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ÖNSÖZ

Değerli Meslektaşlarım,

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

Türk Farmakoloji Derneğinin Elektronik Bülteni, 128. sayısında
birlikteyiz. Bu sayıda bazı faaliyetlerimizle ilgili bildirimlerde
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 Farmakoloji Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof.
Dr. Tayfun Berkan anısına düzenlendi. Toplantıya Ege Üniversitesi,
Eczacılık Fakültesi’nden Dr. Yasemin ERAÇ, Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden Dr. Medine GÜLÇEBI İDRIZ OĞLU,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr.
A. Hakan KURT ve Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr.
Selçuk TAKIR konuşmacı olarak katıldı. Bültende bu toplantının
değerlendirme yazısını bulacaksınız.
Türk Farmakoloji Derneği’nin Olağanüstü Genel Toplantısı 03
Nisan 2015 Cuma günü saat 17.00’de Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı. Bu olağanüstü
genel kurulda Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji
Çalışma Grubu’nun Avrupa Klinik Farmakoloji Dernekleri
Federasyonu’na (European Association for Clinical Pharmacology
and Therapeutics, EACPT) üye olabilmesi için yetki aldık. Genel
kurul tutanağını bültenimizde bulacaksınız.
Türk Farmakoloji Derneği 22. Eğitim Toplantısı, Doğu Akdeniz
Farmakoloji Topluluğu (DAFT) işbirliğiyle, 29 Mayıs 2015 Cuma
günü Çukurova Üniversitesi, Adana’da “İnflamasyon ve Ağrı”
başlığıyla yapıldı. Toplantı ve ertesi gün düzenlenen gezi çok özeldi.
Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu’nun
VII.’si 22-27 Haziran 2015 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecektir.
Türk Farmakoloji Derneği’nin 23. Ulusal Kongresi de 7-10 Eylül
2015’te Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara’da
yapılacaktır. Kongre internet sitesi www.tfd.org.tr/kongre aktif
olmuştur, kongre bilimsel programı yayınlanmıştır ve bildiriler
kabul edilmeye başlanmıştır.
Saygılarımla ve Temmuz-Eylül 2015 sayısında görüşmek dileğimle.
Prof. Dr. Öner Süzer
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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Talidomid Faciasını Önleyen
Dr. Frances Oldham Kelsey’in Ardından...
Bu makale aşağıdaki şekliyle 10.08.2015 tarihinde
http://www.sanalbasin.com/t24-gazetesi adresinde de
yayımlanmıştır.

Ü

lkemizin medyasında insana ve iyi
şeylere yer bırakmayan “abartılı ve şiddet
dolu politik” haberlerin yanında belki
yer bulamadı ama yabancı haber ajanslarından
Talidomid kahramanı olarak bilinen Dr. Frances
Oldham Kelsey’in 8 Ağustos 2015 günü
101 yaşında Kanada’da yaşamını yitirdiğini
öğreniyoruz. Bu haberi okuyunca onun adını
ilk duyduğum 1989 yılına döndüm ve şimdi
birçok kimsenin hatırlamadığı “Zakkumcu Dr.
Ziya Özel” şarlatanlığı ile uğraşırken şimdi
hayatta olmayan Prof. Dr.Kazım Türker’in
bana onu tanıtan sözlerini hatırladım. O yıl,
bütün medya organları zakkum bitkisi ile
kanseri tedavi ettiğini iddia eden Dr. Ziya Özel

Dr. Frances Oldham Kelsey
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haberleri ile doluydu
ve
o
zamanın
iktidarı
da
bu
haberler karşısında
gevşek bir tutum
Prof.Dr. Şükrü Hatun
Çocuk
Endokrinoloji
Uzmanı
alıyordu.
Başta
Kocaeli
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
o zamanın Türk
Tabipleri Birliği Başkanı Prof.Dr. Nusret
Fişek olmak üzere bilimsel tıbba inananlar,
Dr. Ziya Özel’e prim veren medya karşısında
biraz zorda kalmışlardı. Tam o günlerde
konuyu bütün yönleri ile ele alacak bir panel
düzenlemeye karar verdik ve Kazım Hocanın
kapısını çaldık. Bir Hacettepe Tıp’lı olarak
Ankara Tıp Morfoloji binasının üst katlarına
ilk kez çıkarken ve onun odasına girerken
heyecanlandığımı hatırlıyorum. Kazım Hoca
bir bilim adamı olarak “popülizm” karşısındaki
zorluklarını anlattıktan sonra “Biliyor musun
Talidomid faciasından Amerika’yı bir kadın
korumuştu; çünkü orada bilime değer verildiği
gibi ilaç onayı gibi konularda bir kişinin
bile karşı çıkması o ilacın onay almasını
engellemeye yetiyordu” demiş ve ülkemizde
politikacıların bilime olan müdahalesine
dikkat çekmişti. Şimdi yıllar sonra Dr. Frances
Oldham Kelsey’in ölümünün ardından onun
ilaç endüstrisine karşı duruşundaki ayrıntıların
hala güncelliğini koruduğunu, insanlığın onun
gibi olağanüstü değerlendirme kapasitesine
sahip bilim insanlarının sesini yükseltmesi ile
ilerlediğini düşünerek Kazım Hocayı da saygı
ve sevgiyle anıyorum.
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Talidomid Faciası ve Frances Oldham
Kelsey’in Mücadelesi
Talidomid, ilk kez Batı Alman kimya firması
Gruenenthal (bu firma hala aktif olarak çalışmaya
devam etmektedir) tarafından 1 Ekim 1957’de
piyasaya sedatif olarak verilmiş ve daha sonra
yine firmanın önerisi ile hamile kadınlardaki
sabah rahatsızlıklarında (bulantı, kusma ile
giden sorunlar) reçetesiz olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Sonraki yıllarda değişik isimlerle
başta Batı Almanya, İngiltere, Kanada olmak
toplam 40 ülkede piyasaya verilmiştir. Ancak
1961 yılında bu ilaca bağlı özellikle kol ve bacak
gelişim yokluğu (tıpta fokomeli olarak biliniyor)
gibi ağır sekellere yol açtığı kanıtlanmış ve
ama bu arada yaklaşık 10 bin çocuk Talidomid
faciasından etkilenmiştir. Önce bu çocukların
mental olarak da geri oldukları sanılmış ve
bir çoğu akıl hastanelerinde tedavi edilmiştir.
Oysa bu çocukların Grammy ödüllü dünyanın
en önemli bas baritonlarından olan Thomas
Quasthoff örneğinde olduğu gibi tamamen
normal bir zekaya sahip oldukları, yalnızca
kollarının küçük kanatlar gibi, bacaklarının
ise kısa olduğu sonradan anlaşılmıştır. Bu
çocukların öyküsü 2007 yılı yapımıContergan
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filminde anlatılmıştır.
Avrupa’nın
henüz
Talidomid faciasının
tam olarak farkına
varamadığı
yıllarda
Amerikan ilaç firması
Merrel, Eylül 1960’da
bu ilacı Kevadon ismi
ile piyasaya sürmek
üzere Amerikan İlaç
ve Gıda Dairesi’ne
(FDA) başvurmuş. İşte
bu başvuru dosyası,
rutin bir başvuru
olarak ve Avrupa’da
kullanıldığı için bir
an önce onaylanması
beklentisi ile daha
önce Güney Dakota’da
aile hekimi olarak
çalışan ve yakın bir
zamanda FDA’ da yeni
ilaçlara lisans veren
birimde raportör olarak çalışmaya başlayan ve
o zaman 46 yaşında olan Dr. Frances Oldham
Kelsey’in önüne gelmiş.
İlacın güvenliği ile ilgili bazı veriler Dr.Kelsey’in
dikkatini çekmiş ve Merrel firmasından
özellikle ilaçla ilgili toksisite, dayanıklılık
ve saflık konularında ek bilgiler istemiş.
Bu yazışma ile Kelsey ile Merrel arasında
mücadele başlamış olmuş. Merrel bilgi verdikçe
Dr. Kelsey daha çok veri istemiş ve sonunda
Merrel yetkilileri Dr.Kelsey’i patronuna şikayet
ederek kendilerine küçük noktalar üzerinden
bürokratik engel çıkardıklarını söylemiş.
Sonraki yıllarda Dr. Kelsey bu dönemi anlatırken
Merrel firmasının ruhsat almak için çok hevesli
ve aceleci davrandığını, bu şekilde kendisi
üzerinde baskı kurduklarını ve değerlendirme
süreçlerini etkilemeye çalıştıklarını, kendisinin
en başından itibaren firma yetkililerinin verdiği
bilgiler konusunda şüphe duyduğunu, onlara
güvenmediğini söylüyor.
Dr. Kelsey’in Merrel’e olan direnişi sürerken
şubat 1961’de İngiliz Tıp Dergisi’nde (BMJ),
bir hekimin Talidomid’in bebeklerde kol
ve bacak gelişimini bozduğunu belirten bir
5

