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Prof. Dr. öner Süzer
Türk Farmakoloji Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

 

 Değerli meslektaşlarım,

Türk Farmakoloji Derneği  Elektronik Bülteninin 
126. sayısında birlikteyiz. Bu sayıda iki 
toplantımızla ilgili kesin tarih bildiriminde 

bulunmak istiyorum. 

Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Alaeddin Akcasu 
Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme 
Seminerleri Programları’nın yirmi dördüncüsü 5-7 mart 
2015 tarihlerinde,  14 Ekim 2014 tarihinde kaybettiğimiz, 
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 1994-2000 
tarihleri arasında iki dönem Dekan olarak görev yapmış 
olan, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji 
Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Tayfun 
Berkan anısına düzenlenecektir. Yönetim Kurulumuz 
toplantıya 40. Yıl’ını dolduran meslektaşlarımız, Prof. Dr. 
melih AlTAN, Prof. Dr. İlker KANZiK, Prof. Dr. Hülya 
GÜVEN ve Prof. Dr. Yalçın TEKOl’u davet edecektir. Bu 
toplantının başvuru formu önümüzdeki günlerde internet 
sitemizde yayımlanacaktır. 

Sizden gelen talepler doğrultusunda toplantımız Perşembe 
ve cuma günleri gerçekleşecektir. Bu şekilde hem hafta 
sonunu değerlendirmek isteyenlere olanak sağlanacak hem 
de toplantımız üç yerine iki mesai gününü kapsayacaktır. 

Türk Farmakoloji Derneği’nin 23. ulusal Kongresi de 7-10 
Eylül 2015’te Hacettepe Üniversitesi Kültür merkezi, 
Sıhhiye, Ankara’da yapılacaktır. Derneğimiz, kongre 
bilimsel sekreterliği için Hacettepe Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Farmakoloji ABD öğretim üyesi Prof. Dr. E. Pelin 
Kelicen uğur’u görevlendirmiş, kongre organizasyonu için 
Flap Tour firmasını seçmiştir. Bu kongrenin üyelerimize 
özellikle de lisansüstü öğrencilerimize son zamanlarda 
düzenlenen tüm kongrelerden çok daha ucuza mal olması 
için her türlü özen gösterilmektedir. Gelişmeler www.tfd.
org.tr/kongre adresinden ilan edilecektir.

Saygılarımla ve Ocak-mart 2015 sayısında görüşmek 
dileğimle.

Prof. Dr. öner Süzer 

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

       
       

 ÖNSÖZ
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Giriş

Sepsisin en sık görülen bir komplikasyonu olarak 
ortaya çıkan septik şok, enfeksiyona karşı konakta 
gelişen enflamatuvar ve antienflamatuvar olaylar 

ile hümoral ve hücresel tepkilerin neden olduğu 
respiratuvar, gastrointestinal, renal ve sirkülatuvar 
işlev bozukluklarının ardından çoklu organ yetmezliği 
ve ölüm ile sonuçlanabilmektedir. Son yıllarda yapılan 
çalışmalar, Escherichia coli (E. coli) gibi Gram-negatif 
bakterilerin hücre duvarının bir bileşeni olan ve 
“endotoksin” olarak da adlandırılan lipopolisakkarit 
(LPS)’nin lipit A bölümünün konakta tetiklediği sinyal 
ileti mekanizmalarının ve etkinleştirdiği çoğu enzim 
ekspresyon ve etkinliğinin düzenlenmesine dayanan 
nedene yönelik ve moleküler düzeyde özgül terapötik 
yaklaşımlar üzerinde yoğunlaşmıştır (1, 2).

Son yıllarda, özellikle dolaşımda bulunan 
mikroribonükleik asit (miRNA)’ların ekspresyon 
düzeylerinin çeşitli hastalıklarda tanı amacıyla 
kullanılabileceğine ilişkin çalışmaların sayısı giderek 
artmaktadır (3, 4). Sepsisli hastaların serum veya 
plazmalarında özellikle miR-150, miR-223, miR-297, 
miR-146a ve miR-574-5p düzeylerinin tanı amacıyla 
belirteç olarak kullanılabileceklerine ilişkin çalışmalar 
da bulunmaktadır (5). Rodentlerde oluşturulan in vivo 
deneysel septik şok modellerinde miRNA’ların rolüne 
ilişkin yapılan çalışmaların sayısı oldukça azdır. LPS 
uygulanan farelerin çeşitli dokularında miR-21, miR-25, 
miR-27b, miR-100, miR-140, miR-142-3p, miR-181c, 
miR-187, miR-194, miR-214, miR-223 ve miR-224 (6), 
miR-146a (7), miR-146b, miR-155 ve miR-1224 (8), miR-
125b-5p, miR-150 ve miR-181a (9) düzeylerinin arttığı 
ve miR-181d (9) ile miR-223 (10) düzeylerinin azaldığının 
gösterilmesine karşın, sıçanlarda miRNA düzeylerinin 
araştırıldığı herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 
Ayrıca, sepsisli hastaların serum veya plazmalarında 

düzeylerinin ölçüldüğü miR-150 ve miR-223 ile sıçanların 
serum (11), hepatik stellat hücreler (12), kardiyomiyosit 
(13) ve kolon mukozasında (14) yapılan çalışmalar 
olmasına karşın, miR-297 düzeylerinin ne yönde 
değiştiğine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Sepsis ve septik şok gibi enflamasyon ile belirgin 
durumların patojenezinde önemli bir rolü olan nükleer 
faktör B (NF-κB)’nin, bazı miRNA’ların ekspresyonlarının 
artmasına ve bazılarının da azalmasına neden olarak, 
çoğu miRNA’nın ekspresyonunu düzenlendiğine ilişkin 
çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. Öte yandan, 
bazı miRNA’ların NF-κB sinyalleyici yolunu inhibe ettiği 
veya  NF-κB etkinliğini artırdığına ilişkin bulgular da 
vardır (4, 15, 16). Son yıllarda yapılan çalışmalarda, 
LPS ile oluşturulan süreğen sistemik enflamasyon 
modelinde sitokrom P450 (CYP) 4A ve CYP4F aracılığıyla 
oluşan 20-hidroksieikozatetraenoik asit (20-HETE)’nin 
enflamasyona neden olan mediyatörlerden biri olarak 
rol oynadığı gösterilmiştir (17, 18). Öte yandan, 
endotoksemi sırasında CYP4A ekspresyon ve etkinliğinin 
azalması sonucunda oluşumu azalan 20-HETE gibi 
vazokonstriktör ürünlerin dayanıklı analoglarının sepsis 
ve septik şok tedavisinde yararlı olabileceğine ilişkin 
literatürde tarafımızdan yapılan çalışmalar dışında 
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır (19-39). 

