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ÖNSÖZ

Farmakoloji Ailesinin Değerli Üyesi,
2016-17 döneminin Yönetim Kurulu (YK) olarak göreve başladık. Genel
Kurul ile ilgili bilgiyi bültenin iç sayfalarında bulacaksınız. Yeni YK olarak, bir önceki
dönemin YK üyelerine ve Başkanına teşekkür ederiz. Aslında teşekkürlerimiz, Türk
Farmakoloji Derneğinin kurulduğu günden beri emek veren, bu günlere gelmesini
sağlayan –resmi olarak görev alan ve almayan- herkese… Yitirdiklerimizi saygıyla
anıyoruz.

Prof. Dr. Ersin Yarış
Türk Farmakoloji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Bayrak yarışının bize düşen kısmını koşmak üzere YK olarak göreve başladık.
İlkemiz, hiçbir şeyi kişiselleştirmeden kurumsal çerçevede yürümek, yürütmektir.
Bu bağlamda derneğimizin geleneksel etkinliklerinin hepsinin takipçisi olacağız.
Bunları daha iyi, daha etkin düzeye getirebilmek üzere çaba göstereceğiz. Her türlü
öneriye açık olduğumuzu, katılımcı olmaya çaba göstereceğimizi bilmenizi isteriz.
Gelen her görüş YK’da değerlendirilecektir.
İlk etkinliğimiz “Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde
Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programları’”nın yirmibeşincisini
gerçekleştirmek olacaktır. 16-18 Mart 2016 tarihleri arasında, 2015 yılında
kaybettiğimiz eski üyemiz Prof. Dr. Suna Duru anısına düzenlenecek, kurumsal
değeri çok yüksek bu toplantıya ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü kurumları kurumsal
hale getiren ciddi bir etmen, farklı kuşakların bir araya gelebilmesi ve deneyimlerini
paylaşabilmesidir. Bu toplantıların bizim için ayrı bir anlamı daha var: “Ahde vefa”…
Herkesi, hepimizi bekliyoruz!
Bu yılın önemsediğimiz bir diğer etkinliği, derneğimizin ev sahipliğinde
Haziran ayında gerçekleştirilecek EPHAR Kongresidir. Kongre Başkanı ve
Sekreterleri uzun bir süreden beri program üzerinde çalışıyorlar. Ayağımıza gelen
bu fırsatı farmakologlar olarak iyi değerlendireceğimizden eminiz. Şimdilik herkese
kolay gelsin diyoruz.
EPHAR nedeniyle sonbahara ertelemeyi planladığımız, hep bahar aylarında
yapageldiğimiz eğitim toplantısına da değinmek gerekir. Çakışmayı önlemek
amacıyla bunu yaptık; unutmuş değiliz. Çalışma gruplarımızın da planladıkları
etkinlikleri elbette sürecek. YK olarak bize düşen çakışmaları önleyecek planlama
yapmak.
Saygıdeğer meslektaşlarım, Prof. Dr. Kevser Erol (İkinci Başkan), Doç. Dr.
Bilgen Başgut (Genel Sekreter), Doç. Dr. Elif Çadırcı (Sayman), Prof. Dr. Tanju
Özçelikay (Üye), Prof. Dr. Zafer Gören (Üye) ve Doç. Dr. Sırrı Bilge (Üye) adına
YK Başkanı olarak saygılar sunuyorum.
Hep birlikte, daha ileriye yürüyeceğiz.
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Türk Farmakolojİ Derneğİ

XXXI. Seçİmlİ Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Türk Farmakoloji Derneğinin XXXI. Seçimli Olağan
Genel Kurul Toplantısı, 72 üyenin katılımı ile 15 Ocak
2016 Cuma günü saat 17:00’de Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı. Açılış
ve saygı duruşunu takiben kongre divanı seçildi.
Kongre divanına, divan başkanı olarak Prof. Dr.