mektubu yayınlanmış ve bunu okuyan Dr.
Kelsey, Merrel firmasına bu konuyu sormuş.
Firma iç soruşturma başlattığını söylemiş ama
Dr. Kelsey’in iddialarını yinelemesi üzerine
firma bu kez o klasik (bakınız sigara firmalarının
akciğer kanseri konusunda söyledikleri)
“Veriler bir sonuca varmak, karar vermek için
yeterli değil” cevabını vermiş. İşte bu cevaptan
tam 6 ay sonra ise Avrupa’dan “fokomeli
epidemisi” ile Talidomid arasındaki ilişkiye ait
raporlar gelmeye başlamış ve bir süre sonra
Merrel firması Kevadon ile ilgili başvurusunu
geri çekmiş. Böylece Avrupa’da binlerce bebek
talidomid faciasından etkilenirken, ABD’de
yalnızca 17 bebek etkilenmiş.
Ülkemiz de Talidomid faciasından etkilenmeyen
ülkeler arasındadır. Bunun sağlanmasında
Ankara Üniversitesi Farmakoloji Profesörü
Şükrü Kaymakçalan’ın toksisite çalışmalarını
yeterli bulmaması ve buna bağlı olarak ilacın
ruhsat alamamasının rolü olmuştur. Yine aynı
dönemde Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün’ün
bu ilacın tavuk embriyosu üzerinde teratojenik
etkisini
Sağlık
Bakanlığı’na
bildirdiği
bilinmektedir. Sonuç olarak ülkemiz bu faciadan
o zamanki Sağlık Bakanlığı’nın iyi işleyen bir
kurum olmasının katkısı ile kurtulmuştur.
Talidomid ile ilgili öykü sonraki yıllarda daha çok
kurbanların verdiği mücadele üzerinde devam
etmiş, birçok ülke hükümeti bu kurbanlara
tazminat öderken Gruenenthal firması, o
bilinen Alman soğukkanlılığı ile kurumsal
sorumluluğunu reddetmeyi sürdürmüştür.
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Frances Oldham Kelsey’in kahramanlığı
Bu öyküde görevinin gereklerini yapan bir bilim
insanı ile karşı karşıyayız ama dönemin koşulları ve
ilaç endüstrisinin güçlü etkileri düşünüldüğünde
başta zamanın Amerikan başkanı JFK olmak
üzere hemen herkes, Dr. Frances Oldham
Kelsey’i “ bir yeni ilaç değerlendirilirken
olağanüstü yargıya varma kapasite sayesinde bir
trajediyi önlediğini” vurgulayarak “Kahraman”
olarak anmıştır. Sonraki yıllarda 45 yıl boyunca
FDA’da çalışan ve yeni ilaçlara izin verilme
süreci ile ilgili yeni bir birim açılmasına
öncülük eden Dr.Kelsey, ruhsatlandırma
protokollerinin hazırlanması gibi konularda
en önemli figür olarak hayatını sürdürmüştür.
Yaşamının son yıllarını doğduğu topraklarda
Kanada’da geçiren Dr. Kelsey, Kanada’ya
geç gelmesinden dolayı ancak bu ilkbaharda
Kanada’nın en büyük onur nişanı olan “Order
of Canada” ile ödüllendirilmiştir. Bu ödülün
verildiği anlara tanıklık eden kızı Christine
Kelsey, annesin kendisini hep Kanadalı
hissettiğini ve bu ödülü sağken almasından
büyük bir sevinç duyduğunu söylemiş.
Talidomid kurbanları tarafından “ Bir kahraman,
yol gösterici bir melek ve inanılmaz bir insan”
olarak tanımlanan Dr. Frances Oldham Kelsey,
bir insanın dünyayı değiştirebileceğinin kanıtı
olduğu kadar, gebelikte ilaç kullanımı konseptini
tamamen değiştiren bir bilim insanı olarak da
bilim tarihinin en müstesna bölümünde yerini
alarak bu dünyadan ayrılmıştır. Bize düşen onu
anlamak ve eseri önünden saygıyla eğilmektir.
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Prof.Dr. Alaeddin Akcasu
Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programları
Kayseri (Erciyes) Toplantısı

