok arkadaşımız da gelip burada laboratuvar çalışmaları yapmışlar,
tez hazırlamışlar veya eğitim almışlardır. Öğrenmek isteyen herkese öğretmeye hazırdı,
bundan mutlu olurdu. Bugün alanında ilerlemiş meslektaşlarımızın çoğunun oradan
geçmiş olduğunu görürüz. Hatta farmakoloji veya tıp- eczacı kökenli olmasa da bir çok
kişinin Oğuz hocanın yardımı ile yurt dışına giderek eğitim aldığını, başarılı birçok insanın
arkasında onun olduğunu görüyoruz.

Hocamızı son olarak 2012 yılı sonbaharında Hacettepe’de Eczacılık Fakültesi'nin ilk
mezunlarının 40. yılı için yapılan törende gördüm. O gün hareketlerinin yavaşladığını fark
ettim ama yaşı dikkate alınınca bu normaldi. Ama gene de kendisini kaybedebileceğimizi
hiç aklıma getirmiyordum. Bir yıl sonra haberi aldığımda çok şaşırdım ve üzüldüm, ama
tek tesellimiz, uzun süreli bir hastalık çekmeden sessizce aramızdan ayrılmış olmasıdır.

Türkiye çok güzel bir insanı kaybetti, ışıklar içinde yatsın.
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Prof. Dr. Alaeddin Akcasu
Prof. Dr. Gül AYANOĞLU DÜLGER
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Alaeddin Akcasu hocayı 1970 veya 71 kışı merhum Hasan Gacar hocanın
doçentlik

sınavı

için

jüri üyesi olarak Hacettepe’ye geldiğinde tanıdım. Kendisi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi olduğu için daha önce karşılaşmamıştık. O
yıllarda henüz Ulusal Farmakoloji kongreleri de yapılmadığı için Ankara ve Hacettepe
Üniversiteleri dışındaki farmakoloji öğretim üyelerini tanımazdık.

Çarşamba veya perşembe günü idi ve normal koşullarda saat 16.00’da haftalık seminer
saati gerçekleştirilirdi. Doçentlik sınavı bittikten sonra Alaeddin Akcasu hoca kendisi
seminer vermek istemiş, gayet tabii bu arzusu memnuniyetle karşılanmıştı ve bize
histamini anlattı. O yıllarda otakoidler çok moda idi, doçentlik sınavlarında da ders olarak
hep otakoidler anlatılırdı. Herhalde hoca da histamin çalışıyordu ve bizi bu konuda
bilgilendirmek istedi. Ancak konuşma çok uzun sürdü, saat 19.00 gibi bitti. Oğuz hoca da
her zamanki disiplini ile o günün esas seminerinin o saatten sonra verilmesini uygun
gördü. Bizler kalmadık, çıktık. Hocadan başka kim kaldı bilmiyorum. O yılların Hacettepe
yöresi çok farklı idi; eve yürüyerek gidip geliyordum ve kışın karanlıkta yalnız başıma
yürüyerek eve dönmek istemediğim ve Suna Hanımlar da beni Sıhhiyeye kadar
bırakacakları için onlarla çıkmıştım. Zaten Suna hanımların ve Aslıların o akşam için
sözleri de varmış, yanılmıyorsam. Her ne ise, sonuçta ertesi gün Oğuz hoca her birimizi
tek tek ofisine çağırarak tabiri mazur görün, daha uygun bir ifade bulamadım, bir güzel
fırçaladı. O da belki kendine göre düşünceli davranıyordu. Semineri ilk yıl asistanı olan
Feyyaz Artukoğlu verecekti ve ilk semineri olduğundan çok heyecanlı idi. Hoca da böyle
ilk kez seminer verecek arkadaşımızı dinlemeyip çıkıp gittiğimiz için bize çok kızmıştı.
Uzun lafın kısası, bunlara sebep Alaeddin hoca idi; o kadar uzun histamin anlatmasa idi,
belki her iki seminer de uygun bir sürede bitmiş olacaktı. Açıkçası, o yıllarda Alaeddin
hocayı pek tanımadığım için ve bu olay nedeni ile pek sempatik bulmazdım. Bir de tabii
histamin olayı var. Doktora tezim antihistamininklerle ilgiliydi ve histaminin adını bile
duymak istemiyordum….
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Alaeddin hocayı sonrada daha yakın tanıyınca çok sevdim tabii. Çok candan, şakacı,
nazik bir insandı. O da beni severdi. Bir de bizler için özel bir yanı vardı; eczacıları sever
ve korurdu. Zaten anabilim dalında birçok eczacı kökenli arkadaşın bulunması ve onlara
verdiği destek de bunun göstergesidir.