ENdotokSEmİk SıçaNlarda 20-HEtE aNaloğu 5,14 - 
HEdGE’NİN SİStEmİk mır-150, mır-223 vE mır-297 düZEylErİ 
üZErİNdEkİ EtkİSİNİN myd88/tak1/NF-kB yolu EtkİNlİğİ 
İlE İlİşkİlENdİrİlErEk araştırılmaSı

yrd. doç. dr. a. Nihal Sarı
mersin üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi

Farmakoloji 
ana Bilim dalı
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Bu bilgiler ışığında, bu çalışmada sistemik yoldan 
5,14-HEDGE uygulanan kontrol ve endotoksemik 
sıçanların serumlarında miR-150, miR-223 ve miR-
297 ekspresyon düzeyleri ile renal, kardiyak ve 
vasküler dokularında sitozolik miyeloit farklılaşma 
faktörü (MyD) 88, transforme edici büyüme faktörü 
ile etkinleştirilen kinaz 1 (TAK1), IκB kinaz β (IKKβ) ve 
κB inhibitörü-α (IκB-α) ile sitozolik/nükleer NF-κB p65 
protein ekspresyonları ve/veya etkinliklerinin ne yönde 
değiştiği araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem

In vivo çalışmalarda kontrol grubu olarak serum 
fizyolojik ve endotoksik şok grubu olarak LPS (E. coli 
LPS O111:B4) subletal dozda (10 mg/kg; i.p.) (27), 
deney grubu olarak da tek başına veya LPS ile birlikte 
20-HETE’nin dayanıklı analoğu 5,14-HEDGE (30 mg/
kg, s.k., LPS’den 1 saat sonra) (32) uygulanan sıçanlar 
kullanılmıştır. 

Serum fizyolojik veya LPS enjeksiyonundan önce ve birinci, 
ikinci, üçüncü ve dördüncü saatlerde ortalama  arter 
basıncı (OAB) ve kalp hızı (KH) kaydı alınmıştır. Deneyler 
sonunda, sıçanlar öldürülerek kan, böbrek, kalp, torasik 
aort ve süperiyor mezenterik arterleri alınmıştır. Alınan 
kandan hazırlanan serum örneklerinde miR-150, miR-
223 ve miR-297 ekspresyon düzeyleri miRNeasy Serum/
Plasma Kit, miScript II RT Kit ve miScript SYBR Green 
PCR Kit adlı kitlerin prospektüslerinde yazıldığı biçimde 
hazırlanan örneklerde ViiA 7 Real-Time PCR System 
kullanılarak ölçülmüştür. İzole edilen böbrek, kalp, 
torasik aort ve süperiyor mezenterik arterlerin sitozolik 
ve nükleer fraksiyonları Nuclear Extraction Kit adlı 
kitin prospektüsünde yazıldığı biçimde hazırlanmıştır. 

Ardından toplam protein düzeyleri, sitozolik MyD88, 
TAK1, fosforile TAK1, IκB-α ve fosforile IκB-α, sitozolik/
nükleer NF-κB p65, fosforile NF-κB p65, aktin, 
α-sarkomerik aktin ve β-aktin protein ekspresyonlarının 
ölçülmüştür. İstatistiksel karşılaştırmalar için tek-
yönlü ANOVA ve ardından Student-Newman-Keuls 
çoklu karşılaştırmalar testi veya Kruskal-Wallis testi ve 
ardından Dunns çoklu karşılaştırmalar testi ile Student 
t testi veya Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. 
İstatiksel olarak 0.05’ten küçük P değerleri anlamlı 
kabul edilmiştir.

Bulgular

LPS’nin KH (Şekil 1), miR-150, miR-223 ve miR-
297 ekspresyon düzeyleri (Şekil 2), MyD88 protein 
ekspresyonu, TAK1 protein fosforilasyonu ve fosforile 
TAK1/TAK1 ile IκB-α protein fosforilasyonu ve fosforile 
IκB-α/IκB-α protein oranları,  NF-κB p65 ve fosforile 
NF-κB p65 protein ekspresyonu ile fosforile NF-κB p65/
NF-κB p65, nükleer/sitozolik NF-κB p65 ile nükleer/
sitozolik fosforile NF-κB p65 protein oranlarında  neden 
olduğu artma kadar, OAB (Şekil 1) ve IκB-α protein 
ekspresyonununda neden olduğu azalma 5,14-HEDGE 
ile önlenmiştir. 5,14-HEDGE tek başına uygulandığında 
KH ve OAB, miR-150, miR-223 ve miR-297 ekspresyon 
düzeyleri, MyD88 protein ekspresyonu, TAK1 ve fosforile 
TAK1 protein ekspresyonu ve fosforile TAK1/TAK1 oranı, 
IκB-α ve fosforile IκB-α protein ekspresyonu ile fosforile 
IκB-α/IκB-α protein oranı, NF-κB p65 ve fosforile NF-κB 
p65 protein ekspresyonu ile fosforile NF-κB p65/NF-κB 
p65 protein oranı olduğu kadar, nükleer/sitozolik NF-
κB p65 protein oranı ile nükleer/sitozolik fosforile NF-
κB p65 protein oranında bir değişiklik oluşturmamıştır. 
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Tartışma