Mehmet Melli, üye olarak Dr. Ecz. Merve Denizaltı
ve Ecz. Gökçen Telli oybirliğiyle seçildi. Kongre
divanının oluşturulmasının ardından Prof. Dr. Mehmet
Melli gündeme eklenecek başka madde önerisi olup
olmadığını sordu. Gündeme ek başka madde önerisi
olmaması üzerine maddelerin görüşülmesine geçildi.
Türk Farmakoloji Derneği XXX. dönem çalışma
raporu Genel Sekreter Doç. Dr. N. Tuğba Durlu
Kandilci tarafından, Türk Farmakoloji Derneği Çalışma
Gruplarının ve Kurullarının raporları ise temsilcileri
tarafından sunuldu. Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu
Raporu kurulun sekreteri Uzm. Dr. Sedat Rahmi
Altuğ Genel Sekreter tarafından, Klinik Toksikoloji
Çalışma Grubu Raporu kurulun sekreteri Doç. Dr.
Mine Kadıoğlu Duman tarafından, daha sonra, mali
rapor Sayman Prof. Dr. K. Esra Nurullahoğlu Atalık
tarafından, denetleme kurulu raporu ise kurul üyesi Prof.
Dr. Eyüp Sabri Akarsu tarafından sunuldu. Sunumların
ardından Yönetim Kurulunun ibrası görüşmeye açılarak
oy birliği ile yönetim kurulu ibra edildi.
Genel kurulda 2016-2017 yılları bütçe taslağı
görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Kalemler arası
aktarma yetkisi de oybirliğiyle Yönetim Kuruluna verildi.
2016-2017 yılları için giriş aidatı 150 TL veya 200 TL
ve yıllık aidatları ise 75 TL ve 100 TL olarak önerildi.
Giriş aidatı olarak 150 ve yıllık aidat olarak 75 TL
önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 8. maddesinde belirtilen, EPHAR 2016
kongresi organizasyonu için yetki ve görevlendirmenin
belirlenmesi konusunda Prof. Dr. Öner Süzer
bilgilendirme yaptı. Prof. Dr. Bülent Gümüşel, Prof.
Dr. Mehmet Melli, Prof. Dr. İnci Erdemli ve Prof. Dr.
Ersin Yarış daha önceki yönetim kurullarında kongre
başkanı ve sekreterlerinin belirlendiğini, isimlerin
EPHAR’a bildirildiğini ve bunların değiştirilmesinin
doğru olmadığı yönünde görüş belirtti. Prof. Dr. Öner
Süzer maddenin oylanmasına gerek olup olmadığının
oylanmasını önerdi. Oylama sonucunda oy birliği ile
maddenin reddine karar verildi.

ardından Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının
seçimine geçildi. Aşağıda adı belirtilen üyeler Yönetim
Kurulu ve Denetleme Kurulu için aday olarak teklif
edildiler:
Yönetim Kurulu Üye Aday Listesi
Bilgen Başgut
Sırrı Bilge
Elif Çadırcı
Kevser Erol
Zafer Gören
Tanju Özçelikay
Ersin Yarış
Bahar Tunçtan
Merve Denizaltı
Gökçen Telli
Hande Karahan
Hasan Güzel
Melike Özkan
Burak Bal
Denetleme Kurulu Üye Aday Listesi
Mehmet Melli
Eyüp Sabri Akarsu
Hakan Gürdal
Emine Demirel Yılmaz
Bülent Gümüşel
Kürşat Derici
Adayların belirlenmesinin ardından Yönetim ve
Denetleme Kurulları için kapalı oylama yapıldı. Oyların
sayımı Divan üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Oyların
sayımı sonucunda 70 kişinin oy kullandığı belirlendi.
Bu oylardan 6’sı boş kullanılmıştı. Sayım sonucunda üye
adaylarının sıralaması, aldıkları oy sayısına göre aşağıda
belirtilmiş olup adayların aldıkları oy sayıları isimlerinin
karşısına yazılmıştır.