T

ürk
Farmakoloji
Dalı’ndan Uzm. Dr. Medine
Derneği Prof. Dr.
Gülçebi İdrizoğlu “Epilepsili
Alaeddin
Akcasu
Hastalarda Lamotrijin Tedavisi
Farmakoloji
Eğitiminde
ile
Genetik
Polimorfizm
Kuşaklararası
Bilimsel
İlişkisi”,Kahramanmaraş Sütçü
Etkileşme
Seminerleri
İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi
Programları’nın bir yenisi
Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan
daha 5-7 Mart 2015 tarihleri
Yrd. Doç. Dr. Akif Hakan Kurt
arasında, 14 Ekim 2014
“ Deneysel İnflamatuar Ağrı
tarihinde
kaybettiğimiz
Modelinde Sistemik ve Lokal
Ege Üniversitesi Eczacılık
Adipoz Kökenli Mezenkimal
Doç.Dr. Gülnur Sevin
Fakültesi
Farmakoloji Ege Üni.Eczacılık Fak. Farmakoloji ABD Kök Hücre Uygulamasının
Anabilim
Dalı
emekli
Anti-inflamatuar
ve
Antiöğretim üyesi Prof. Dr. Tayfun
nosiseptif Etkileri” ve
son
Berkan anısına düzenlenmiştir. Toplantımız
olarak da Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erciyes, Kayseri’de bulunan Mirada Del Logo
Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç.
Otel’de yapılmıştır. Toplantının açılışında Ege
Dr. Selçuk Takır “ Hidrojen Sülfür ve Retinal
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji
Arter Üzerine Etkisi” konulu çalışmalarını
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeliha Kerry
bizlerle
paylaşmışlardır.
Kuşaklararası
tarafından Tayfun Hoca’mızın özgeçmiş ve
toplantılarının konuşmacılar açısından oldukça
akademik geçmişi hakkında bilgi verilmiştir.
stresli olduğunu biliyoruz ancak katılımcılar
Bu kapsamda toplantıda bulunan diğer
açısından çok içten ve çok samimi bir ortam
hocalarımız da Tayfun Hoca ile ilgili anılarını
olduğunu söyleyebiliriz. Mümkün olduğunca
paylaşmışlardır. Prof. Dr. Zeliha Kerry,
çok sayıda hocamızın bu toplantılara katılması
hocamızın bu erken vefatından ötürü ne kadar
ve destek vermesi son derece önemlidir. Çünkü
üzgün olduğunu ve derneğimizin bu duyarlı
bu sayede genç farmakologlar hem onlar ile
yaklaşımından dolayı
bire bir ilişki kurma şansı elde edebilecekler
memnuniyetini ifade
hem de hocalarımızın deneyimlerini ve bilim
etmiştir.
yolunda her türlü olumlu-olumsuz yaşanmışlığı
Programda
sırasıyla
öğrenerek deneyim kazanacaklardır. Sunumlar
Ege
Üniversitesi
sonrası açılan bilimsel tartışma ortamları
Eczacılık
Fakültesi
sayesinde pek çok kişi yeni yöntemler,
Farmakoloji Anabilim
istatistiksel metotlar, konu hakkında güncel
Dalı’ndan Yrd. Doç.
bilgiler de elde edebilmekte ve ortak çalışma
Dr. Yasemin Eraç “
konuları olanlar arasında kollaborasyonlar
TRPC1 İyon Kanalının
oluşturulabilmektedir. Katılımcıların çoğu,
Vasküler Düz Kas
bu toplantıların her zaman kongrelerden daha
Hücrelerindeki İşlevi”,
samimi ve daha paylaşımcı bir ortam sağladığı
Marmara Üniversitesi
konusunda hemfikirdir. Kabul edelim eskiden
Tıp
Fakültesi
konuşmacılar için bu etkileşim seminerlerinin
Farmakoloji Anabilim
çok daha sert ve çok daha üzücü geçtiği zamanlar
Nisan - Haziran 2015
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da görülmüştür hatta bu yönüyle farmakologlar
arasında toplantının ismi “Kuşaklararası”
değil “ Kucaklararası” benzetmesiyle yeni bir
isim kazanmıştır. Bu nedenle zaman zaman
konuşmacı bulmakta zorlanıldığı zamanlar
da olmuştur. Çalışmalara verilen katkılar
saygı çerçevesinde ve rencide etme boyutuna
ulaşmadığı sürece eksikliklerin görülmesi ve
çalışmanın bambaşka fikirler ile yönlendirilmesi
bilimsel açıdan oldukça keyiflidir. Ne yazık
ki heyecanın bastırılamayarak konuşmacılar
ile sert bir üslupla tartışıldığı hala az da olsa
üzüntüyle görülmektedir.
Türk Farmakoloji Derneği başkanımız Prof.
Dr. Öner Süzer kapanış konuşmasında ilk
kez herhangi bir sponsor katkısı olmaksızın
sadece dernek imkanları ile bu toplantının
gerçekleştirildiğini
bizlere
bildirmiştir.
Bu söylem, aslında biz farmakologların
derneğimize ne kadar çok sahip çıkmamız
gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır.
Artık eskisi kadar kolay sponsor bulunamadığı
da açıktır. Gerçekten dernek aidatlarının
düzenli ödenmesi bu bağlamda çok değerlidir.
Kayseri toplantısının bir diğer dikkat
çeken yönü katılımcı sayısının beklenenin
çok altında olmasıdır. Toplantının kapanış
konuşması yapılırken dernek başkanımız
herkese
toplantının
değerlendirilmesi
konusunda söz hakkı vermiştir. Katılımcıların
neredeyse tamamı kuşaklararası bilimsel
etkileşme seminerleri programlarına katılımın
giderek azaldığını ifade etmişlerdir. Ancak
burada Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
öğretim elemanlarının büyük teşekkürü hak
ettiklerini söylemem gerekmektedir. Başta
Prof. Dr. Ersin Yarış ve Doç. Dr. Mine
Duman hocalarımız olmak üzere Anabilim
Dalı’ndaki diğer arkadaşlarımız, bir minübüs
kiralayıp Trabzon’dan Kayseri’ye gelerek
toplantıya katılmışlar ve bu etkileşim
toplantılarının hepsine de katılmaya özen
gösterdiklerini sitemle ifade etmişlerdir. Bu
konuda karşılıklı konuşmalar sonucunda,
tüm farmakoloji anabilim dalı başkanlarının
çalışma arkadaşlarını katılım konusunda
Nisan - Haziran 2015

özendirmeleri ve teşvik etmelerinin son
derece önemli olduğu sonucuna varılmıştır.
Prof. Dr. Alaeddin Akcasu Farmakoloji
Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme
Seminerlerinin derneğimizin bir geleneği
olduğu ve çok katılımlı olarak sürdürülmesi
gerektiği unutulmamalıdır.
Kayserinin sosyal kısmı da kayak yapan