Endojen olarak oluşan 20-HETE’nin etkilerini taklit 
ettiği bilinen dayanıklı 20-HETE analoğu 5,14-HEDGE 
uygulanan kontrol ve endotoksemik sıçanların 
serumlarında miR-150, miR-223 ve miR-297 ekspresyon 
düzeyleri ile renal, kardiyak ve vasküler dokularında 
sitozolik MyD88, TAK1, IKKβ ve IκB-α ile sitozolik/nükleer 
NF-κB p65 protein ekspresyonları ve etkinliklerinin ne 
yönde değiştiğinin araştırıldığı bu çalışmanın bulguları, 
5,14-HEDGE’nin endotoksemi sırasında görülen 
hipotansiyon, takikardi, enflamasyon ve mortaliteye 
karşı koruyucu etkisine miR-150, miR-223 ve miR-297 
ekspresyon düzeyleri ile MyD88/TAK1/IKKβ/IκB-α/
NF-κB yolunun ekspresyon ve etkinliğindeki azalmanın 
katkıda bulunduğunu göstermektedir (Şekil 3).

Daha önce yaptığımız çalışmaların bulgularından 
yola çıkılarak yapılan bu tez çalışmasının sonuçlarına 
göre, LPS uygulanmasından 4 saat sonra böbrek, kalp, 
torasik aort ve süperiyor mezenterik arterin sitozolik 
fraksiyonlarında MyD88, fosforile TAK1 (Ser412) ve 
fosforile IκB-α (Ser32) protein ekspresyonu artmakta, 
TAK1 protein ekspresyonu değişmemekte, IκB-α 
degradasyonunun bir göstergesi olarak ölçülen IκB-α 
protein ekspresyonu azalmakta, TAK1 ve IKKβ etkinliğinin 
bir göstergesi olarak ölçülen sırasıyla fosforile TAK1/
TAK1 ile fosforile IκB-α/IκB-α oranlarının yanında, renal 
ve kardiyovasküler dokuların hem sitozolik hem de 
nükleer fraksiyonlarında NF-κB p65 ve fosforile NF-κB 
p65 (Ser536) protein ekspresyonu artmaktadır. Bunlara 
ek olarak, sitozolik ve nükleer fraksiyonlarda NF-κB 
p65’in etkinliğinin bir göstergesi olarak hesaplanan 
fosforile NF-κB p65/NF-κB p65 oranı ile NF-κB p65’in 
nükleer translokasyonunun bir göstergesi olarak 
hesaplanan nükleer NF-κB p65/sitozolik NF-κB p65 
oranı artmaktadır. 5,14-HEDGE, LPS’nin neden olduğu 
bütün bu değişiklikleri önlemektedir. Sitozolde olduğu 
kadar, NF-κB’ye bağımlı ve bağımsız gen ekspresyonunu 
düzenlemek üzere nükleusta da bulunduğu gösterilen 
IKKβ (40, 41), IκB-α (42, 43) ve kendisi (44, 45) dışında, 
gerek nükleusa geçmeden önce sitozolde gerekse 
nükleusta Ser536 üzerinden p65’in fosforilasyonuna 

neden olmaktadır; tam bir transkripsiyonel etkinlik 
için önemli olan p65’in bu bölgeden fosforilasyonu, 
NF-κB etkinliğindeki artışı yansıtmaktadır (46-50). 
Ayrıca, NF-κB ve IκB-α moleküllerinin sitozol ve nükleus 
arasında gidip geldiği, ancak IκB-α varlığında, IκB- α/
NF-κB kompleksinin esas olarak sitozolde yerleştiği 
bildirilmiştir (51-53). Bulgularımız, LPS ile NF-κB 
p65 ve fosforile NF-κB p65’in sitozolik ve nükleer 
fraksiyonlarda ekspresyonun artışıyla birlikte nükleer 
fraksiyondaki NF-κB p65 ile fosforile NF-κB p65’in 
sitozolik kısıma oranla daha çok artması NF-κB p-65’in 
nükleer translokasyonunun arttığını, ayrıca fosforile NF-
κB p65’in nükleer fraksiyonda daha çok bulunduğunu 
göstermektedir. Dolayısıyla, NF-κB 65 ile fosforile NF-
κB p65 protein düzeylerinin nükleer fraksiyonda daha 
yüksek miktarlarda olduğu yönündeki bulgularımız, 
hem NF-κB p65 hem de fosforile NF-κB p65’in nükleusa 
geçebileceğini, ayrıca NF-κB p65’in sitozolde olduğu 
kadar nükleusta da IKK  β/IκB-α yolu aracılığıyla 
fosforillenerek etkinleşebileceğini düşündürmektedir.