Gündemin ilk sekiz maddesinin görüşülmesinin
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Yönetim Kurulu Üye Aday Listesi
Ersin Yarış		57
A. Tanju Özçelikay
57
Kevser Erol 		
54
Bilgen Başgut		50
Zafer Gören		45
Sırrı Bilge		44
Elif Çadırcı 		
44
Bahar Tunçtan		33
Gökçen Telli		7
Melike Özkan		7
Hande Karahan
6
Merve Denizaltı
6
Burak Bal		4
Hasan Güzel		3
Denetleme Kurulu Aday Listesi
Mehmet Melli		
Eyüp Sabri Akarsu
Hakan Gürdal		
Bülent Gümüşel
Kürşat Derici		
Emine Demirel Yılmaz

53
51
44
14
13
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Türk Farmakoloji Derneği XXXI. Seçimli Olağan Genel
Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu ve Denetleme
Kurulu aşağıdaki şekilde belirlendi;
Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri
1. Ersin Yarış
2. A. Tanju Özçelikay
3. Kevser Erol
4. Bilgen Başgut
5. Zafer Gören
6. Sırrı Bilge
7. Elif Çadırcı
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
1. Bahar Tunçtan
2. Gökçen Telli
3. Melike Özkan
4. Hande Karahan
5. Merve Denizaltı
6. Burak Bal
7. Hasan Güzel
Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri
1. Mehmet Melli
2. Eyüp Sabri Akarsu
3. Hakan Gürdal
Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
1. Bülent Gümüşel
2. Kürşat Derici
3. Emine Demirel Yılmaz
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Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın seçilmesinin
ardından Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri
Eşgüdüm Kurul (TTB-UDEK) temsilcilerinin
seçimine geçildi. Yapılan açık oylama ile TTB-UDEK
temsilciliğine oy birliği ile Ali Boray Başçı ve Sırrı Bilge
atandı. Yedek temsilciler olarak ise Burak Bal ve Melih
Babaoğlu atandı.
Ardından Yeterlik Kurulu üyeleri açık oylama ile
belirlendi. Aşağıda adı belirtilen üyeler Yeterlik Kurulu
için aday olarak teklif edildiler:
Yeterlilik Kurulu Üye Aday Listesi
1. Mine Kadıoğlu Duman
2. Mine Sibel Gürün
3. S. Hakan Orer
4. Tolga Reşat Aydos
5. Ahmet Akıcı
6. Ahmet Hacımüftüoğlu
7. Mehmet Emin Büyükokuroğlu
8. Sinan Çavun
Yapılan açık oylama sonucunda Yeterlik Kurulu üyeleri
şu şekilde belirlendi:
Yeterlilik Kurulu Asıl Üyeleri
1. Mine Kadıoğlu Duman
2. Mine Sibel Gürün
3. S. Hakan Orer
4. Tolga Reşat Aydos
Yeterlilik Kurulu Yedek Üyeleri
1. Ahmet Akıcı
2. Ahmet Hacımüftüoğlu
3. Mehmet Emin Büyükokuroğlu
4. Sinan Çavun
Dileklerin sorulması ile Eyüp Sabri Akarsu Türk
Farmakoloji Derneği tarafından düzenlenen Ulusal
Farmakoloji kongrelerinde yapılan sunumlarda sürelerin
dikkate alınması ile ilgili öneri ve dileklerini iletti.
Daha sonra, XXXI. Seçimli Genel Kurul, Kongre
Divanına toplantı tutanağının imzalanması yetkisi oy
birliği ile verilerek kapatıldı.
Prof. Dr. Mehmet Melli
Divan Başkanı
Dr. Ecz. Merve Denizaltı
Divan Üyesi		
Ecz. Gökçen Telli
Divan Üyesi
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TFD yenİ yönetİm kurulu üyelerİ kİmlerdİr?