Kendisine karşı eda edilmemiş bir borcum var ve bu beni hala çok üzüyor. O nedenle
burada

paylaşmak

istedim:

Ben

İstanbul’a

naklettikten

sonra

beni

defalarca

Cerrahpaşa’ya davet etmişti fakat ben gidemedim. Gidemedim, çünkü İstanbul’da yollar
bana çok karmaşık geliyordu ve yalnız başıma birçok yere gidemiyordum, hala da çok sık
kayboluyorum. Bunu kendisine açıklamaya çalıştım ama her seferinde "lunaparkın
yanından saparsın..." diye tarif etmeye çalışıyordu. Rahatsızlığı sırasında hastanede
ziyaretine gittik ama tetkike almışlardı görmek kısmet olmadı ve sonra da vefat haberi
geldi. Hiç değilse rahatsızlanmadan bir kez daha kendisi ile sohbet etmek isterdim.
Aramızdan öyle sessizce ayrıldı, gitti…

Hocamıza rahmet diliyorum…
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Hocalarımızın Ardından
Prof. Dr. Meral TUNCER
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı

Ebediyete intikal etmiş olan değerli Farmakoloji Hocalarımız, Prof. Dr. Şükrü
Kaymakçalan, Prof. Dr. Alaeddin Akcasu ve Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp başta olmak
üzere , hepsini saygıyla ve rahmetle anarak yazıma başlamak istiyorum. Bu üç değerli
Hocamız Doçentlik jürimde bulunan 5 üye arasında yer almaktaydı. O zamanlar Prof.
olan öğretim üyelerinin sayısı azdı ve hemen hemen her doçentlik jürisinde bu “baba”
farmakologlardan biri, ikisi veya daha fazlası bulunabiliyordu. Şükrü Hoca ben Tıp
öğrencisi iken hocamdı, kariyer hayatımda onunla birlikte çalışmak kısmet olmadı ama
kariyer hayatıma başlamam sırasında büyük desteğini gördüm, bu vesileyle kendisini
ayrıca hayırla ve saygıyla burada yad etmek istiyorum. Alaeddin Hoca İstanbul’da
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Farmakoloji hocası olduğu için kendisiyle birlikteliğimiz
ancak kongrelerde ve Ankara’da departmanımızı ziyarete geldiği zamanlarda mümkün
oluyordu. O zamanlar bizlerle yaptığı tatlı sohbetlerini ve anlattığı hikayeleri unutmak
mümkün değil. Kendisini saygıyla anıyorum.
Oğuz Hocamız ile ise, Hacettepe Tıp Fakültesi Farmakoloji bölümünde doktoraya
başladığım 1973 tarihinden, kendisinin emekli olduğu tarih olan 1997 yılına kadar, 24
sene aynı akademik ortamı paylaştım. Elbette ki bu tarihten sonra da çeşitli vesilelerle
kendisiyle görüştük. Benim gibi bir çok farmakolog arkadaşımın yetişmesinde büyük
katkıları oldu. Zaten o zamanlar, adı Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü olan bölümün
kurucusu ve tek hocasıydı. Eczacılık Fakültesi Dekanlığı gibi idari işlerinin yanı sıra
bizlerle ilgilenmeye vakit ayırır ve çalışmaya teşvik ederdi. Kendisi her yönüyle örnek
alınacak bir bilim insanıydı. Bizlerden önce departmana gelir, çalışır ve bizlerden sonra
bölümden ayrılırdı. Akşamları saat 21.00 civarında Hacettepe’nin alt tarafındaki
demiryoluna paralel caddeden (şimdiki adıyla Celal Bayar Bulvarı) geçerken yukarıya
doğru bakıldığında binanın 6. katında bulunan departmandaki odasının ışığının yandığını
görenler çok olmuştur. Çalışanın önünü açar, çalışmayana çeşitli alternatifler önererek
yardımcı olmaya çalışırdı. Yapılmaması gereken şeyler yapıldığında bağırmaz, hareketleri
ve sakin olarak söylediği sözlerle uyarırdı.
Bir çok kereler, yapılan araştırmaları makale haline getirip okumasını rica ettiğimde,
Oğuz Hoca kendi adının yazarlar arasına konmasına itiraz ederek “çalışmayı siz yaptınız,
benim adımın konmasına gerek yok” demişti. O çalışmanın yapılması sırasında fikir
verdiğini, gerekli malzemenin sağlanması konusunda yardımcı olduğunu, gözden
geçirmesi için verdiğimde kısa sürede okuyup gerekli eklemeleri ve düzeltmeleri yaptığını
ifade ettiğim zaman ”siz bilirsiniz” derdi. Son derecede mütevazi ve düzenli bir hayatı
vardı. Sayın eşi Eczacı Türkan Kayaalp, yakından tanıdığım ve bir süre mesai arkadaşlığı
yaptığım değerli bir insandır. Kendisine bu vesileyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Kayaalp Hocamız bir çok bilimsel esere imzasını atmış ve çeşitli ödüllerin sahibi olmuş bir
bilim insanıdır. Yazmış olduğu ve editörlüğünü yaptığı Tıbbi Farmakoloji, Klinik
Farmakoloji ve TİK gibi kitapları bugün Farmakoloji ile uğraşanların ve hatta klinisyen