Bu çalışmada elde edilen verilere göre, sıçanlara 
LPS uygulanmasından 4 saat sonra serum miR-150, 
miR-223 ve miR-297 ekspresyon düzeyleri artmakta 
ve 5,14-HEDGE bu artışı önleyebilmektedir. Her ne 
kadar endotoksemik sıçanlarda miR-150 ve miR-223 
ekspresyon düzeylerinin arttığına ilişkin bulgularımız 
daha önce sepsisli hastaların plazma/serum miR-150 
(54) ve miR-223 (55) düzeylerinin azaldığını gösteren 
çalışmaların sonuçları ile çelişkili olsa da, miR-297 
ekspresyon düzeyleri ile ilgili bulgumuz yoğun bakımda 
yatan sepsisli hastaların serum miR-297 düzeylerinin 
ölen hastalarda daha yüksek olduğu bulgusu ile uyumlu 
görünmektedir (5). miR-150 ve miR-223 ekspresyon 
düzeylerine ilişkin çelişkili bulguların nedenlerinden 
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biri olarak, enfeksiyona maruziyet sonucunda 
başlayan ve çoklu organ yetmezliği sonucu ölüme dek 
gidebilen olayların patojenezi göz önüne alındığında 
çalışmamızın sıçanlara LPS enjeksiyonu ile oluşturulan 
deneysel septik şok modelinde yapılmış olması 
sayılabilir. miRNA’ların hedef genlerinin bulunduğu 
bir veri tabanında (http://www.targetscan; version 
6.2) sıçanlar için yapılan taramada, miR-150 (rno-
miR-150), miR-223 (rno-miR-223) ve miR-297 (rno-miR-
297)’nin iNOS, COX-2 ve CYP4A1 gen ekspresyonunda 
rol oynayan çeşitli transkripsion faktörleri ile kinazların 
ekspresyonu ile ilişkili olduklarının görülmesine karşın, 
bu enzimlerin doğrudan miR-150, miR-223 ve miR-
297’nin hedef genleri arasında olduğuna ilişkin bir 
bilgi bulunmamaktadır.  Öte yandan, oluşturduğumuz 
deneysel septik şok modelinde elde edilen bulgular, 
MyD88/TAK1/IKKβ/IκB-α/NF-κB yolu olduğu kadar, bu 
yol aracılığıyla ekspresyonları artan miR-150, miR-223 
ve miR-297’nin de hipotansiyon, takikardi, enflamasyon 
ve mortaliteye neden olabilecek mediyatörlerin 
oluşumunda rol oynayan iNOS, COX-2 ve CYP4A1 gibi 
enzimlere ilişkin genlerin ekspresyonunda değişikliklere 
neden olabileceğini  ayrıca, ekspresyonları artan miR-
150, miR-223 ve miR-297’nin de MyD88/TAK1/IKKβ/
IκB-α/NF-κB yolunun ekspresyon ve/veya etkinliğini 
artırabileceğini düşündürmektedir. 

Sonuç

Sonuç olarak 5,14-HEDGE’nin endotoksemi sırasında 
görülen hipotansiyon, takikardi, enflamasyon ve 

mortaliteye karşı koruyucu etkisine miR-150, miR-223 
ve miR-297 ekspresyon düzeyleri ile MyD88/TAK1/
IKKβ/IκB-α/NF-κB yolunun ekspresyon ve etkinliğindeki 
azalmanın katkıda bulunduğu gösterilmiştir. 
Bulgularımız, endotoksemi sırasında düzeylerinin 
azaldığı gösterilen 20-HETE’nin sistemik yoldan 
uygulanabilen dayanıklı analoglarından yola çıkılarak 
sistemik yoldan kolaylıkla uygulanabilecek biçimde 
geliştirilecek ilaçlar, başta yoğun bakım birimleri 
olmak üzere öteki kliniklerde vasküler hiporeaktivite, 
hipotansiyon, takikardi ve inflamasyonun eşlik ettiği 
ve yaşam süresinde kısalma ile sonuçlanabilen çeşitli 
kardiyovasküler ve renal bozukluk vb. nedenlerden 
dolayı ortaya çıkan hastalıkların tedavisinde yararlı 
olabileceğini göstermektedir. 
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Şekil 1. Kontrol ve endotoksemik sıçanlarda 5,14-HEDGE’nin (A) OAB ve (B) KH üzerindeki etkisi. 
n=6 * Kontrol ve # LPS değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı farklı (P < 0.05). § 0. ve + 1. saat değer-
lerinden istatistiksel olarak anlamlı farklı (P < 0.05).

Şekil 2. Kontrol ve endotoksemik sıçanlarda(A) mir-150, (B) mir-223 ve (c) mir-297 ekspresyonu 
düzeyleri üzerinde 5,14-HEDGE’nin etkisi. n=4  * Kontrol ve # lPS değerlerinden istatistiksel olarak 
anlamlı farklı (P < 0.05).
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Şekil 3. Endotoksemik sıçanlarda 5,14-HEDGE’nin sistemik miR-150, miR-223 ve miR-297 ekspre-
syon düzeyleri ile MyD88/TAK1/IKKβ/IκB-α/NFκ-B yolu ekspresyon ve etkinliği üzerindeki etkisi ile 
ilgili olarak ileri sürülen mekanizma.
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Prof. Dr. 
Tayfun Berkan’ın 
Anısına...

Prof. Dr. Tayfun Berkan’ı 15 Ekim 2014 
tarihinde, çok erken bir yaşta kaybettik. 
Erken denilebilecek bir yaşta Anabilim 

Dalımızdan emekli olan Dr. Tayfun Berkan’ın 
bu zamansız, beklenmedik ölümü hepimizi çok 
üzdü. Böyle bir kaybın ardından yazı yazabilmek 
gerçekten çok zor ancak anlamlı bir görev….
Prof. Dr. Tayfun Berkan 8 mart 1951 tarihin-
de Ankara’da doğdu. Ege Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nin kurucu öğretim üyesi ve ilk Dekanı 
Prof. Dr. Dündar Berkan’ın oğludur. İlköğreni-
mini Afganistan’da Kabil Türk İlkokulu ile Kabil 
international High School’un ilk bölümlerinde 
tamamladı. Orta öğrenimine aynı okullarda de-

vam etti ve ortaokul son sınıfta İzmir’de Bornova 
maarif Kolejine geçerek, 1968 yılında liseyi de 
bu okulda bitirdi. Eylül 1968 yılında İstanbul 
Nişantaşı Eczacılık Yüksekokulu’na giren Dr. 
Berkan, aynı okuldan 1972 yılında mezun oldu. 
Tayfun Berkan, 1973 yılında Ege Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Eczacılık Yüksekokulu’nda, Toksi-
koloji Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başladı.
1973 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Farmakoloji Kürsüsü’nde başlamış olduğu dok-
tora çalışmasını 1977 yılında tamamladı ve Far-
makoloji ve Toksikoloji Dalı’nda Tıp Bilimleri 
Doktoru unvanını aldı. 1980 yılında 6 ay süre 
ile Almanya’da Göttingen Üniversitesi Far-
makoloji ve Toksikoloji Enstitüsü’nde çalıştı. 