Prof. Dr. Ersin Yarış (Başkan)
02.04.1964’te Babaeski’de doğdu. 1987 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesinden mezun oldu. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. 1998 yılında doçent, 2004 yılında profesör
ünvanı alan Yarış, halen Karadeniz Teknik Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalında
görev yapmaktadır. İlgi alanları kardiyovaskülerfarmakoloji, davranış farmakolojisi,
selektifserotoninreuptake inhibitörleri, rasyonel farmakoterapi ve farmakoekonomidir.

Prof. Dr. Kevser Erol (2. Başkan)
1954 Yılında Ayvalık’ta doğdu, Ayvalık İstiklal İlkokulu’nu bitirdikten sonra Bursa Kız
Lisesi’nden 1971 yılında mezun oldu. 1976 Yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı fakültede asistan olarak çalışmaya başladı.
1983 Yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda doktorasını
tamamladıktan sonra 1984 Yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı. 1989 da doçent 1995 yılında da profesör olmuş
halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda
çalışmaktadır. İlgi alanları santral sinir sistemi farmakolojisi, gastrointestinal sistem
farmakolojisi, izole organ sistemleri ve hücre kültürü çalışmalarıdır.

Doç. Dr. Bilgen Başgut (Genel Sekreter)
1977 yılında Eskişehir’de doğdu. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden
mezun oldu. Aynı fakültenin Farmakoloji Anabilim Dalında 2000 yılında yüksek lisansını,
2005 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2008-2009 yılları arasında TÜBİTAK’tan
aldığı yurt-dışı doktora sonrası araştırma bursuyla 1 yıl süreyle Amerika’da Florida
Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Terapötiklerdepartmanında çalıştı. 2012 yılında
doçent ünvanını alan Başgut, 1997-2011 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında, 2011-2013 yılları arasında Doğu Akdeniz
Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde görev yaptı. 2014 yılından itibaren Yakın Doğu
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık ve Farmakoloji anabilim dallarında
görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Elif Çadırcı (Sayman)
26 Ocak 1982’de Yusufeli’nde doğdu. 2004 yılında Atatürk Üniversitesi, Eczacılık
Fakültesi’nden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim
Dalında TÜBİTAK doktorasını yaptı ve 2009 yılında PhD unvanı aldı. 2010 yılında
Yardımcı Doçent olarak atanan Elif ÇADIRCI, 2012 yılında Doçent oldu. Doktora
çalışmaları sonrasında, 2011 yılında Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji
Departmanında doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Halen Atatürk Üniversitesi Tıp
Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında çalışmaktadır. İlgi alanları sepsis,inflamasyon ve
ülserdir.
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TFD yenİ yönetİm kurulu üyelerİ kİmlerdİr?
Prof. Dr. A. Tanju ÖZÇELİKAY (Üye)
1 Kasım 1962’de Ankara’da doğdu. 1985’te Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden
mezun olduktan sonra aynı fakültenin Farmakoloji Anabilim Dalı’nda lisansüstü
eğitimine başladı ve araştırma görevlisi kadrosuna atandı. 1987’de yüksek lisans 1992’de
doktora eğitimini tamamladı.1995’te Doçentünvanını aldı. 2002’de Profesör oldu. Türk
Farmakoloji Derneği’nin önceki yönetim kurullarında bir dönem genel sekreter bir
dönem üye olarak bulundu. Halen Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. M. Zafer Gören (üye)
30 Ağustos 1966'da doğdu, Gaziantep Koleji İlkokulu, Gaziantep Anadolu Lisesi'ni
bitirdi, 1990 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında
İngiltere'de Birmingham Üniversitesinde absans epilepsisi ve mikrodiyaliz ile HPLC
uygulamaları çalışmalarını yaptı. 1998 yılında farmakoloji doktora ünvanı alan Güney,
2003'de doçent, 2009'da profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde
çalışmaktadır. İlgi alanları psikofarmakoloji ve klinik farmakolojidir.