katılımcılar açısından sanırım keyifli olmuştur.
Pistin uygun olduğu ve rahat kayıldığı
ifadeleri onları karşıdan izleyen bizler için
sevindiricidir. Erciyes Üniversitesi Tıbbi
Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. Aydın Erenmemişoğlu’nun gösterdiği
misafirperverlik ve sağladığı uygun fiyatlı ve
lezzetli pastırmalar için de ayrıca teşekkür ederiz.
Kayseri kayak turizmi dışında tarihi ile de çok
özel bir şehirdir. Trabzon ekibinin minübüsü
sayesinde ufak bir şehir turu ayarlanmış ve
biri medrese biri hastane olmak üzere, bitişik
iki yapıdan meydana gelen Gevher Nesibe
Tıp Tarihi Müzesi gezilmiştir. Burayı 1205’te
Selçuklu Sultanı Gıyâseddîn Keyhüsrev’in kız
kardeşi Gevher Nesibe Sultan adına vasiyeti
üzerine vakıf olarak yaptırdığı bilinmektedir ve
büyüleyici bir ortam olduğunu söyleyebiliriz.
Çok katılımlı, saygı ve sevgi dolu, bilim yapmış
olmanın keyfine varıldığı nice toplantılarda bir
arada olmayı diliyorum, saygılarımla...
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Prof. Dr. Mehmet Cansev Hocamız ile
TÜBİTAK Teşvik Ödülü Almasına Dair Bir Söyleşi
Söyleşi:
Doç.Dr. Gülnur Sevin
Ege Üniversitesi Eczacılık Fak. Farmakoloji ABD

U

ludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim
üyelerinden
Prof.Dr.
Mehmet
Cansev hocamız bugüne değin kolinerjik
nörofarmakoloji,
kardiyovasküler
ve
nöroendokrin
sistemlerin
düzenlenmesi,
beyin fosfolipid metabolizması, pirimidin
bileşiklerinin beyin fonksiyonlarındaki rolü ve
nörodejenerasyon konulu bir çok araştırmalar
yapmış olan bir bilim insanıdır. Farmakoloji
alanında pek çok ödüle sahiptir. 2009 yılında
hem Türk Farmakoloji Derneği R. Kazım
Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü’nü
hem de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
tarafından Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı
(GEBİP) ödülünü almıştır. Son olarak da
2014 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’ın Sağlık
Bilimleri Tıbbi Farmakoloji alanında TEŞVİK
ÖDÜLÜ’nü kazanarak ödüllerine bir yenisini
daha eklemiştir.
Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime
gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda
bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu
kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde
40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına
veriliyor.
Bu söyleşi ile hocamızın başarı öyküsünü ve
kendisini bilimsel yönleriyle tanıtmak istedik.
Bilimsel çalışmanın zorluğunu, başarının keyfi
ve insan üzerinde bıraktığı sorumluluğu bir de
onun ağzından dinlemek ve mesleğimize yeni
adım atan genç arkadaşlarımıza kendileri için
bir yol haritası çizerken rehber oluşturucu bu
söyleşiyi okumalarını arzu ettik. Bize vakit
ayırdığı için hocamıza çok teşekkür ediyoruz.
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Hocam biraz kendinizden bahseder misiniz?
Neden farmakoloji bilimine yöneldiniz?
1975 yılında Denizli’de doğdum. İlk, orta ve
lise öğrenimimi Denizli’de tamamladıktan
sonra 1993 yılında Uludağ Üniversitesi’nde
tıp eğitimime başladım. Tıp fakültesinden
mezuniyetimi takiben 2000 yılında aynı
üniversitede tıbbi farmakoloji ihtisasını
kazandım. 2003 yılında Farmakoloji uzmanı
olarak mezun oldum. Aslına bakarsanız tıp
fakültesi mezuniyetimden sonra pediatri
veya kardiyoloji ihtisası yapmak istiyordum.
Ancak TUS’da tarmakolojiyi kazandım.
Farmakoloji’de ihtisasa başlamadan önce
bu departmanda neler yapıldığını açıkçası
pek bilmiyordum. İhtisasa başladıktan sonra
ise departmandaki hocalarımdan, özellikle
tez hocam Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus’tan
çok etkilendim. Departmanda yapılan işleri
çok sevdim ve benimsedim. İhtisasımın ilk
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yılında yeniden TUS’a girip klinik bir branşı
kazanmama rağmen burada kalmayı ve yapılan
işleri öğrenerek kendimi geliştirmeyi tercih
ettim.
TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne konu olan
çalışmanızla ilgili bilimsel serüveniniz nasıl
başladı?
Massachusetts Institute of Technology
(MIT)’nin Brain and Cognitive Sciences
departmanında doktora sonrası araştırmacı
(post-doc) olarak göreve başladım. Başta MIT
ile anlaşmamız 1 yıl iken her şey yolunda gitti
ve ben burada dört yıl çalıştım. Kabul edildiğim
laboratuvar Prof. Richard Wurtman’ın
laboratuvarıydı. İsmail Hoca Dr. Wurtman’ın
laboratuvarında her yaz misafir araştırmacı
olarak çalışmaktaydı. Uzmanlığımı aldığım
dönem Dr. Wurtman’ın laboratuvarında bir
post-doc pozisyonu açılmıştı. Ben de İsmail
Hocanın sayesinde oraya kabul edildim.
TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne konu olan
çalışmanız hakkında bize bilgi verir misiniz?
Dr. Wurtman laboratuvarında uzun yıllardır
besin içeriklerinin beyin metabolizması üzerine
etkilerini inceleyen çalışmalar yapılıyordu.
Ben de beyin biyokimyası ve farmakolojisini
kapsayan bu konudaki çalışmalara katıldım.
Çalışmaların uzun vadeli hedefi Alzheimer ve
Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların
tedavisi için besin içeriklerinin kullanıldığı
yeni yaklaşımlar keşfetmekti. Yapılan birçok
deneysel çalışmada normalde insan vücudunda
bulunan, aynı zamanda gıdalarla da alınan ve
beyinde membran fosfolipidlerinin yapımında
kullanılan üridin, kolin ve omega-3 yağ
asitleri gibi maddelerin belli oranlardaki
kombinasyonunun bahsettiğim nörodejeneratif
Nisan - Haziran 2015