arkadaşların başvurdukları ve yararlandıkları başlıca eserler arasında yerini aldı.
Bir çok bilimsel Farmakoloji yayını ve ödülleri olan Hocamızın bu ve burada
sayamadığımız bütün diğer özellikleri, anısına yapılan toplantılarda dile getirilmiştir. Bu
özel sayı’da bu özelliklerin ancak çok az bir kısmını yazmak mümkün oldu. Alaeddin Hoca
ve Oğuz Hoca’ya ayrılan bu sayıda kendilerini tekrar rahmetle anıyor, hatıraları önünde
saygıyla eğiliyorum.
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Oğuz Kayaalp: Misyonu Olan Bir Adam*
Prof. Dr. Hakan S. ORER
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Oğuz Kayaalp için, 1980’lerden itibaren “tüm Türk farmakologlarının hocasıdır” demek
yanlış olmaz; çünkü, meslek yaşamlarında, en azından uzmanlık ya da doçentlik sınavına
hazırlanırken, Rasyonel (Akılcıl) Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji kitabının sayfalarını
çevirmeyen yoktur. Uzun yıllar boyunca ülkemizde yayınlanan sadece en kapsamlı
farmakoloji değil, en kapsamlı bir tıp kitabı olan bu eser, aynı zamanda Oğuz Hoca’nın
alameti farikasıdır.
Oğuz Kayaalp, 1966 yılında Türk Farmakoloji Derneği’ni kuran çekirdek grubun üyesi idi.
Vefatıyla birlikte bir devrin kapandığını söylemek yanlış olmaz. Deneysel farmakolojinin
bu ilk nesli Türkiye’nin son 50 yılda geçirdiği dönüşüme tanıklık ederken, kendilerini de
dönüştürerek bugün belli bir olgunluğa erişen bir “Türk farmakoloji ekolü” kurdu. Kendisi
gibi ebediyete intikal eden Alaeddin Akçasu, Kazım Türker ve diğerleriyle birlikte,
deneysel tıbbi araştırmalardan, akademik yükseltme kriterlerine, klinik araştırmaların
yasal mevzuatına, geri ödeme sistemlerine ve ilaç ruhsatlandırma süreçlerine varıncaya
kadar ülkemizin sağlık sistemine ve bilimsel üretimine artı değer katan bir tıp dalının
kurucularından biri oldu.
Oğuz Kayaalp en başından beri Hacettepe Tıp Fakültesi’nde görev yapan öğretim
üyelerinden birisiydi. İhsan Doğramacı 1950’lerin sonunda Kuzey Amerika tipi
“araştırmaya dayalı tıp” anlayışının Türkiye’ye getirilmesi için yola çıktığında, bir grup
genç hekimi de özel olarak seçip, yeni fakültenin kurucu öğretim üyeleri olarak
yetişmelerine olanak sağladı. Daha sonra Eczacılık Fakültesi’nin kurucu dekanı da olan
Oğuz Kayaalp, Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nın kurucusu olarak bu “misyon”a
her zaman sahip çıkmıştır. Benzer şekilde, kendisi de gerek Eczacılık Fakültesinin
kuruluşunda, gerekse anabilim dalının yapılanmasında, insana yatırım yapmak adına,
gelecek gördüğü öğrencilerin yurtdışında eğitim görebilmeleri, bilgi ve görgülerini
artırabilmeleri için azami çabayı göstermiştir.
Oğuz Kayaalp, bağımsız araştırıcılar yetiştiren, doktora tezine dayalı bir temel
farmakoloji eğitimine inanırdı. Bunda Michigan’da aldığı farmakoloji eğitiminin etkisi
büyüktür. Hacettepe Üniversitesinde, lisansüstü farmakoloji programının, TUS sistemi
kuruluncaya kadar, sadece doktora eğitimi olarak devam etmesi de bu görüşün
uzantısıdır. Yine bu nedenle, Eczacılık Fakültesi ile Tıp Fakültesi lisansüstü programları
hala daha tek program olarak yürütülmektedir. Tıpta uzmanlık sürecinde Sağlık
Bakanlığının son uygulamalarıyla farmakolojinin karşı karşıya kaldığı açmaz, bu
öngörünün ne kadar doğru olduğunu göstermiştir.
1970’lerden itibaren, deneysel farmakoloji alanında, bir avuç öğretim üyesi uluslararası
yayınlar yapmaya başladıklarında atıf indekslerine giren Türkiye adresli bilimsel
yayınların sayısı sadece birkaç yüz taneydi. İnsan kaynaklarının yetersiz, araştırma
imkanlarının kıt, araştırma atmosferi ve kültürünün bulunmadığı bir ortamda Oğuz
Kayaalp ve arkadaşları farmakolojiyi rayına oturtup, harekete geçiren lokomotif idiler. İlk
hareketin ne kadar zor olduğunu ikinci nesil olan bizler belki o kadar iyi takdir
edemiyoruz. Bu öncüler, tıp alanında analitik düşünceye dayalı, “proje” esaslı bilimsel
araştırmanın bayraktarlığını yaptılar ve sadece farmakoloji alanında değil, tüm tıp ve
sağlık bilimlerine yayılan bir çerçeve oluşturdular; kendi alanlarıyla sınırlı kalmayan bir
etki yarattılar. Oğuz Kayaalp’in Cumhuriyetin 50. Yılında az sayıda seçkin bilim adamına