Doç. Dr. Sırrı Bilge (Üye)
Samsun’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Samsun’da tamamladı. 1994 yılında Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Mecburi hizmetten sonra 1998 yılında
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlı
eğitimine başladı. 2003 yılında uzmanlığını aldı. 2004 yılında aynı anabilim dalı’nda
yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2012’de doçent oldu. Ağrı, genitoürinerfarmakoloji,
akılcı ilaç eğitimi ve tıp eğitimi ilgi alanlarıdır. Halen OnDokuz Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında görev yapmaktadır.
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İlaç Keşfİ Çalışmalarının Tarİhsel Gelİşİmİ:
Sİstem Farmakolojİsİnİn Yükselİşİ
Son
yüzyılda
gerçekleşen
bilimsel
tedavi baskın yaklaşım olduğu için 19.
keşifler ve teknolojik gelişmeler hücre
yüzyıla kadarki dönem botanik çağı
içi işleyişin ve hastalık patofizyolojisinin
olarak adlandırılmıştır. 1800’lü yıllarda
düşünülenden daha karmaşık olduğunu
hastalıklar anlaşılmaya ve semptom odaklı
ortaya çıkardı. Bununla birlikte hedef
bir yaklaşım izlenmeye başlamıştır. 1800’lü
odaklı indirgemeci tedavi yaklaşımlarının
yılların sonlarına doğru homeopati ilaç
kanser, nörodejeneratif hastalıklar vb. çok
endüstrisinin temeli haline gelmiştir. Bu
etkenli ve karmaşık patolojilerin tedavisi
dönemde, doğada bulunan bazı maddelerin
için yetersiz olduğu anlaşıldı. Bu
biyolojik aktivitesinin anlaşılması
kavrayış ve ‘omik’ teknolojisi sayesinde
ve
hastalıkların
mikrobiyolojik
Uzm. Dr. Gülnihal Özcan
sistemin parçalarını izole olarak
temelinin kabul edilmesi ile ilaç keşfi
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
incelemenin yanı sıra sistemi bir
çalışmalarının kapısını aralanmıştır.
bütün olarak değerlendirme şansı,
Dikkatli gözlemler ve kimi zaman da
ilaç keşfi çalışmalarını yüzyıl önce olduğundan oldukça
rastlantıların etkisi ile kinin, digitalis, kokain, antipirin
farklı bir noktaya getirdi. İlk çağlardan beri sezgi ve
ve aspirin keşfedilmiştir.
ampirik gözlemlere dayanan ilaç keşif süreci, bugün
1900’lü yıllara kadar hastalık çoğunlukla iç içleyişi
yerini hücre içi mekanizmaların işleyişine ilişkin yüksek
bilinmeyen bir sistem, deyim yerindeyse bir kara kutu
çıktılı deneysel veriyi kullanarak sistemi hesaplamalı
olarak ele alınmış, deneme yanılma yoluyla etkili
yöntemlerle modelleyen, bu modellerle sisteme
olduğu gözlenen tedaviler benzer semptomları olan
yapılan bir müdahalenin olası sonuçlarını ve uygun
hastaların tedavisi için kullanılmıştır. 1900’lü yılların
ilaç hedeflerini tahmin etmeye çalışan yaklaşımlara
başında Langley, nikotin ve kürarın iskelet kasındaki
bırakmaya başladı. Bu gelişmelerle birlikte bir zamanlar
etkisini açıklamak için ilk defa alıcı madde (“receptive
organ sistemlerinin ayrı ayrı incelenmesini ifade eden
substance”) terimini kullanmıştır. Aynı dönemde
sistem farmakolojisi, bugün ilacın etki gösterdiği hücre
Hill’in reseptör fikrini niceliksel olarak biyomoleküler
içi sistemin tüm parçalarının birbirleriyle etkileşimini
tepkimelerle ifade etmesi ve Erlich’in immünoloji ve
aynı anda ele alan yeni bir tanıma kavuştu. Sistem
kemoterapi çalışmaları sırasında reseptör fikrini öne
yaklaşımındaki bu paradigma kaymasını daha iyi
sürmesi ile kara kutu açılmaya başlamış ve modern
anlayabilmek ve gelinen noktayı kavrayabilmek için
farmakolojinin temelleri atılmıştır.