hastalıkların tedavisinde yeni bir yaklaşım
olabileceği sonucuna varıldı. Takiben bu
deneysel çalışmalar klinik araştırmalara
dönüştü. Sonuçta da erken dönem Alzheimer
hastalarında kullanım endikasyonu olan ve
nörolog reçetesiyle kullanılan bir ilaç piyasaya
sürüldü. TÜBİTAK Teşvik Ödülü de burada
yaptığım çalışmalarım üzerine “Sinir Bilimleri
alanında Alzheimer hastalığının tedavisinde
“Tıbbi Beslenme (Medical Nutrition)”
kavramının
yerleştirilmesi
konusunda
uluslararası düzeydeki çalışmaları” gerekçesiyle
verildi.
Bu ilaç Türkiye piyasasında mevcut mu?
Bildiğim kadarıyla şu an dünyanın 18 ülkesinde
piyasada olmasına rağmen henüz ülkemizde
piyasaya çıkmadı.
Alzheimer hastalığı halen birçok gizemi
içinde barındırıyor ve etkili bir tedavi
yöntemi de geliştirilebilmiş değil. Neden hala
bu hastalık ile ilgili etkili bir tedavi yöntemi
geliştiremiyoruz?
Çünkü halen hastalığın sebebi bilinmiyor.
Patolojik sürecin sonunda ne olduğu genel
olarak anlaşılmış olsa da bu sürecin nasıl
başladığı henüz anlaşılmış değil. Deneysel
modeller de bu süreci anlamaya sadece belli bir
oranda katkı verebiliyor. O yüzden bu konuda
daha alınacak çok yol var.
Hocam bu alanın güçlü ve zayıf taraflarından
bize bahsedebilir misiniz?
Dünyada çok fazla araştırıcının Sinir Bilimleri
ve Alzheimer araştırmalarına ilgi duymasının
bu alanın güçlü tarafı olduğunu düşünüyorum.
Bu sayede her yeni gün tedaviye yönelik umut
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veren bir adım daha atılıyor. Atılan her adım
araştırıcılarda yeni bir motivasyona yol açıyor
ve yeni insanları bu alana çekiyor. Ancak sinir
sisteminin gizemleri henüz çözülebilmiş değil.
Çok karmaşık bir sistem ve beynin her bölgesi,
her nukleusu sanki vücudun ayrı bir organıymış
gibi farklı işlevlere aracılık ediyor. O yüzden
çok daha farklı yaklaşımlara ihtiyaç var. Ortaya
çıkan tablo insana “az gittik uz gittik, dere tepe
düz gittik, bir de baktık ki bir arpa boyu yol
gittik” tekerlemesini hatırlatıyor. Bu durum
bu alanın değil ama, araştırıcılar olarak bizim
zayıflığımız.
Şu anda yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi
verir misiniz?
2008 yılında Uludağ Üniversitesi’ndeki
görevime döndüm ve kendi araştırmalarımı
yapacağım bir laboratuvar kurma gayretine
giriştim. Şu an Sinir Bilimleri alanında birçok
farklı deneysel metodu özellikle in vivo anlamda
uygulayabildiğimiz bir laboratuvarımız var. İn
vivo mikrodiyaliz, push-pull perfüzyon, serebral
mikroenjeksiyon, beyin dilimleri, deneysel
Parkinson modeli, öğrenme ve hafızayı test eden
çeşitli davranışsal analizler, western blot, HPLC
ve thin layer chromatography gibi alanlarda
bilgi birikimimiz ve alt yapımız bulunuyor. Son
bir iki aydır da immünohistokimya metodunu
kurmaya çabalıyoruz.
Çeşitli projeler kapsamında kurum içi ve kurum
dışı ortaklarımız var. Yurt dışında ortaklık
yaptığımız laboratuvarlar var. Hatta bir yurt
dışı bağlantılı projemiz kapsamında Uludağ
Üniversitesinde ilk kez transgenik farelerle
bizim laboratuvarımızda çalışılıyor.
Nasıl bir laboratuvar hayal ediyordunuz bu
hayalinize ulaşabildiniz mi?
Benim hayalimde aklıma gelen her fikri
deneyebileceğim altyapı ve yetişmiş insan
gücüne sahip bir laboratuvar oluşturmak var.
Özellikle yurt dışı kongrelerde veya ülkemizde
bilimin önde gelen insanlarının sunumlarında
fark etmişsinizdir: hoca çok iyi bir sunum
yapar ve sunumunu 15-20 kadar laboratuvar
mensubuyla birlikte çekilmiş bir fotoğraf
göstererek tamamlar. Bu tarz bir hayal benimki.
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Bunun çok mümkün olmadığının farkındayım.
Belki çok doğru da değil. Neticede altyapı ve iş
gücünüzün olmadığı konularda tercih edilecek
en kestirme yol başka laboratuvarlarla işbirliği
yapmaktır. Ancak bilimsel işbirliği anlamında
daha çok yol almamız gerektiği ortada. Bir
de ben geldiğim noktadan henüz tatmin
olmuş değilim. Bana kalırsa laboratuvarımda
kurulacak daha çok metod ve yapılacak daha
çok iş var.
Farmakoloji bilimine katkılarınızın devamı
açısından ilerisi için ne gibi düşünceleriniz
var?
Ben araştırma yapmaktan büyük keyif alan
biriyim. Bana göre dünyada kimsenin bilmediği
bir bulguya ulaşmaktan ve bu gözlemi ilk
yapan kişi olmaktan daha büyük bir mutluluk
yok. Bu motivasyonum sürdüğü ve sağlığım
elverdiği müddetçe araştırma yapmaya devam
edebilmekten daha fazla bir beklentim olamaz.
Bu alanda çalışmak isteyen birinde ne gibi
özeliklerin olması gerektiğini düşünüyorsunuz?
Gereken en önemli özellik merak olmalı.
Araştırıcı devamlı olarak merak eden ve
sorgulayan bir yaklaşım içinde olmalı. Hevesli
olmalı ve sevdiği için yapmalı. Yaptığından zevk
almalı. Hayata dair kaygılarını ve sıkıntılarını
laboratuvara girdiğinde geride bırakılabiliyorsa,
o kişinin başarılı olmaması için bir sebep
görmüyorum.
Son olarak son derece önemli tecrübelerden
geçmiş biri olarak genç farmakologlara
vermek istediğiniz bir mesajınız var mı?
Genç
farmakologlara
işlerini
severek
yapmalarını, önlerine çıkan engellerden
yılmamalarını,
sürekli
okumalarını
ve
kendilerini geliştirmelerini öneririm. İngilizce
diline okuma, yazma ve konuşma anlamında
hakim olmalılar. Yurt dışına gidip eğitim ve
araştırma anlamında bir yurt dışı tecrübesi
edinmelerini özellikle tavsiye ederim. Bu şekilde
kendilerini geliştirmeleri mümkün olacak ve bir
gün önlerinde çeşitli kapılar açılacaktır. Hayal
bile edemeyecekleri güzel günler görebilirler.
Tecrübeyle sabittir.
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Türk Farmakoloji Derneği Olağanüstü Genel Toplantı Tutanağı
Türk Farmakoloji Derneği’nin Olağanüstü Genel Toplantısı,
22 üyenin katılımı ile 03 Nisan 2015 Cuma günü saat
17:00’de Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Konferans Salonu’nda yapıldı. Açılış ve saygı duruşunu
takiben kongre divanı seçildi. Kongre divanına, divan başkanı
olarak Prof. Dr. Bülent Gümüşel, üye olarak Doç. Dr. Bilgen
Başgut ve Ecz. Hande Karahan seçildi. Kongre divanının
oluşturulmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.
Gündemde yer alan Türk Farmakoloji Derneği Klinik
Farmakoloji Çalışma Grubu’nun Avrupa Klinik Farmakoloji
Dernekleri Federasyonu’na (European Association for
Clinical Pharmacology and Therapeutics, EACPT) üye
olması konusu görüşüldü. Türk Farmakoloji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öner Süzer, konu ile
ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Üyelik işlemleri için Türk
Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu
Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Canan Uluoğlu konuşma
yaptı. Konuyla ilgili olarak Dr. İsmail Burak Bal, Prof. Dr.
Tanju Özçelikay soru ve görüşlerini dile getirdiler. Prof. Dr.
Öner Süzer, Prof. Dr. Canan Uluoğlu, Prof. Dr. Ersin Yarış,
Prof. Dr. Bülent Gümüşel, Doç. Dr. N. Tuğba Kandilci, Doç.
Dr. Yusuf Cem Kaplan, Prof. Dr. Bahar Tunçtan söz alarak
soruları cevaplandırıp görüşlerini dile getirdiler. Yapılan
oylamada Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji
Çalışma Grubu’nun Avrupa Klinik Farmakoloji Dernekleri
Federasyonu’na üyelik başvurusunun yapılması ve üyeliğin
gerçekleşmesi halinde ilgili kuruluşça belirlenen aidat
miktarının ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Dilek ve temenniler kısmında söz almak isteyen olmadı.
Kongre Divanı’na toplantı tutanağını imzalaması için oy
birliği ile yetki verilerek Olağanüstü Genel Toplantı kapatıldı.
Prof. Dr. Bülent Gümüşel
Divan Başkanı
				