Prof. Dr. Zeliha KErrY
E.Ü. Eczacılık Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Tayfun Berkan, ikinci sırada ortada yer almaktadır. 
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Dr. Berkan 1983 yılında üniversite doçent unvan-
ının aldı. 1990 yılında profesörlük kadrosuna atandı.
Prof. Dr. Tayfun Berkan Nisan 1993-Eylül 1994 tar-
ihleri arasında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakülte-
si Dekan Yardımcılığı görevini üstlendi. 14 Eylül 
1994 – 24 Eylül 2000 tarihleri arasında iki dönem 
ard arda Eczacılık Fakültesi Dekanlığı görevini 
yürüttü.  2000 – 2003 tarihleri arasında Eczacılık 
Fakültesi’nin senato temsilcisi olarak seçildi ve bu 
görevi yürüttü. Prof. Dr. Tayfun Berkan 17 Tem-
muz 2003 tarihinde genç yaşta emekliye ayrıldı.
Ben, Dr. Tayfun Berkan’ı öğrencilik yıllarımdan 
beri tanıyorum. O yıllarda “Hocamız” idi. 1983 
yılında Dr. mukadder Yasa ile birlikte Farmako-
loji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak 
göreve başladıktan sonra ise “Tayfun Ağabey “oldu. 

Tayfun Ağabey, sakin yapısı ve uzlaşmacı tav-
rı ile Anabilim Dalımız ve Fakültemiz öğretim 
elemanları ve idari personeli tarafından çok se-
vilen bir insandı. Ayrıca, öğrencilerimiz tarafın-
dan da “En Çok Sevilen” hocalar arasında idi. 
Anabilim Dalımıza yüksek lisans yapmak üzere 
başvuran çok sayıda öğrencinin de farmakoloji di-
siplinini tercih etmesinde önemli katkısı olmuştur.
Anabilim Dalımızda göreve başladıktan sonra, o 
günlerin zor koşullarında, laboratuvarda, Tayfun 
Ağabey’in önerdiği bir çalışmayı yürütüyorduk. 
Deney koşulları, sıçan kan basıncı ölçümü ile sigara 
dumanına maruziyetin propronololün kan düzeyleri 
ve hemodinamik parametrelere etkisini araştırmak 
üzere tasarlanmıştı. Deney hayvanı ile çalışmanın 
getirdiği heyecan, acemilik ve deneyimsizliğimi 

“Zeliha, bari sen de ipi tut!” diye şakaya alıp daha 
sonra çalışmayı Farmakoloji Kongresi’nde benim 
sunmamı istemişti. İlk sözlü sunumumu heyecandan 
dizlerim titreyerek yaptığımı dün gibi anımsıyorum.
Tayfun Ağabey, insancıl biriydi, insanlara te-
peden bakmayı sevmezdi. Toplantılarda hep yapıcı 
davranır, kolay kolay kızmazdı. uzun yıllar yaptığı 
dekanlık görevi boyunca da sesini hiç yükseltme-
di, kırıcı olmadı. Vefatının ardından Fakültemizde 
yaptığımız anma toplantısında arkadaşları onu “Çok 
İyi Bir Dost, Çok İyi Sırdaş”  olarak tanımladılar.
Prof. Dr. Tayfun Berkan’ı 17 Ekim 2014 günü son-
suzluğa uğurladık. Kendisini uğurlamaya gelen-
lerin büyük çoğunluğu Ege Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nin 40 yıllık tarihini oluşturan bireyle-
rden oluşuyordu. Emekli öğretim üyelerimiz, ho-
calarımız, Fakültemiz’den ayrılmış veya emekli olan 
eski arkadaşlarımız, çalışanlarımız, büro görevlileri 
hepsi onu son yolculuğuna uğurlamaya gelmişlerdi.
Sevgili Tayfun Ağabey, aramızdan çok erken, 
genç yaşta ayrıldı. Hepimizin başı sağolsun.

“Deney hayvanı ile çalışmanın 
getirdiği heyecan, acemilik ve 
deneyimsizliğimi ‘Zeliha, bari 
sen de ipi tut!’ diye şakaya alıp 

daha sonra çalışmayı Farmakoloji 
Kongresi’nde benim sunmamı 

istemişti” 

     
Prof. Dr. Tayfun Berkan, ayakta ve en sağda yer almaktadır. 
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Prof. dr. mukadder yasa
E.ü. Eczacılık Fakültesi 

Öğretim üyesi

doç.dr. Gülnur Sevin
E.ü. Eczacılık Fakültesi 

Öğretim üyesi

Sevgili Tayfun Ağabeyi kaybetmenin derin 
üzüntüsü içindeyim. Akademik bir yaşam plan-
lamamıştım. Ancak, mezun olduğum fakülteye 
araştırma görevlisi alınacağını öğrendiğimde 
sınava girmeye karar verdim. İlk önce yabancı 
dil sınavı yapıldı ve ben Fransızcadan bu sına-
va girdim. Aslı Hoca sınav kağıdım başarılı olsa 
da yabancı dilimin İngilizce olmaması nedeniyle 
biraz düşünmüş. Ben dil sınavında başarılı old-
uğumu öğrendikten sonra bilim sınavına girdim. 
6 ay kadromun gelmesini bekledim ve asistanlığa 
başladım. Çok sonra asistanlığa kabul edilişimde 
Tayfun Ağabeyin de etkisinin olduğunu öğren-
dim. Aslı Hocaya “Bir de Fransızca bilen olsun” 
demiş. uzun yıllar birlikte çalıştık. Onun sinirli 
olduğuna, kırıcı olduğuna veya sesini yükselttiğine 
hiç tanık olmadım. Hep nazik ve sakindi. Erken 
emekli oldu ve erken ayrıldı aramızdan. Onu her 
zaman sevgi ve saygı ile anacağım.