öncelikle ilaç keşfi çalışmalarının tarihsel gelişimini
1920 ve 1930’larda vitaminler, aşılar ve en önemlisi
inceleyelim.
penisilin keşfedilmiştir. Bu dönemde ilk defa biyoloji,
fizik ve kimya bilgisi ilaç keşfi çalışmalarının gelişimi
İlaç Keşfi Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi
için birlikte kullanılmıştır. 1940’larda ilaç keşfi
İnsanlık tarihinin başlangıcından beri çeşitli bitkilerin
rastlantısallıktan daha çok belli bir hastalığa yönelik
tedavi amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. Bitkilerle
ilaç arayışına dönüşmüştür. Özellikle 2. Dünya
savaşı sırasında antibiyotik keşfi ve üretimi açısından
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 1950’lerde, savaş
sırasında geliştirilen teknolojinin sivil ihtiyaçlara
yönlendirilmesi ile insan biyolojisi ve kimya alanında
bilgi birikimi artmış, DNA’nın yapısının anlaşılması
da ilaç keşfinde yeni ufuklara öncülük etmiştir. Bu
gelişmelere rağmen 1970’lere kadar ilaç keşfi çalışmaları
çoğunlukla moleküllerin, hücre, doku ya da deney
hayvanı modellerinde denenmesi üzerinden ilerlemiştir.
Sistemlerin mekanistik işleyişi irdelenmeden çoğunlukta
ortaya çıkan fenotipik cevap esas alınmıştır.
1960’ların sonlarında ve 1970’lerde insan biyolojisi
ve kimya alanındaki kavrayışın gelişmesi ile ilaç keşif
çalışmaları mekanistik ilaç hedeflerini tanımlamaya
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yoğunlaşmıştır. Kimya ve farmakolojinin ortaklığında
kimyasallar, reseptör alt tiplerini tanımlamak için
kullanılmış, böylece reseptör ve ligandlarının keşfi
paralel ilerlemiştir. Günümüzde kullanılan alfa
blokörler, beta blokörler, histamin antagonistleri ve
serotonin antagonistleri gibi pek çok ilaç grubunun
keşfi bu döneme rastlamaktadır. Yine bu dönemde
kanserle mücadele başlamış ve bilgisayar teknolojisi ile
genetik biliminin ortaklığından genetik mühendisliği
doğmuştur.
1980’lerde AIDS gibi yeni hastalıkların ortaya çıkması,
vücudun enfeksiyonlara direnç mekanizmalarının
sorgulanması ve mevcut ilaçlara direnç gelişimi, ilaç keşfi
çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu dönemde kromatografi
ve klonlama teknolojisindeki gelişmeler enzimler, iyon
kanalları ya da reseptörler gibi moleküler hedeflerin
izole olarak incelenmesini ve akılcı ilaç tasarımını
kolaylaştırmıştır. Anjiyotensin dönüştürücü enzim
inhibitörleri, lökotrien antagonistleri, Hidroksimetil
glutaril koenzim-A redüktaz inhibitörleri gibi pek çok
ilaç grubu bu dönemde keşfedilmiştir.
1990’larda otomasyon dönemi başlamış ve yüksek çıktılı
tarama (high-throughput screening) teknolojisinin
gelişimiyle birlikte hedef seçim süreci ile öncü
moleküllerin tanımlanması süreci birbirinden ayrışmaya
başlamıştır. Hastalığa özgü etkinlik sağlamak ve mevcut
ilaçların hedef dışı etkileri sonucu gözlenen advers
etkilerin önlenmesi amacıyla “tek gen-tek hastalık-tek
ilaç” sloganı bu dönemde daha fazla benimsenmiştir.