*: Hacettepe Üniversitesi’ndeki veda töreninde oğlu Ali Kayaalp tarafından
“man on a mission” şeklinde söylenmiştir.
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verilen bilim ödüllerinden birini alması da bu öncülüğün en yüksek düzeyde tescili
olmuştur.
Oğuz Kayaalp, öğrencileri ve meslektaşlarının gözünde her zaman “engin bir bilgi küpü”
idi. Başlangıçta, insan kaynaklarının son derece sınırlı olduğu bir ortamda, o, kendini her
soruya cevap bulması gereken kişi olarak görmüş olabilir. Tedavinin merkezinde yer alan
farmakolojinin zaten böyle bir niteliği yok mudur? Ders notlarının sadece ders anlatmaya
yarayacak yerde bir kitaba dönüştürülmesi işini adeta hayat misyonu haline getiren ve
bunu 32 yıl boyunca bitmeyen bir motivasyonla sürdüren irade kanımca başka türlü
açıklanamaz. Onu başkalarının gözünde adeta bir “oracle” haline getiren de bu bilgi
yoğunlaşması olmuştur.
Oğuz Kayaalp her zaman mühendis kafalı bir hekim oldu. Bir biyolojik fenomenin
bileşenlerine ayrılması (deconstruction) ve yeniden birleştirilmesi (reconstruction), yani
altta yatan mekanizmaların anlaşılması onun başlıca uğraşısıydı. Anatomik-terapötik
(patofizyolojik)-farmakolojik entegrasyonun ancak bu şekilde sağlanacağını düşünürdü.
Kongrelerde, seminerlerde, sınavlarda sorduğu sorularla hep “işin esası”nı kovaladı. Aynı
yaklaşımı bilimsel araştırmalar için de kullanarak, her zaman iç tutarlılığı yüksek bir
araştırıcı oldu.
Türkçe tıp kitabı yazmanın en önemli zorluklarından birisi Türkçe tıbbi terminolojinin
gelişmemiş olmasıdır. Yabancı dilden dilimize giren kelimelerin yazılışı üzerinde bile
anlaşmaya varılmamışken, tıbbi kavramlara Türkçe karşılıkların bulunması tıp camiası
içinde birçok fikir önderi tarafından nafile bir çaba olarak görülmüştür. Son derece
üretken bir yazar olan Oğuz Kayaalp, anlam kaymasına yol açmayacak şekilde yeni
kelimeler önermeyi kitabının ilk basıldığı yıllardan itibaren önemsedi. Bu kelimelerden
bazıları, mesela yolak (pathway), başta farmakoloji olmak üzere tıp camiası tarafından
kabul görmüştür. Terminoloji konusunda gösterdiği hassasiyetin bir göstergesi, son
baskıda kitabın başlığında rasyonel kelimesi yerine akılcıl kelimesini kullanmaktan
çekinmemesidir.
Temel deneysel farmakoloji alanında yetişmiş olmakla birlikte, Oğuz Kayaalp, ilaç
mevzuatı ve ruhsatlandırılması ile ilgili süreçler bağlamında klinik farmakoloji ile
ilgilenmiştir. Klinik araştırmaların ilk yasal mevzuatının oluşturulmasında ve etik kurul
sisteminin kurulmasında öncülük yapmış akademisyenlerdendir. Her ne kadar bu ilgi
daha çok bürokrasi alanıyla sınırlı kalmış gibi görünse de, o, 1980’lerin sonundan
itibaren yeni yeni gelişmekte olan farmakogenetik alanını esas araştırma konusu haline
getirmiş ve Türkiye’de artık klinik araştırmaların ana bileşenlerinden biri olan bu alanın
öncüsü olmuştur. Sağlık Bakanlığı, tüm bu hizmetlerine karşılık, 2011 yılında, kendisine
Üstün Hizmet Ödülü vermiştir.
Yaşamı boyunca hiç ara vermeden çalışan ve üreten Oğuz Kayaalp’i ben 1983 yılında
farmakoloji dersleri sırasında tanıdım. Daha sonra, farmakolojiyi seçmemde en önemli
etmenlerden biri oldu. Meslek hayatım boyunca önemli birçok süreçte onun hakemliğine
müracaat ettim ve desteğini gördüm. Asistanlığa girişten doçentliğe kadar girdiğim tüm
sınavlarda Oğuz Hoca jürilerimde bulundu. Sakin, mesafeli ancak hakkaniyete önem
veren ve bilgiyi ve bilmenin değerini her şeyden üstün tutan mesleki tavrından hep
etkilendim. Asistanlığımız sırasında, diğer arkadaşlarımla birlikte farmakoloji kitabında
“hata” bulma yarışı yapardık. Tek tük de olsa bulabildiğimiz zaman, Oğuz Hoca, bundan
adeta mutluluk duyar, bizden “kanıt” ister ve hemen kitap üzerinde düzeltirdi. O’nun için
gerçeğe ve “işin esasına” olan bağlılık daha önemli idi.
Ruhu şad olsun.
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Knock-out fare ne demek?
Prof. Dr. Pelin KELİCEN UĞUR
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
1997 yılı doktora ders döneminin başlarındaydık. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı laboratuvarında, bir tanesi doktorasını dışarıdan yapan olmak