“uzun yıllar birlikte çalıştık. 
Onun sinirli olduğuna, 

kırıcı olduğuna veya sesini 
yükselttiğine 

hiç tanık olmadım. 
Hep nazik ve sakindi.”

“İlk zamanlarda laboratuvar 
çalışmalarında yaşadığımız her türlü 
acemiliği soğukkanlılıkla karşılamış, 

“Kimse annesinin karnından 
farmakolog doğmaz zamanla her şeyi 
öğreneceksiniz sabırlı olun” demişti.

Tayfun Hocam, güler yüzü ve sempatikliği 
ile çevresine hep huzur veren bir insandı. Asla 
kızdığını görmedim. En üzüldüğüm ve ona uta-
na sıkıla söylediğim şey “Hocam ne olur bu kadar 
sigara içmeyin” olmuştur. Hocamız bu alışkanlığı 
nedeniyle, sigaranın etkileri konusunda farmako-
loji alanına çok değerli çalışmalar kazandırmıştır. 
İlk zamanlarda laboratuvar çalışmalarında 
yaşadığımız her türlü acemiliği soğukkanlılıkla 
karşılamış, büyük bir sakinlikle “Kimse annesi-
nin karnından farmakolog doğmaz zamanla her 
şeyi öğreneceksiniz sabırlı olun” demiş ve bizi ra-
hatlatmıştır. Anabilim dalına kabul edildiğim ilk 
yıl heyecanla bir şeyler yapmak istediğimi söyle-
diğimde, “gel seninle bir derleme yapalım hem 
tıbbi ingilizceye de aşina olursun” demişti. Çok 
heyecanlanmış ve değerli hocamın bu teklifi ile 
farmakoloji alanında ilk yayınımı da kendisi ile 
birlikte yapma şansım olmuştur. işıklar içinde 
yatsın, eminim o dünyaya da huzur ve sakinlik 
yayıyordur.....
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uzm. Ecz. riyad akPıNar
yüksek lisans Öğrencisi

Tayfun Hocam, 1990 yılında Fakülte 3. sınıfta 
iken, Farmakoloji dersinin daha ilk günlerinde 
Farmakolojiye karşı ilgi duymamı sağladı.  
Neredeyse her ders arasında, öğlen tatillerinde ve 
bunun haricinde aklıma takılan en ufak konuda 
rahatça odasına gidip konuşabilmemle bu ilgi 
daha da pekişti. Sonunda bu süreç, aynı anabilim 
dalında Tayfun Hoca’nın tez danışmanlığında 
yüksek lisansımı tamamlamaya kadar sürüp gitti. 
Yüksek lisansa başlar başlamaz in vivo deneylere 
dahil ederek bilimi tanımama fırsat vermiştir. 
Tayfun Hoca en zor anda bile sakinliğini 
koruyabilen ve çözüm üretebilen biriydi. Bana her 
olay karşısında sakin kalınabileceğini (belki de 
kalınması gerektiğini) ve ortalığı yakıp yıkmadan 
da çözüm üretilebilineceğini öğretti. Üzerimde 
önemli derecede emeği olan bir insan, ağabeyim 
ve hocam için artık sadece “Nur içinde yat” 
diyebiliyorum.

“Tayfun Hoca en zor anda bile 

sakinliğini koruyabilen ve çözüm 

üretebilen biriydi. Bana her olay 

karşısında sakin kalınabileceğini 

(belki de kalınması gerektiğini) ve 

ortalığı yakıp yıkmadan da çözüm 

üretilebileceğini öğretti”
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Sayın doç.dr.Gürkan tellioğlu, organ nakli 
cerrahisindeki serüveninizi kısaca anlatır 
mısınız?

Genel cerrahi ihtisasına başlamamla paralel olarak 
organ nakli cerrahisi de girmiş oldu hayatıma. 
İhtisas yaptığım klinik böbrek nakli merkezi idi.  
İhtisas bittikten sonra karaciğer nakli ile devam etti 
süreç. Organ nakli cerrahisi alanında kazandığım 
bursla cleveland clinic Organ Nakli merkezinde 
bir yıl çalıştıktan sonra yıllarca hazırlandığım kendi 
projemi hayata geçirme fırsatı buldum. Beş yıldır 
da bir organ nakli programının sorumluluğunu 
yürütüyorum. 

türkiye’de organ nakli başarı ile 
gerçekleştirilebiliyor mu? 

Başarıdan neyi anladığınıza göre değişiyor bu 
sorunun cevabı. 20 yıl önce organ nakli cerrahisinin 
gerçekleştirilebilmesi bir başarı idi. Biriken deneyim 
ile artık cerrahi başarı ile sınırlandırmıyoruz bu 
kavramı. 
Organ naklinde gerçek başarı organ yetmezliği 

ile mücadele eden hastaların 
organ nakli ile tedavi 
edilebilme oranıdır. Diğer 
bir ifade ile organ nakli 
için beklerken hayatını 
kaybeden insanlarımız 
başarısızlığımızın ifadesidir. 
Organ bekleme listelerinin her 
geçen gün kalabalıklaşmasına 
karşın gerçekleştirilen organ 
nakli sayılarının bu listeyi
karşılamakta yetersiz 
kalması tüm dünyanın ortak 
problemidir. Organ nakli 
alanında ülkemizde dünya 
standartlarını belirleyen 
bir tıbbi başarıya ulaşmış 
durumdayız. Vefaten organ 
bağışını arttırarak hayatını 
kurtardığımız insanlarımızın 

sayısını arttırmak durumundayız.

mevcut durumu biraz daha somutlaştırabilir 
miyiz? kaç hasta organ bekleme listelerinde nakil 
için bekliyor?