Hastalığa özgü tek hedefi vuran “magic bullet”
moleküllerin tasarlanmasına öncelik verilmesi ile ilaç
keşfi süreci bugünkü halini almaya başlamıştır. Bu yeni
yaklaşımla birlikte yeni terapötik seçenekler ortaya
çıkmıştır. Genom çapındaki ilişkilendirme çalışmaları ile
kanser, diyabet ve otoimmün hastalıkların etiyolojisinde
rol aldığı düşünülen pek çok gen potansiyel ilaç hedefi
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olarak tanımlanmıştır. Buna rağmen ilaç keşif hızında
bir artış gözlenememiştir. İlaç keşfi sürecindeki bu
düşük verimliliğin incelenen sistemin karmaşıklığıyla
orantısız bir indirgemeci yaklaşımdan kaynaklandığı
tartışılmaktadır.
Genetik ve moleküler biyoloji alanında özellikle son
10 yılda yapılan çalışmalarla artık genlerin, sinyal
yollarının birbirlerinden bağımsız olmadıklarını, hücre
içi süreçlerin dengesini ve uyarılara cevabın ince ayarını
sağlayacak şekilde, çeşitli geri besleme, ileri besleme
ve telafi edici mekanizmalarla karmaşık ağlar şeklinde
yapılandıklarını biliyoruz. Patolojik süreçlerde tek
gen değil çoğunlukla onlarca genin düzenlenmesinde
bozukluk olduğunu, bu sayının kanser, nörodejeneratif
hastalıklar gibi hastalıklarda çok daha yüksek sayılara
ulaştığını anlamış durumdayız. Tedavide etkili olduğunu
bildiğimiz pek çok ilacın tek bir hedef üzerinden değil
çoklu hedefler üzerinden etki gösterdiğini giderek daha
iyi anlıyoruz.Tek hedefe yönelik ajanların, sınırlı örnekler
dışında tedavide istenen başarıyı yakalayamadığına
şahit oluyoruz. İlaç keşfi sürecinde ise halen bu bilginin
yeterince özümsenmediği ve ana amacın özgül hedefe
seçiciliği ve afinitesi yüksek moleküller geliştirmeye
odaklı olduğunu görüyoruz. Ancak hücre içi içleyiş ve
hastalıkların patolojisi konusundaki artan bilgi birikimi,
ilaç keşfi sürecinin kısır döngüye girdiği bu noktada
sistem farmakolojisi yaklaşımının gerekliliğine işaret
ediyor.
Sistem Farmakolojisi
Güncel tanımı ile sistem farmakolojisi deneysel ve
hesaplamalı yöntemleri kullanarak ilaç ve hedefleri
arasındaki etkileşimi hücre içi sistemin tüm parçalarını
bütüncül olarak ele alarak inceleyen alan şeklinde ifade
edilebilir. Sistem farmakolojisi yüksek çıktılı biyolojik ve
klinik veriyi işleyerek ilaç keşfi ve tedavide tahmin ve
karar verme sürecini yönlendirecek mekanistik modeller
oluşturmayı amaçlar.Bu amaçla farklı ilaç müdahalelerinin
ve patolojik durumların söz konusu olduğu genomik,
proteomik, transkriptomik ve metabolomik çalışmaların
çıktılarını kullanır. Yüksek miktarda veriyi işlemek için
ise sistem biyolojisinin deneysel veri-temelli tümevarım
(“bottom-up”) ve hipotez-temelli tümden gelim (“topdown”) yaklaşımlarından yararlanır.
Tümevarım yaklaşımında yüksek ölçekli deneysel veri
setleri kullanılarak, hücre içi kilit moleküller arasındaki
ilişkiler ve fenotipik yanıtlar matematiksel yöntemlerle
analiz edilir. En sık kullanılan modelleme yöntemi ağtemelli modelleme (“network modeling”)’dir. Tipik
bir ağ grafiğinde sistemin bileşenleri nodlar şeklinde,
bileşenler arasındaki ilişkiler ise çizgiler ya da oklar
şeklinde görselleştirilir. Biyolojik bir ağda genler,
proteinler, microRNA’lar gibi bileşenler; gen birlikte
ifadesi, protein-protein etkileşimleri vb. ilişkilerle
birbirleriyle etkileşim halindedir. Ağ analizi hücre,
organ ya da organizma düzeyinde cevaba neden olan bu
bileşenlerin birbirleriyle etkileşimini ortaya koyar.