üzere dört arkadaşımla birlikte dönem notumuzu alacağımız X maddesini bulmaya
çalışıyorduk. Hem sohbet ediyor hem de bir türlü ne olduğunu bulamadığımız X maddesi
yüzünden gerilen sinirlerimizi şakalaşarak gidermeye çalışıyorduk. Bir ara ben “bilin
bakalım knock-out fare ne demek?” dedim. O anda şaka yaptığımı bildiklerinden yüzde
yüz emin bir şekilde sorduğum sorunun cevabını kendi kendime vererek “odun anestezisi
yapılmış fareye knock-out fare denir” dedim. Hatta elime orada bulduğum bir cam çubuk
alıp “bak bununla farenin başına ‘donk’ yaparsın, bayılır, üçe kadar sayarsın ayılmazsa
knock-out olur” dedim. Hep birlikte güldük, geçtik. En azından ben öyle sanıyordum! Ta
ki bir sonraki hafta, doktorasını dışarıdan yapan arkadaş sinirle yanıma gelip “senin
yüzünden Oğuz hocadan azar işittim, üstüne üstlük bir sürü de makale ödevi verdi bana”
deyinceye kadar. Ben ne olduğunu anlamaya çalışırken Oğuz hocanın beni acil yanına
çağırdığını öğrendim. Kapıdan titreyerek girdim. Her zamanki gibi masasında makale
yığınları arasında oturmuş bir şeyler yazıyordu. Beni görünce “gel bakalım Pelin, şimdi
sen bana söyle knock-out fare ne demek?” dedi. Yavaş yavaş olayı anlar gibiydim!
Transgenik vs. gibi bir şeyler çıkıyordu ağzımdan ama Oğuz hoca tatmin olmuş değildi.
“Ama arkadaşına odun anestezisi demişsin” dedi. Gülmemek için kendini zor tutuyordu.
Şaka yaptığımı, ciddiye alacağını düşünmediğimi söyledim. Sonra ciddileşti “pekiii pekiii,
taaaamam taamam” deyip bana bir öbek makale uzatıp “sen şunlara bir bak bakalım”
dedi. Bir dolu knock-out fare makalesiyle kalakalmış, en sonunda laboratuvara geri
dönmüştüm. O gün olanlar şöyleydi; sabah makale saati sonrasında Oğuz hoca “knockout fare nedir?” diye sormuş, arkadaş “odun anestezisi yapılmış fare“ diyerek olaya
atlamış, “yapma yav, amma attın” diyerek Oğuz hocadan tatlı-sert bir azar işitmiş,
olayın kaynağının ben olduğu sonradan anlaşılmıştı.
Yıllar sonra ilk transgenik projemi, yüzümde bir gülümsemeyle yazdım.
Proje nasıl biter bilemem ama bu hikaye şöyle bitsin:
Issız bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız üç şey nedir?
Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp- Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji Cilt I, II, III …
bir de anılar…
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Sn. Prof. Dr. S. Oğuz KAYAALP ve Türkiye’de Klinik Farmakoloji Bilimine Yaptığı
Katkılar
Prof. Dr. Esra KÜSDÜL SAĞLAM
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AbD Öğretim Üyesi
1931 yılında İnebolu, Kastamonu’da dünyaya gelen Süleyman Oğuz Kayaalp, Türkiye’de
sağlık çalışanı olmuş herkesin, tanıdığı, kitaplarından faydalandığı saygıdeğer hocamız.
Hayatı çeşitli büyük başarılar ile dolu, Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesi olan Sn.
Hocamız’ın Türkiye’de farmakoloji biliminin kurulması ve gelişmesinde büyük emeği
geçmiştir. Yazmış olduğu ‘Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji’ kitabı ile Türk
Tıbbı’na büyük katkıda bulunan hocamızın kitabı yalnızca bir farmakoloji kitabı olarak
kullanılmayıp, çok geniş bir fizyoloji, fizyopatoloji, temel klinik farmakolterapi ilkelerini
de anlatan geniş bir tıbbi kaynak olarak kullanılmaktadır.
İlaçların insan organizması üzerindeki etkilerini ve insan vücudundaki sürecini inceleyen
Klinik Farmakoloji Bilim’inin ülkemizde filizlenmesi ve gelişmesi sürecinde Sn. Oğuz
Kayaalp’in önemli katkıları olmuştur. Klinik Farmakoloji, ilaçların insanlar üzerindeki
kullanımının her yönüyle ilgilenen bir bilim dalı olup, farmakoloji ilkelerinin ve
yöntemlerin pratik hayattaki uygulamalarını kapsar. Bu yönü ile tıp pratiği ile
laboratuvar bilimi arasında geçiş sağlar. Yeni ilaç moleküllerinin keşfinden, ilaçların
hastalar üzerindeki kullanımına kadar geniş bir kapsamı vardır. Hocamız bu konuda
yaptığı araştırmaların yanında ‘Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler’
adlı kitabı yazarak klinik farmakolojinin temel öğretileri ile uygulamaları arasında köprü
kurmuştur. Bilim çevrelerine, klinik farmakoloji uygulayıcılarına ve ilaç endüstrisine
rehber niteliğinde olan bu kitap yalnızca Türkiye’deki uygulamalardan değil aynı
zamanda