			
Doç. Dr. Bilgen Başgut 				
Ecz. Hande Karahan
Divan Üyesi						 Divan Üyesi
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Doğu Akdeniz Farmakoloji Topluluğu (DAFT) İşbirliğiyle Yapılan

Türk Farmakoloji Derneği XXII. Eğitim Toplantısının Ardından

Hazırlayan:
Dr.Fatma Aydınoğlu
Çukurova Üniverstesi Eczacılık Fakültesi Öğetim Üyesi

“

İnflamasyon ve Ağrı” başlıklı Türk
Farmakoloji Derneğinin XXII. Eğitim
Toplantısı, Doğu Akdeniz Farmakoloji
Topluluğu (DAFT) işbirliğiyle 29 Mayıs
2015 tarihinde Çukurova Üniversitesi Akif
Kansu toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıdan bir gün önce akşam Adana’ya
erken gelen hocalarımızla, Yrd. Doç. Dr. Olcay
Kıroğlu hocamızın Hasan Kolcuoğlu’nda
organize ettiği akşam yemeğinde buluştuk.
Hocalarımız Adana’nın meşhur metrelik
Adana Kebap’ını tattılar ve hep beraber güzel
vakit geçirdik. Yemek sırasında Aydın Hoca,
Şükrü Hoca ve Tanju Hocanın 2005 yılında
İzmir’de gerçekleşen Ulusal Farmakoloji
Kongresindeki anılarını dinledik.
Hocalarımızdan
işkembenin
tuzlama,
damardan ve oral çeşitleri ile ilgili olan
anılarını dinlemek çok keyifliydi. Ertesi gün
sabah, “İnflamasyon ve Ağrı” başlıklı Eğitim
Toplantısında farklı şehirlerden çok sayıda
hocamız ve genç arkadaşlarımızı görmek bizi
çok mutlu etti. Toplantı, Türk Farmakoloji
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Derneği Başkanı Prof. Dr. Öner Süzer ve
DAFT adına Çukurova Üniversitesi Tıp
Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ergin Şingirik hocalarımızın
konuşmaları ile başladı.
Öner Hoca, Adana Demirspor’un play off ’da
kendini toparlamasını isteyerek başladığı
konuşmasında XXII. Eğitim Toplantısının
çok önem taşıdığını, dernek olarak DAFT’ı
önemsediklerini, 11. yılını kutlayan DAFT’ın
bazı toplantılarına katıldığını ve bu eğitim
toplantısının da DAFT sayesinde önemli
katılımlı toplantılardan biri olduğunu belirtti.
Toplantının genç akademisyenlere deneyimler
kazandırmasını dileyerek, toplantının bilimsel
ve sosyal organizasyonunu yapan Olcay
Hoca’ya emeklerinden dolayı ve DAFT’ın
“Kaptanı” veya “İtici gücü” olarak tanımladığı
Ergin Hocamıza bütün hocalarımızın
nezdinde teşekkür etti. DAFT’ın kaptanı
olarak Ergin Hoca yaptığı konuşmasında
şunları ifade etti:
“DAFT 11 yıldır çoğalarak artan ve gönüllülük
esasına dayanan bir topluluk ve bu topluluğun
bugünlere gelmesinde topluluktaki bütün
arkadaşların katkısı var. DAFT olarak bilimsel
ve sosyal ortamda yalnızlık çekmiyoruz,
asistanlık yıllarımda kongrelerde yalnız kalmak
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zor bir durumdu ama DAFT sayesinde gittiğimiz toplantı/
kongrelerde biz artık bir kongreyiz. Ağrı kavramının çok
felsefi bir yönü var ve ağrıyı ince ağrı sızıdan kalın ağrıya
kadar sınıflandırabiliriz. Aşkın acısını ince bir ağrı hatta
sızı bunu kalp değil de yürek sızısı olarak nitelendirebiliriz,
bu ağrıyı yapan bir de nesne var ve bu sızının süresi belli
değil. Ağrı tarihte işkence olarak kullanıldı ama bir de
kutsal boyutu var ki o da bu uyaran olmasaydı ölürdük.
Bu güzel organizasyondan sonra Olcay Hoca ile artık bir
organizasyon şirketi kurma kararı aldım.”
“İnflamasyon farmakolojisi”
Ergin Hocamızın moderatörlüğünü yaptığı ilk oturumun
birinci sunumunu Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bahar
Tunçtan hocamız yaptı. Bahar Hoca, “İnflamasyon
farmakolojisi” başlıklı sunumunda inflamasyon, dönemleri,
inflamatuvar süreçte rol oynayan enzimler ve moleküller,
inflamasyon tedavisi ve inflamasyon tedavisinde yeni
yaklaşımlar konusunda bizleri bilgilendirdi.
“Sistemik İnflamatuvar Yanıt Sendromu”
Bir sonraki sunum Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.
Seyhan Şahan Fırat hocamızın “Sistemik İnflamatuvar
Yanıt Sendromu” başlıklı sunumuydu. Seyhan Hoca
sunumunda,bu sendromun tanımı,kriterleri ve enfeksiyona
karşı gelişen inflmatuvar yanıtın safhaları, epidemiyolojisi,
patofizyolojisi ve tedavisini akıcı bir şekilde anlattı.
“Ağrı Farmakolojisi”
Oturumun son sunumunu Ç.Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazilet Aksu
hocamız yaptı. Fazilet Hoca, “Ağrı Farmakolojisi” başlıklı
kapsamlı sunumunu ağrı kavramları ve mekanizmalarını
içeren bir şekilde yaptı. İlk oturum sonrasındaki kahve
arasında farklı şehirlerden gelen hocalarımızın ve genç
arkadaşlarımızın sohbet etme ve tanışma fırsatları
oldu. İkinci oturum Ankara Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tanju Özçelikay hocanın moderatörlüğünde,
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feyza Arıcıoğlu
hocanın “Nöroinflamasyon ve Deneysel Ağrı, Analjezi,
İnflamasyon Modelleri” başlıklı sunumu ile başladı. Feyza
Hoca sunumunun ilk bölümünde ağrı, depresyon ve
şizofreni gibi hastalıklarda inflamasyon ne ifade ediyor ve
Nisan - Haziran 2015
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yeni ilaç tedavileri ne olabilir konusunda bizleri
aydınlattı. Feyza Hoca, sunumunun ikinci
bölümünde ise deneysel ağrı ve inflamasyon
modellerini anlattı ve bu modelleri çalışmak
isteyenlere ipuçlarından bahsetti.
Feyza Hocanın güzel sunumunun ardından,
Ç.Ü. Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Sibel Başaran “İnflamatuar Ağrı”
isimli sunumunu yaptı. Oturumun bitimiyle
önce Akif Kansu toplantı salonu girişinde
geleneksel TFD grup fotoğrafı çektirdik. Öner
Hoca, toplantı sonrası Baraj Gölü’nde yapılacak
katamaran gezisinin rüzgâr nedeniyle iptal
olabileceğini açıkladı. Sonrasında, öğle yemeği
için otobüslerle veya kampüsümüzü gezmek
isteyenler ise yürüyerek Merkezi Kafeterya
’ya gittik. Öğle yemeği sonrasında oturum
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kansu
Büyükafşar moderatörlüğünde başladı.
“Ağrı
Yönetiminde
Farmakogenetik/
Farmakogenomiğin Potansiyel Rolü”
İlk olarak, Gaziantep Üniversitesi Tıp
Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Şükrü Aynacıoğlu hocamızın
“Ağrı
Yönetiminde
Farmakogenetik/
Farmakogenomiğin Potansiyel Rolü” başlıklı
sunumuydu. Ardından, Gaziantep Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
Farmakoloji
Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehtap
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Özkur hocamız “Ağrı tedavisinde İlaçların
Farmakokinetiğini Etkileyen Farmakogenetik
Faktörler” isimli sunumunu yaptı. Doğum
günü olduğunu söyleyen Mehtap Hocanın
akşam için sürpriz pastası Olcay Hoca
tarafından sabahtan ayarlanmıştı bile. Mehtap
Hoca, sunumu sırasında “herkes neden
uyudu hocam herkese ayran mı içirdiniz” diye
Ergin hocaya sorarak salondakilerin uyuma
ihtimalini ortadan kaldırdı.
“Ağrı Tedavisinde İlaçların Farmakodinamiğini
Etkileyen Farmakogenetik Faktörler”
Bu oturum, Gaziantep Üniversitesi Tıp
Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Muradiye Nacak hocamızın
“AğrıTedavisinde İlaçların Farmakodinamiğini