9

Tümdengelim yaklaşımında tümevarım yaklaşımının
tersine deneysel veriden çok özel bir biyolojik durum ya
da fenotipin matematiksel modellemesi ön plandadır.
Hücre içi süreçlerin çoğu Michaelis-Menten kinetiğine
uygun şekilde özgül kinetiklerle ilerler. Bu dinamik
süreçler adi diferansiyel denklemler ya da kısmi
diferansiyel denklemler şeklinde modellenerek hücre içi
moleküler etkileşimler incelenebilir.
Tümevarım, tümdengelim ya da her ikisinin birden
kullanıldığı hibrid yaklaşımlarla sistem bileşenlerinin
her organizasyon düzeyinde birbirleriyle nasıl
etkileştiklerinin anlaşılması; ilaçların mevcut sistem
bileşenleri ile nasıl etkileştiklerini ve hangi yollardan hücre,
organ ya da organizma düzeyinde terapötik etki ve advers
reaksiyon oluşturduklarını kavramak için yol gösterir.
Bununla birlikte bir proteini hedeflemenin ağ topolojisi
içinde ne gibi değişikliklere yol açabileceğini öngörerek
terapötik etkinliği yüksek, advers reaksiyon oluşturma
riski düşük yeni ilaç hedeflerinin tanımlanmasını
kolaylaştırır. Yeni ilaç kombinasyonlarının tanımlanması
ve denendikleri endikasyonlarda etkisizlikleri nedeniyle
kullanılmayan eski ilaçların başka endikasyonlarda
yeniden konumlandırılması çalışmalarında da önemli
katkı sağlar.
Sistem farmakolojisinin kaydettiği bu gelişime rağmen,
alanın halen çocukluk evresinde olduğu söylenebilir.
Oluşturulan modellerin tahmin gücü büyük ölçüde
modele dahil edilen bileşenlerin sayısı ve incelenen durum
için önemi, ve ölçümlerin duyarlılığı ile belirleniyor.
Organ hatta hücre sisteminin tüm bileşenlerini duyarlı
ölçümlerle incelemek ise ‘omik’ teknolojisiyle bile
henüz mümkün değil. Ayrıca mekanistik modellerde
ihtiyaç duyulan derişim ve reaksiyon hızı gibi kinetik
parametrelerin ölçülmesinde çeşitli deneysel kısıtlılıklar
mevcut. Bu kısıtlılıklar aşılsa dahi farklı kaynaklardan
gelen yüksek çıktılı bilginin birleştirilmesi ve birlikte
analizi, mevcut veri işleme kapasitesi ile halen bir
‘büyük veri problemi’ teşkil ediyor. Bunlara ek olarak
hastalık, ilaç yanıtı, farmakolojik etki gibi süreçler
çoğunlukla dinamik süreçler. Sistemi en etkin şekilde
modelleyebilmek için büyük ölçüde zaman-bağımlı
verilerin modele dahil edilmesi gerekiyor. Bu da hem
deney hem de veri işleme aşamalarında daha fazla
kapasite gerektiriyor.
Mevcut kısıtlılıklarla tahmin ve karar süreçlerini
% 100 doğrulukla işletecek modeller söz konusu
olmasa da, sistem farmakolojisi; moleküler biyoloji,
genetik, bilgisayar mühendisliği, kimya mühendisliği
ve farmakoloji alanlarından pek çok bilim insanının
çabalarıyla disiplinler arası bir alan olarak gün
geçtikçe büyüyor. Yeni ilaç hedeflerinin tanımlanması,
etkinliği yüksek yeni ilaçların keşfi, sinerjistik ilaç
kombinasyonlarının bulunması ve ilaçların yeniden
konumlandırılmasında geleceğin bilimini gözler önüne
seriyor.
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