Dünya

Sağlık

Örgütü

uygulamaları

gibi

uluslararası

klinik

farmakoloji

uygulamalarından da bahsettiği için çok yönlü bir klinik farmakoloji bilinci oluşmasında
çok önemli bir kaynak olmuştur. İlk baskısından sonra 2001 yılında 2. baskısı 2013
Yılında ise 3. Baskısı yapılan kitap, bu konu ile ilgilenen ama kaynak bulma sıkıntısı
yaşayan konunun taraflarına önemli bir kaynak olmuştur. Sn. Kayaalp 2013 yılında
basılan 3. Baskıya yazdığı önsözde ‘Yeterli bilgi olmadan fikir sahibi olunamaz, fikir
sahibi olunmadan da geçerli bir karar verilemez. Kitap burada ve daha önceki baskıların
önsözünde belirtilen vizyon ve misyon içinde Türkiye’de gönüllü insanlar üzerinde klinik
araştırma yapılması için elzem olan düzenlemelerin yaşama geçirilmeye başlandığı 1993
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yılından beri genişletilerek öğrenmek isteyenlerin ve çeşitli meslek mensuplarının
kullanımına sunulmaktadır.’ demektedir.
Klinik farmakolojinin uygulama alanları olan, hastaya doğru tanının konmasından
başlayarak, tedavi amaçlarının belirlenmesi, farklı seçenekler içinden etkinliği ve
güvenilirliği kanıtlanmış tedavinin seçilmesi, kontrendikasyonların ve ilaç etkileşimlerinin
dikkatlice değerlendirildiği uygun bir reçete yazılması, hastaya açık, anlaşılır bilgiler ve
talimatlar

vererek

tedaviye

başlanması,

tedavinin

sonuçlarının

izlenmesi

ve

değerlendirilmesini kapsayan sistematik bir yaklaşım biçimi olan akılcı ilaç kullanımı,
farmakovijilans (advers ilaç etkileri), özel hasta gruplarında ilaç kullanımı, ilaç
etkileşimleri