En kalabalık liste böbrek nakli için bekleyen 
hastalardan oluşuyor. Yaklaşık 25.000 hasta var 
bekleme listesinde. Yılda ortalama 500 vefaten 
bağış neticesinde böbrek nakli yapıldığını göz 
önüne alırsak durumun vehameti net olarak 
ortaya çıkmış olur. Karaciğer nakli için bekleme 
listesi böbrekle kıyaslandığında daha az sayıda 
görünmekle birlikte, karaciğer nakli için bekleyen 
hastalar nakil olamadıklarında hayatlarını 
kaybettiği için liste böbrek bekleme listesi 
kadar kalabalıklaşma fırsatı bulamamaktadır. 

doç.dr.Gürkan tellioğlu

“Organ naklinde gerçek başarı organ 
yetmezliği ile mücadele eden hastaların 

organ nakli ile tedavi edilebilme 
oranıdır. 

Diğer bir ifadeyle,
 organ nakli için beklerken hayatını 

kaybeden insanlarımız 
başarısızlığımızın ifadesidir”

N a k l e n  H a y a t
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Yılda ortalama 3000 böbrek nakli gerçekleştiriliyor 
ülkemizde. Bu rakamın 2500’ü canlı vericili böbrek 
nakli. 
Batı dünyasında vefaten bağış konusunda en başarılı 
örnek İspanya’dır. Aynı bağış oranlarına ulaşabilsek 
ülkemizde sadece vefaten bağış sonucu 5000 civarı 
böbrek nakli gerçekleşir.   

organ bağışında bulunmak için ne yapılması 
gerekiyor?

Organ bağışı aslen bir vasiyettir. Sağlıklı iken 
yapılan bir vasiyet. ölümden yaşam çıkarma 
ve hayat bağışlamaktır. Bizim kültürümüzde 
ölüm üzerine konuşmak kaçınılan bir durumdur. 
Yapılması gereken organ bağışında bulunan kişinin 
aile bireylerine bu vasiyetinden bahsetmesidir. Zira 

ölümün gerçekleşmesi halinde aile bireylerinin 
kararında bu vasiyetin etkisi büyük olacaktır. Teknik 
olarak organ nakil merkezelerine organ bağış 
birimlerine başvuruda bulunularak ulusal sisteme 
kayıt yaptırılabilir. Bu kayıtlar organ bağışını 
arttırmak için çalışanlara umut olmakta toplumun 
duyarlılığını rakamsal olarak ifade etmektedir. 

kişisel olarak sizin bu konuda çalışmalarınız var. 
Biraz bahseder misiniz?

Tedavisini gerçekleştirdiğimiz hastalarımızla 
yaşadığımız süreçler izler bırakıyor elbette. 
İnsanlarımızın organ bağışı ile neyin gerçekleştiğini 
bilmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Duygusal 
bir toplumuz. Bir çocuğun böbrek nakliyle eğitimine 
geri dönebildiğini, boyunun uzadığını, iş güç 
sahibi olup evlendiğini, çocuk sahibi olabildiğini 
anlatmamız lazım. Alışageldiği hayattan kopan 
yetişkinlerin hayata kaldığı yerden dönebildiğini, 
ikinci bir şans elde ettiğini göstermemiz lazım. 
Bağış kavram olarak bugünün insanı için çok 
sempatik bir kavram değil. Toplum her yaptığından 
bir çıkar elde etmelisin diye şekilleniyor. Bağış ise 
karşılıksız bir durum. Hayatın son bulduğu noktada 
bir başkasına yaşam vermek neden önemli olsun 
ki. İşte bu noktada organ bağışının toplumsal bir 
sigorta olduğunu anlatabilmek lazım. Her sağlıklı 
bireyin bir hasta adayı olduğunu, yarın bir organ 
yetmezliği gelişecek olursa topulumn bu konuya 
duyarlılığı sayesinde hayatta kalabileceğimizi 

“İnsanlarımızın organ bağışı ile neyin 
gerçekleştiğini bilmeye 

ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Duygusal bir toplumuz. 

Bir çocuğun böbrek nakliyle eğitimine 
geri dönebildiğini, boyunun uzadığını, 
iş güç sahibi olup evlendiğini, çocuk 
sahibi olabildiğini anlatmamız lazım”
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anlatmak lazım. Kısacası 
toplumsal bir dayanışma 
ruhunu hayata geçirmek lazım. 
Zor olan da bu zaten. Benim bu 
noktada yaptığım organ nakli 
ile gerçekleşen mucizeleri, 
apansızın karşılaşılan organ 
yetmezliği durumunun 
kişinin dünyasında yarattığı 
sıkıntıları, tedavi süreçlerini 
bir kitapla aktarmak oldu. 
Tıbbi terminolojik ifadeler 
içermemesine özen gösterdim. 
Asıl olan insan hikayeleri idi. 
  

Nasıl tepkiler aldı “Naklen Hayat” kitabı?

Çok olumlu tepkiler aldık. Doğru bilinen yanlışlar 
geri bildirimlerde önemli bir yer tuttu. Organ bağışı 
için ihtiyaç duyduğumuz dayanışma ruhuna destek 
veren bir proje oldu. Kitabın yazarı olarak ulaşmak 
istediğim amaca ulaştım. Şimdi ikinci basımı 
ile meşgulüz. Daha çok kişiye ulaşmak için çaba 
harcıyoruz.  Kitaba,
http://www.naklenhayat.com/naklen-hayat.pdf  
adresinden ulaşılabilir.

okuyucularımıza son olarak vermek istediğiniz 
bir mesaj var mı?