Etkileyen Farmakogenetik Faktörler” isimli
sunumuyla devam etti. Sunum sırasında
gerçek kızılların ağrı eşiklerinin düşük olduğu
ancak her kızılın gerçek kızıl olmadığı ilgi
çekti. Hocalarımız, farmakogenetik ve ağrı
tedavisinin sunumlarıyla sistematik bir şekilde
anlaşılır olmasını sağladılar. Bunun yanı sıra
ağrının bir hastalığın semptomu mu yoksa bir
sendrom mu olduğu tartışıldı.
“İnflamatuar ağrı tedavisinde girişimsel
yöntemler”
Bilimsel programın son oturumu Adıyaman
Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
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Mehmet Kaya Özer’in moderatörlüğünde
yapıldı. Oturumun ve toplantının son
konuşmasını Çukurova Üniversitesi Tıp
Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hayri Özbek yaptı. Kendisini ilk
çakma ağrı uzmanı olarak tanıtan Hayri
Hoca, “İnflamatuar ağrı tedavisinde girişimsel
yöntemler” başlıklı sunumunu yaptı. Sunum
sonunda, Ergin Hoca’nın annesinin eskiden
pazar günleri baş ağrısından kurtulmak için
başına patates sardığını ve bu patatesin ne gibi
etkisi olacağı yönündeki sorusu kahkahalar
arasında yeni bir tartışma başlattı. Aydın Hoca
ise, Ergin Hocanın kalp ağrısı için ne yaptığını
sorması salonda yeni bir tartışma konusu
oluşturdu. Hayri Hoca, aşk acısının dokuz ay
bir gün sonra bittiğini söyleyince, hocalarımız
dokuz ay bir gün sonra yeni bir aşkın bu acıya
iyi geleceği sonucuna vardılar.
Öner
Hoca
kapanış
konuşmasında,
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katılımcıların toplantı hakkındaki fikir ve
görüşlerini bildirmelerini istedi. Zeliha Hoca,
katılıma destek vermek için toplantıya geldiğini
ve bundan sonraki eğitim toplantısına burada
bulunan herkesin bir arkadaşıyla beraber
gelmesini belirtti. Ardından, Öner Hoca,
katamaran gezisi için sabah müsait olmayan
hava durumunun iyileştiğini, üniversitemiz
sosyal tesislerinden hareket edecek katamaran
ile Baraj Gölü’nde bir gezinti yapacağımızı ve
akşam yemeği için Yelken Kulübüne kataraman
ile çıkartma yapacağımızı söyledi. Esas olarak,
bu fikrin eşi Asuman Hanıma ait olduğunu
belirtti. Katamaran kapasitesinin sınırlı olması
nedeniyle ilk 40 kişinin geziye katılacağını ve
katılmak isteyen herkesin yararlanabilmesi
için kendisinin ve Tuba Hocanın haklarından
feragat ettiklerini ifade etti.Bilimsel toplantının
bitmesiyle katılımcıların bir kısmı şehirlerine
dönmek istediklerinden geziye kalamadılar
ve geride kalan katılımcılarla birlikte önce
Baraj Gölü’nde bir gezinti yaptık ardından
da Öner Hocaların planladığı Yelken Kulübü
çıkartmasını gerçekleştirdik. Akşam yemeği
de fasıl ve hocalarımızın güzel sohbetleri
arasında eğlenceli bir şekilde çabucak geçti.
Yemeğin ilerleyen saatlerinde Olcay Hocanın,
Mehtap Hoca için organize ettiği doğum
günü pastası hem kendisi hem de yemeğe
katılan herkes için gecenin sürprizi oldu. En
son, yağmur altında bahçede çay içerek geziye
katılamayacak hocalarımızla bir sonraki
toplantıda karşılaşmak üzere vedalaştık.
Ertesi gün katılımcıların konakladığı otelin
lobisinde saat 08.30’da heyecanlı bir şekilde
gezi için toplandık. Gezimiz tur rehberi
emekli tarih öğretmeni Mehmet Bey eşliğinde
gerçekleşti. Mehmet Bey’in tabiriyle bu geziye
tarihte kaybettiklerimizi bulmak üzere yola
çıktık. Tur rehberimiz kendisi konuşurken
para toplanması, selfie çekilmesi (öz çekim) ve
facebook ile ilgilenilmesinden hoşlanmadığını
belirtti. Bunun yanı sıra sadece Adana ve çevresi
değil İngiltere ve Avusturalya’daki anılarıyla
da bizleri bilgilendirdi. Havanın bu mevsimde
yağmurlu ve serin olmasını beklemediğimiz
için
endişelendik.
Olcay
Hoca’dan
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organizasyon
konusunda
beklentimiz o kadar fazlaydı
ki, bir ara yağmurun durmasını
ayarlayıp ayarlayamayacağını
bile sorduk. Öner Hoca’nın
yağmurun
duracağı
ile
ilgili tahmininin ilerleyen
dakikalarda doğru olduğunu
gördük.
Kastabala (Hierapolis) Antik
Kenti
Gezimizin
ilk
durağı
Osmaniye’de
Roma
döneminden kalan Kastabala
(Hierapolis) Antik Kentiydi.Bu
antik kentin güzelliği hepimizi
etkiledi. Rehberimiz eşliğinde
antik kentin tiyatrosu, hamamı
ve kilisesini gezdik. Otobüsün
yanına geri döndüğümüzde hocalarımızın
kömürde hazırlanmış çay içtiğini gördük ve
bu lezzetli çaydan yanımıza alarak gezimizin
ikinci durağına doğru yola çıktık. Bir sonraki
gideceğimiz yer Genç Hitit devrine ait
yerleşme ve kale kalıntıları bulunan, KaratepeAslantaş Açık Hava Müzesi ve Milli Parkıydı.
Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesi üç
tarafı Baraj Gölü ve ağaçlarla çevrili inanılmaz
bir manzaraya sahipti. Müze gezimiz bitince
ağaçlar arasında bir çay molası verdik ve öğle
yemeğimizi yemek üzere Kadirli’ye doğru yola
çıktık. Kadirli’de maç seyrederek yemeğimizi
yedikten sonra bir kısmımız çarşıya alışverişe
gitti bir kısmımız ise lobide kahve içti. Çarşıdan
dönülmesiyle son gezi yeri olan Anavarza’ya
doğru yola çıktık. Anavarza’ya gidiş sırasında
bahçesinden lahit çıkan ev oldukça dikkat
çekiciydi. Tam kaleye çıkamamamıza rağmen
eskiden stadyum olduğu iddia edilen yer,
şehrin girişi ve diğer kalıntılar çok güzeldi.
Özellikle, arkeoloji bölümünü bitirmek üzere
olan Öner Hoca burada çok heyecanını
gizlemedi ve grup fotoğrafının en iyi çıkacağı
yeri bulmak üzere büyük bir kaya parçasının
üzerine çıktı. Anavarza gezimiz bittikten
sonra Adana’ya dönmek üzere yola çıktık.
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Öner Hocanın, yola çıkarken gezi rotasının
seçimi hakkında yorum almak üzere sorduğu
soruya, rehberimiz Mehmet Bey, “bu bölgeyi
seçmeniz sizin gizemi sevdiğinizi gösterir”
diyerek cevap verdi. Aslında yolculuk boyunca
gizem bizim yakamızı bırakmadı. Çünkü,
rotamızda olduğu gibi rehberimizin bizlerle
paylaştığı konular da sırlarla doluydu. Ancak, sır
olduğu için sizlerle paylaşamıyorum. Yolculuk
sırasında rehberimiz Mehmet Bey, anlattıkları
konulara
Kansu
Hoca’nın
gösterdiği
ilgiye hayran kaldığını “benim bilgilerimi
herkes taşıyamaz ama sizin bravo nasıl bir
kapasiteniz var ki verdiklerimi alıyorsunuz”
diyerek belirtti. Yağmurla başladığımız
yolcuğumuzu güneşli bir şekilde bitirirken,
rehberimizin dediği gibi kaybettiklerimizi
tarihle bulduk. Hocalarımızın bir kısmı uçak
bir kısmı ise otobüsle geri döneceklerdi. Sabah
buluştuğumuz yerde bizler inerken hocalarımız
havalimanı veya otogara doğru yollarına devam
ettiler. Gün bittiğinde, hepimiz yorgun fakat
bir o kadar da mutlu ve memnun bir şekilde
ayrıldık. Hem bilimsel hem de sosyal olarak
toplantının organizasyonuna katkıda bulunan
tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz ve
herkesin ellerine sağlık. Bir sonraki toplantıda
görüşmek üzere…
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Telomer Regülasyonu ve
Yaşlanma Sürecinde miRNA’lar
Yard. Doç. Dr. Gönen Özşarlak Sözer
Ege Üni. Eczacılık Fak.
Farmakoloji ABD Öğretim Üyesi