(çoklu

monitorizasyonu,

ilaç

kullanımı),

farmakoekonomi,

klinik

ilaç

araştırmaları,

farmakoepidemiyoloji

ve

terapötik

ilaç

farmakogenetik

konularında Oğuz Kayaalp çeşitli toplantılarda ve hazırlamış olduğu yazılarda bilgi
vermiştir.
Klinik farmakoloji bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni yeni gelişen bir bilim
dalıdır. Ülkemizde henüz emekleme aşamasında olan, Klinik Farmakoloji Bilimi’nin
bugünlere gelişinde büyük katkıları olan hocamızı saygı ve sevgiyle anıyor tüm tıp
camiasına başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet olsun...
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Oğuz Bey’e Saygılarımla
Nihal TÜMER, Ph.D
Professor, Pharmacology and Therapeutics, Applied Physiology and Kinesiology
University of Florida, Box 100267, Gainesville FL 32610
Pharmacologist, Geriatric Research, Education and Clinical Center, VA Medical Center
Gainesville FL 32608
e-mail: ntumer@ufl.ed
Oğuz Bey’i en derin saygılarımla anıyorum. Kendisi hayatımın bir parçasıydı.
Hacettepe’de okuduğum sürede farmakolojiyi Oğuz Bey’den öğrenmiştim. 31 yıl önce
Amerika’ya halamı ziyarete gelirken, kendisinin Philadelphia’da daha önce çalıştığı
laboratuvarı ziyarete gitmemi konuşmuştuk. Medical College of Pennsylvania’daki o
laboratuvarda stereotaksik cerrahide deneyimi olan bir kimse arıyorlarmış, uzun sözün
kısası fazla hevesli olmadan 30 yıl önce, 6-12 aylığına Amerika’da çalışmaya başladım.
Buraya gelirken parmağıyla işaret ederek “sakın ha kalmayacaksınız” demişti. Ama 5 yıl
sonra da düğünümüze gelince evlendiğiniz için sizi affettim demişti. Büyük bir proje
aldığımda ilk isim Oğuz Bey’e bana önereceği birisi olup olmadığını sormak oldu ve
Remzi Erdem ile başlayan “zincir reaksiyonu” diğer 5 post-doctoral fellow ile devam etti
ve şu anda burada olan Hale Toklu ile zevkle çalışma olanağını veren Oğuz Bey’e bütün
katkıları için minnettarım.
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XXII. Ulusal Farmakoloji Kongresinin Ardından
Doç. Dr. Elif ÇADIRCI
Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji AbD, ERZURUM