İcat ettiğimiz arabaların hızı reflekslerimizin 
kontrol edemeyeceği bir seviyeye çıktı. Hayat 
kontrolümüzden çıktı sanki. Zaman hiçbir şeye 

yetmiyor. rutin içinde kayboluyoruz her geçen 
gün. Psikiyatrik açıdan insanın hayatta kalmasını 
sağlayan en önemli yeteneklerinden birinin 
unutabilmek olduğu söylenir. Her yeteneğimizin 
suyunu çıkarmaktaki başarımız bu konuda da 
kendini gösteriyor. İnsan olduğumuzu da unutur 
hale geliyoruz. Biraz durmaya, durup düşünmeye 
ihtiyaç var. Sabah yatağından kalkıp iki ayağı 
üstüne durabilen, kahvaltıya oturup istediğini yiyip 
içebilen, yürüyüp koşabilen ve özgürce yaşayabilen 
insanların sahip oldukları zenginliğin farkına 
varmasına ihtiyaç var. Böylesi farkındalığı olan 
bireylerden oluşan bir toplum organ yetmezliği 
ile yaşam mücadelesi veren insanlarımıza kayıtsız 
kalmayacaktır. O zaman ölümden hayat çıkarmak, 
hayatı bağışlamak çok daha kolay olacaktır. Bu 
adımı atmak için enerjiye ihtiyaç duyanlar sekiz 
yaşında bir çocuğun böbrek nakli olduktan sonra 
böbrek nakli olmak nasıl birşey anlatır mısın 
sorusuna, düşünüp pırıl pırıl gözlerle;
“Su içmek” demesini gözlerinin önüne getirsinler.  
O gözlerde herşey için enerji bulacaklar. 

“İnsanlarımızın organ bağışı ile neyin 
gerçekleştiğini bilmeye 

ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 
Duygusal bir toplumuz. 

Bir çocuğun böbrek nakliyle 
eğitimine geri dönebildiğini, 

boyunun uzadığını, 
iş güç sahibi olup evlendiğini, 

çocuk sahibi olabildiğini anlatmamız 
lazım”

https://www.facebook.com/naklenhayat

Kitabın metnine     
 http://www.naklenhayat.com/

naklen-hayat.pdf  adresinden ulaşılabilir.

röportaj: Doç. Dr. Hale Z. Toklu 
haletoklu@yahoo.com
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Bilimsel Toplantılar Yer Tarih Web Adresi

1
ICPP 2015: XIII International Conference 
on Pharmacy and Pharmacology

Londra, 
İngiltere

16-17 Şubat 
2015

https://www.waset.org/
conference/2015/02/london/ICPP

2
2015 Annual Meeting of the American 
Society for Clinical Pharmacology and 
Therapeutics

New Orleans, 
Amerika 4-7 Mart 2015 http://www.ascpt.org/Meetings/

Future-Annual-Meetings

3
Next Generation Pharmacogenomics

Kuala 
Lumpur 
Malezya

11-13 Mart 
2015 http://goldenhelix2015.um.edu.my

4

European College of 
Neuropyschopharmacology Workshop for 
Junior Scientists

Nice, Fransa 11-15 Mart 
2015

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

5
Tomorrow’s Medicines - Pharmacology, 
Patients and Populations

Pok Fu Lam, 
Hong Kong

18-21 Mart 
2015 http://ascept-bps2015.com

6

Experimental Biology ‘15, sponsored by the 
American Society for Pharmacology and 
Experimental Therapeutics

Boston, 
Amerika

28 Mart- 1 
Nisan 2015

http://www.aspet.org/Meetings.
aspx?id=426

7
Immunopharmacology - VACCIPHARMA Varardero 

Beach Küba
14-19 Haziran 

2015
http://www.

immunovaccipharmacuba.com

8
Congress of the European Society for 
Developmental, Perinatal, and Pediatric 
Pharmacology

Belgrat, 
Sırbistan

23-26 Haziran 
2015

http://www.esdppp.org/site/2015-
congress-belgrade/

9
The 12th congress of EACPT (European 
Association for Clinical Pharmacology and 
Therapeutics)

Madrid, 
İspanya

27-30 Haziran 
2015

http://www.eacpt2015.
org/?gclid=CNjO9Zv3l8ICFQrLtAod5nwAQQ

10
World Congress on Pharmacology Brisbane, 

Australia
20-22 Temmuz 

2015
pharmacology.

pharmaceuticalconferences.com

11
25th meeting of the international society for 
neurochemistry

Cairns, 
Avustralya

23-27 Ağustos 
2015 www.neurochemistry.org/

12
28th Congress of the European College of 
Neuropsychopharmacology

Amsterdam, 
Hollanda

29 Ağustos -     
2 Eylül 2015 www.ecnp.eu

13
23. Ulusal Farmakoloji Kongresi Ankara 7-10 Eylül 

2015 http://www.tfd.org.tr

14
9th Congress of Toxicology in Developing 
Countries (CTDC9) by the International 
Union of Toxicology

Natal, 
Brezilya

7-10 Kasım 
2015 www.sbtox.org.br

15
7th European Congress of Pharmacology                        
(EPHAR2016) İstanbul 26-30 Haziran 

2016 www.ephar2016.org

Duyurulmasını istediğiniz ulusal ya da uluslararası bilimsel bir aktivite varsa, lütfen yayın komisyonuna bildiriniz  (info@tfd.org.tr)

                                       Bilimsel Toplantılar 
                                              Proje Başvuruları
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Proje Tipi Başvuru son günü Web Adresi

Tübitak 1001 Sitede ilan edilecektir. http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/
ulusal-destek-programlari/1001/icerik-basvuru-

tarihleri

Tübitak 3501-Ulusal Genç Araştırmacı 
Kariyer Geliştirme Programı Sitede ilan edilecektir. http://www.tubitak.gov.tr/cid/10402/index.htm

1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler 
Araştırma Destek Programı Sitede ilan edilecektir. www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-

destek-programlari/1005/icerik-basvuru-tarihleri

Tübitak 1002 Hızlı Destek Programı Başvurularda zaman 
kısıtlaması yoktur.

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

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

Başvurularda zaman 
kısıtlaması yoktur. http://www.tubitak.gov.tr/

SAN-TEZ Projeleri   1 Haziran 2015 http://www.sanayi.gov.tr/Pages.
aspx?pageID=541&lng=tr

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

Başvurular önce 
Tübitak SBAG 

tarafından 
değerlendirilecektir.

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