T

elomerler ökaryotik kromozomların
fiziksel uçlarıdır. İlk olarak 1938’de
Muller tarafından kromozom uçlarının
özelleşmiş yapılar olduğu Drosophila’da yaptığı
çalışmalar sonucunda önerilmiş ve telomer terimi
kullanılmıştır (1). Telomerler kromozomun
yapısal bütünlüğünün korunmasında önemli
rol oynarlar. DNA uçlarının tam olarak
replike olmasını ve stabilitesini sağlarlar.
Kromozomun replikasyon sürecine aracılık
ederler. Hücre yaşlanma sürecini düzenlerler
böylece hücrenin ömrünü belirlerler (2). İnsan
kromozomlarının telomerleri 15 kilobaza kadar
uzayabilen guanozinden zengin basit telomerik
hekzanükleotid tekrar dizilerinden oluşur.
Telomerik DNA genel yapısı (T veya A)m(G)
n şeklindedir. Omurgalılarda ise (TTAGGG)
n tekrar dizilerinden oluşur (2). Telomerik baz
dizileri hücresel DNA’yı kararlı halde tutar ve
onları yeni kombinasyonlardan (end to end
fusion) korur (3). Tek bir hücrede türüne bağlı
olarak 40.000–1.000.000 telomerik tekrar
bulunabilir (3).
Telomerler normal somatik hücrelerde in
vivo koşullarda yaş ile birlikte kromozomal
DNA’nın bir fonksiyonu olarak progresif bir
kısalma ile metabolize olurlar. Konvansiyonel
DNA polimerazların sadece 3’-5’ doğrultusunda
DNA’yı replike edebilmeleri nedeniyle
telomerlerin en uçta kalan kısmını yenilemedeki
yetersizlikleri sonucu her bir kromozom
replikasyon döngüsünde 5’ ucundan ~150 baz
çifti kaybederler. Yeni sentez edilen DNA
dizisinin sentezi küçük RNA primerlerinin
kullanılması ile gerçekleşir. Bütün DNA dizisi
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sentezlenip 5’ ucunun sonuna gelindiğinde
primer en son kısma bağlanır fakat karşı
tarafta sentezlenecek kısım kalmadığı için
ayrılır ve degrade olur (4). Böylece DNA
replikasyonunun sonunda tamamlanamayan
replikasyon sonucu tek taraflı dizi kalır. Bu da
sentezlenen DNA’nın 5’ ucunun kalıp DNA’nın
3’ ucundan daha kısa olacağı anlamına gelir. Bu
durum “uç replikasyon sorunu” (end replication
problem) olarak bilinir (4). Böylece hücre
bölünme sayısı arttıkça, telomer boyu kısalır.
Bir popülasyonda hücrelerin bölündüğü ölçüde
telomerler kısalır. DNA replikasyonuna bağlı
telomer boyundaki bu kısalma hücre yaşlanma
sinyalinin ortaya çıkmasında mitotik bir saat
görevi görür. Telomerler hücre bölünmesiyle
birlikte kritik bir noktaya kadar kısalmaya
devam ederler. O kritik noktada hücre yaşlanma
sürecine girer ve daha fazla bölünmeyip hücre
bölünme siklusundan çıkar. Buna “Hayflick
Limiti” denir (5). Daha sonra hücreler yaşlanma
(state of senescence) sürecine girerler. Hayflick
limite gelindiğinde kritik olarak kısa korumasız
telomerler DNA hasarına benzer bir sinyal
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oluşturular. Bu da hücrelerin geri dönüşümsüz
olarak büyümelerinin durmasını tetikler. Bu
hücre siklusunun durdurulması süreci p21
ve p16 adı verilen 2 hücre siklusu inhibitörü
tarafından sağlanır ve şu ana dek hiçbir büyüme
faktörü ile bu sürecin geri döndürülemediği
gözlemlenmiştir (6).
Telomerin fonksiyonu telomerin yapısı ile
yönlendirilir. Telomerlerin 3’ ucunda guaninden
zengin tek zincirli kıvrımların varlığı
gösterilmiştir. Telomerlerdeki bu 3’ uzantılar
geriye doğru katlanır. DNA çift sarmalı
üzerinde dolanarak T-kıvrımını oluşturur. Bu
uzantılar aslında DNA çift sarmal kırıklarından
farksızdır ve DNA hasarını belirleyen hücresel
mekanizmalardan korunmalıdır. T-kıvrım
yapısıyla birlikte telomerik uçlara bağlanan
proteinler de kromozal uçları koruyarak, bu
uçların DNA hasarı olarak algılanmasını
engeller. T-kıvrım yapısının oluşturulmasında
ve stabilitesinde rol alan 6 telomer-spesifik
protein “Shelterin” kompleksini meydana
getirir, bu proteinlerden TRF1 (TTAGGGrepeat binding protein 1), TRF2 (TTAGGGrepeat binding protein 2) ve POT1 (protection
of telomere 1) direkt TTAGGG tekrarlarına
tutunur, birbirlerine TIN2 (TRF1 ve TRF2interacting nuclear protein 2), TPP1 (POT1associated protein) ve Rap1 (repressor/activator
protein 1) proteinleri ile bağlanırlar.
Shelterin kompleksinin telomer boyunu
düzenlediği, telomerik füzyonları önlediği ve
T-kıvrımlarının oluşumuna katkı sağladığı
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bilinmektedir (7). Shelterin kompleksindeki bir
bozukluk veya shelterin proteinlerinin herhangi
birinin inhibisyonu telomerlerde fonksiyon
kaybına, telomer rekombinasyonuna kromozom
uç füzyonlarına ve sonuç olarak hücrenin
replikatif yaşlanmasına ve ölümünü neden
olur (8). Hücre yaşlanmasının ve progresif
olarak yaşlanma sürecine girmiş hücrelerin
birikmesinin genel olarak organizmanın
yaşlanmasına ve yaşa-bağlı hastalıkların
başlamasına katkı verdiği bilinmektedir (8).
Şu ana dek yaşla birlikte yaşlanma sürecine
giren hücrelerin biriktiği cilt, karaciğer,böbrek,
damarlar ve astrositler gibi çeşitli dokularda
gösterilmiştir. Hücre yaşlanmasının aslında
tümör süpresör bir mekanizma olduğu kabul
edilmektedir. Yaşlanan hücreler tekrar hücre
siklusuna girmediği için mutasyona uğramış
olma potansiyeli bulunan hücrelerin malignant
hücrelere dönüşmesi engellenmiş olur. Diğer
taraftan dokulardaki bazı yaşlanma sürecine
girmiş hücreler apoptoz ya da immün sistemle
atılmazlar ve ateroskleroz ve böbrek hastalıkları
gibi yaşla ilişkili hastalıklarda yaşlanma sürecine
girmiş hücreler artmış durumdadır. Yapılan son
çalışmalar hücre yaşlanmasına karşı savaşmanın
veya yaşlanmış hücreleri uzaklaştırmanın yaşa
bağlı patolojilerin başlangıcını geciktirdiğini
göstermektedir. Farelerde p16’ya sahip yaşlanma
sürecine girmiş hücrelerin ayrılmasının katarakt
ve sarkopeni gibi yaşla ilişkili hastalıkların
başlangıcını geciktirdiği bulgusu bu durumu
desteklemektedir. Benzer şekilde, telomeraz
knock-out (geni silinmiş) farelerde telomerazın
indüklenmesi yaşa bağlı fonksiyonel azalmayı
geri çevirir. Yaşlı farelere hTERT (insan
telomeraz revers transkriptaz) kullanılarak
yapılan gen tedavisi yaşlanmayı geciktirmekte
ve yaşam sürelerini uzatmaktadır (9).
Yaşlanma sürecine girmiş hücrelerdeki
fonksiyonel değişiklikler yaşlanmayı ve dokudaki
hücrelerin kaybını hızlandıran bir sürece
girilmesine neden olabilir. Bu da yaşlanmaya
bağlı olarak vücut fonksiyonlarının azalmasına
ve yaşla ilişkili hastalıkların gelişmesine yol
açabilir. Bu süreçte kodlanmayan RNAların
ve özellikle mikroRNA’ların (miRNA’lar) gen
ekspresyonlarındaki değişikliklerin rol oynadığı
düşünülmektedir (9).
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MikroRNA’lar
son
zamanlarda
hücre
yaşlanmasının
önemli
düzenleyicileri
olarak öne çıkmaktadır. miRNA’lar mRNA
degradasyonu veya translasyonel represyon ile
hedef mRNA ekspresyonlarını dizine spesifik
bir şekilde düzenleyen, kodlama içermeyen, kısa
RNAlardır (10). Telomer devamlılığında farklı
miRNA’ların rolü olduğu önerilmiştir. Örneğin;
TRF1 geninin miR-155’in hedefi olduğu
bilinmektedir. Meme kanserinde miR-155
düzeylerinin arttırılması telomer hassasiyetini
arttırırken, miR-155’in düzeylerinin azaltılması
telomer fonskiyonlarını düzeltmiştir. (11).
Telomerler için TRF2’nin uygun düzeylerde
eksprese edilmesi son derece önemlidir.
TRF2 düzeyindeki önemli düşüşler uçuca
füzyonlara neden olabilir ve hücre devamlılığını
riske sokabilir. Bu nedenle insanlar ve diğer
organizmalar bu denli önemli bir proteinin
düzenlenmesinde miRNAlara dayalı bir
mekanizma geliştirmiştir.Yakın zamanda yapılan
bir çalışma miR-23a’nın TRF2’yi hedeflediğini
ve insan fibroblast hücrelerinde miR-23
aşırı ekspresyonunun telomere bağlı bulunan
TRF2’yi azaltarak telomer disfonksiyonuna
ve dolayısıyla yaşlanmaya neden olduğunu
ortaya koymaktadır. TRF2’nin miR-23 ile bu
şekilde düzenlenmesinin nedeni hücrelerin
ölümsüz hale gelmesine engel olmaktır
(12). Diğer taraftan, miR-34 ailesinin DNA
hasarına yanıtın düzenlenmesindeki rolünün
yanında telomer boyunun düzenlenmesinde
rol aldığı düşünülmektedir. Birçok safra kesesi
adenokorsinomunda miR-34 düzeyleri telomer
boyu ile korelasyon göstermektedir (13). Başka
bir çalışma da yapılan egzersizin immün
hücrelerde telomer regülasyonu ile ilişkili
genlerin ve bazı mikroRNA’ların ekspresyonuna
neden olduğunu ortaya koymaktadır. Düzenli
egzersiz daha uzun lökosit telomer boyları ile
ilişkilendirilmektedir. Bu çalışma 60 dakikalık
egzersiz sonrası miR-186, miR-181, miR-15a,
ve miR-96 ekspresyonlarının upregüle olduğunu
ve telomerik mRNA’yı hedeflediklerini ortaya
koymaktadır. miR-186 ve miR-96 TRF2 ile
etkileşen proteinin (TERF2IP) hedeflerler ve
proteini downregüle ederler (14). Bu da düzenli
egzersizin telomer homeostazında ve dolayısıyla
sağlıklı yaşam ve yaşa-bağlı hastalıklardaki
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önemini vurgulamaktadır.
Tüm bu çalışmalar miRNAlar ve telomer
regülasyonu arasında bir çapraz ilişkiye işaret
etmektedir. Yaşlanma sürecinde miRNA
fonksiyonlarının
aydınlatılması,
hücre,
doku ve organizma düzeyinde yaşlanma
mekanizmalarının nasıl düzenlendiğini ortaya
koyacaktır.
Sonuç olarak, miRNA’lar ile
telomer regülasyonu, hem kanser hem de yaşa
bağlı hastalıkların tedavisinde önemli bir hedef
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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