Türk Farmakoloji Derneği’nin 22. Ulusal Kongresi 4-7 Kasım 2013 tarihleri arasında
Rixos Lares Oteli Kongre Merkezi -Antalya’da düzenlendi. Bilimsel toplantılar 4 Kasım’da
Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu tarafından organize edilen 5. Klinik Toksikoloji
Sempozyumu ile başladı ve Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 6.
Klinik Farmakoloji Sempozyumu ile devam etti. Böylece katılımcıların her iki toplantıyı da
dinlemesi sağlandı. Güncel konuları ele alması açısından oldukça verimli ve doyurucu
olan KTÇG sempozyumunda “Gıda Güvenliği Açısından Genetik Yapısı Değiştirilmiş
Organizmalar” işlenirken KFÇG sempozyumunda “Klinik Farmakolojinin Hastane Hizmeti
ve Araştırma Uygulamaları” masaya yatırıldı.
Aynı günün akşamı Prof. Dr. Öner SÜZER ve Prof. Dr. Sönmez UYDEŞ-DOĞAN
Hocalarımızın yaptığı konuşmalardan sonra kongre açılışımız güzel bir ilke imza attı.
Kongre çok güzel bir müzik şöleni ve Antalya’dan fotoğrafların sunulduğu bir gösteri ile
başladı. Aslında bu kongre birçok açıdan ilklerin kongresi idi, ancak en önemli noktası ilk
kez dernek kurucusu Hocamız Prof. Dr. Oğuz KAYAALP ve Prof. Dr. Alaeddin AKCASU
hayatta değilken ve acıları henüz çok tazeyken düzenlenmiş olmasıydı. Bilimsel içeriğin
doluluğu, kongre organizasyonunun güzelliği ve özellikle adlarına düzenlenen anma
töreni ile bu organizasyonun hocalarımızın ruhlarını gülümsetebilmiş olduğunu
düşünüyorum. İlki 1973 yılında düzenlenmiş olan Ulusal kongremizin 40. Yıl dönümünde
yapılan bu organizasyon 40 yılda ne kadar büyük ve güzel bir aileye dönüştüğümüzün de
göstergesi idi.
Açılış konferansı ile TÜBİTAK başkan yardımcısı Doç. Dr. M. Necati DEMİR bizlere
TÜBİTAK’ın araştırma ve bilim insanı desteklerindeki yeniliklerinden bahsetti. Hepimiz
gibi TÜBİTAK’ın da sürekli bir değişim ve gelişim içinde olduğunu vurguladı.
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Kongrenin ikinci gününde bilimsel sunular Georgia Regents Üniversitesi’nden Adviye
ERGÜL’ün “Diabetes and Hypertension: Protecting the Cerebrovasculature” ve Johann
Wolfrang Goethe Üniversitesinden Ingrid FLEMING’in “Moleculer Mechanisms Underliying
the Activation of eNOS” isimli konferansları ile başladı. Daha sonra iki salonda devam
eden panellerde eş zamanlı olarak “Damarlarda İşlevsel Bozukluklar ve Farmakolojik
Yaklaşımlar” ile “İnflamasyon ve Nöronal Aktivite” konuları işlendi.
Öğle yemeği eşliğinde poster sunumlarının da gezilebileceği geniş zaman aralığında yine
bu kongreye özgü bir ilk ile karşılaştık. Her posterin ilgili iki hocamız tarafından gezilerek
değerlendirilmesi ve özenle incelenmesi sunulan her çalışmanın ve böylece verilen
emeğin kıymetini çalışanlarına hissettirdi.
İkinci gün öğleden sonra oturumları, A salonunda düzenlenen ve Oxford
Üniversitesi’nden Antony GALIONE ve London University Collage’den Sandip PATEL’in de
katıldığı “The Role of Ryridine Nucleotide cADPR and NAADP in Pyhsiology and
Pathopyhsiology: Interactions in Cellular Calcium relase” paneli ile devam etti. Eş
zamanlı olarak B salonunda düzenlenen “Doğal/Sentetik Kannabinoidlerin Farmakolojisi,
Toksikolojisi ve İlgili Mevzuat” paneli oldukça bilgi verici idi.
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Bütün bu bilimsel ve sosyal organizasyona genel olarak baktığımızda kongrenin en güzel
anları ikinci günün akşamı hocalarımız Prof. Dr. S. Oğuz KAYAALP ve Prof. Dr. Alaaddin
AKÇASU adına düzenlenen anma töreninde yaşandı. Hocalarımızın hayat hikâyelerinin
anlatıldığı slayt gösterileri ile başlayan tören, Oğuz ve Alaeddin Hocalarımız ile bire bir
çalışma/tanışma şansına erişmiş diğer hocalarımızın acı-tatlı anılarını anlatması ile
devam etti. İlk başta buruk başlayan tören sevgili hocalarımızın güzel anıları ile
süslenince kalplerdeki burukluk yerini özleme bıraktı. Kapanış anısı olarak Oğuz
Hocamızın yoğun sigara dumanına yangın tüpü ile müdahale etmesinin anlatılması
hepimizin yüzünde güzel bir gülümseme oluşturdu. Yazdığı kitaplar aracılığı ile ben dahil
ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarının eğitimine doğrudan katkı sağlamış ve aslında
dolaylı olarak şifa bulan her hastanın şifasına aracılık etmiş olan Prof. Dr. S. Oğuz
KAYAALP hocamızı ve aynı şekilde yetiştirdiği sayısız bilim adamı aracılığı ile farmakoloji
bilimine katkısı büyük olan Prof. Dr. Alaeddin AKCASU hocamızı saygı, minnet ve rahmet
ile anıyoruz.
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6 Kasım Çarşamba günü “Kıbrıs’ta Talidomid Gerçeği” ve “Endothelium Derived
Hyperpolarizing Factors and Associated Pathways” isimli konferanslarla başlayan gün
eşzamanlı olarak düzenlenen “Damar Düz Kas Tonusunün Lokal Düzenlenmesi” ve
“Teratojenite Bilgi Servisi” panelleri ile devam etti. Öğleden sonra Michael MULVANY
tarafından “Standards in PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in Europe”
sunumu yapıldı. A salonunda gerçekleştirilen “Klinik Eczacılık ve Farmakoloji” Paneli ile
aynı saatlerde serbest bildiriler arasından seçilen sözlü sunular B salonunda anlatıldı. Bu
oturumun sonunda bir de sürpriz vardı. Oturumun konuşmacıları Işıl Özakca, Selvinaz
Dalaklıoğlu Taşatargil, Gökçen Telli ve Zeliha Pala Kara’ya, bilimsel kurulun başarılı
çalışmaları ödüllendirme isteğinin karşılığı olarak birer hediye çeki verildi. Kongrenin son
akşamı olması dolayısı ile Çarşamba akşamı katılımcılara kareoke partisi ve diskoda
eğlenme seçenekleri sunuldu.
Kongrenin son gününde “İlaç güvenliği: Sağlık Otoritesi ve İlaç Sanayi Sorumlulukları”
ile “İlaç Geliştirilmesinde Çevrimsel Araştırmalar ve Türkiye’deki Alt Yapı” anlatıldı. Bu
bağlamda The European Clinical Research Infrastructures Network (ECRIN) adlı Avrupa
Birliği Yedinci Çerçeve Programı Projesinde Türkiye’yi temsil eden Dokuz Eylül
Üniversitesi Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı (TUCRIN) herkese heyecan verdi.
Her şey bittikten sonra kongre bilimsel sekreterimiz Prof. Dr. B. Sönmez Uydeş Doğan
da artık rahatlamıştı ve yüzü gülüyordu.
4 Kasım sabahı bizi büyük bir güler yüzle karşılayan Antalya, son iki gün havanın
bozması ile Türk Farmakoloji ailesini “ağlayarak” uğurladı. Kıymetli Hocalarımız S. Oğuz
KAYAALP ve Alaeddin AKCASU’nun yokluğu ile buruk geçmiş olsa da bu güzel ve verimli
organizasyon için Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kuruluna ve emeği geçen herkese
teşekkür ediyor; merhum Hocalarımızı saygı ile anıyoruz.
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