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ÖNSÖZ

Türk Farmakoloji Derneğinin Saygıdeğer Üyeleri,
Zor ve acılı günlerden geçiyoruz ve doğal olarak hepimiz yaşananlardan
olumsuz etkileniyoruz. Ama kalanlar için, bizler için yaşam sürüyor ve sürmek
zorunda. Sanatçılar “Show must go on!” derler ya… Tam da öyle günler bu günler…

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

Yaşamın akışı içinde gelenekler son derece önemli. Kurumsallaşmanın ön
koşullarından birisi gelenekler oluşturabilmek, geliştirebilmek, sahiplenebilmek,
sürdürebilmek. Bir diğer nokta ise “ahde vefa”. “Türk Farmakoloji Derneği, Prof.
Dr. Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme
Seminerleri Programı” bu paragrafta değindiğimiz her şeyi içinde barındıran bir
toplantılar dizisi. Bu yıl yirmibeşincisini düzenledik. Bu toplantı dahil 125 konuşmacı
sahne almış ve biz onların sunumlarını dinlemişiz. Yirmibeşinci toplantımıza adını
verdiğimiz rahmetli hocamız Prof. Dr. Suna Duru, adına toplantı düzenleyerek
andığımız yirmiyedinci kişi. Özetle, gelenek, kurumsallaşma, ahde vefa, etkileşme,
bilimsellik, eğitim hepsi bir arada…
Yeri gelmişken bu toplantıların fikir babası Prof. Dr. Alaeddin Akcasu’yu bir
kez daha saygıyla analım ve ona yeniden teşekkür edelim. Bu toplantı programı son
derece değerli; çünkü Türkiye’de uzmanlık dernekleri arasında başka bir örneği yok.
Ne mutlu bize!
Kısaca FEKBES dediğimiz bu toplantıların yirmibeşincisi (derneğimizin
ellinci yaşının ilk etkinliği) yukarıda belirttiğimiz gibi Sayın Prof. Dr. Suna Duru
adına 16-18 Mart 2016 tarihleri arasında Uludağ, Bursa’da düzenlendi. Bültenin
iç sayfalarında toplantıya ilişkin bir değerlendirme yazısı bulacaksınız. Biz buradan
TFD Yönetim Kurulu adına konuşmacılarımız Deniz Bağdaş (Uludağ Üniversitesi,
Tıp Fakültesi), Emre Hamurtekin (Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi),
İlker Kelle (Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi), Işıl Özakca (Ankara Üniversitesi,
Eczacılık Fakültesi), Zeynep Güneş Özünel (İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp
Fakültesi)’e başarılı sunumları için teşekkür ediyor, kutluyor, başarılarının süreceğine
yönelik inancımızı belirtiyoruz. Bir içten teşekkür de tüm katılımcılarımıza…
Her kuşak bir arada etkileşebildik diye düşünüyoruz. Sanırım bir yandan da
eğlenebildik.
FEKBES’in bir diğer önemi de “Prof. Dr. R. Kazım Türker Genç Farmakolog
Teşvik Ödülü”nün sonuçlarının açıklanmasıdır. Bu yıl ödülü Ankara Üniversitesi
Eczacılık Fakültesinden Işıl Özakca aldı. Arkadaşımızı bir kez daha kutluyoruz
ve daha büyük başarılar beklediğimizi bilmesini istiyoruz. Adaylar arasından
değerlendirmeyi yapan jüriye de emekleri için teşekkür ediyoruz.
FEKBES 2016’yı tamamladık. Yaz Okulu ve EPHAR 2016 için hazırlıklar sürüyor.
Onlardan da yüz akıyla çıkacağımızdan eminiz.
EPHAR 2016’ya katılımınız çok önemli. İstanbul’da, EPHAR 2016’da
görüşmek üzere Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu adına saygılar
sunuyorum.
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Bİr
Toplantının
Ardından
Prof. Dr. Süleyman Çelik ve Prof. Dr. Ersin Yarış

Prof. Dr. Süleyman Çelik
GATA ve
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Emekli Öğretim Üyesi

Türk Farmakoloji Derneği, Prof. Dr. Alaeddin Akcasu
Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel
Etkileşme Seminerlerinin yirmibeşincisi, geçen yıl
kaybettiğimiz Değerli Hocamız Prof. Dr. Suna Duru
anısına, 16-18 Mart 2016 tarihlerinde Uludağ, Bursa’da
yapıldı.
İlk toplantımızı 1992 yılında Erciyes, Kayseri’de
yapmıştık. Dün gibi anımsıyorum. Aradan çeyrek
yüzyıl geçmiş. Bir meslek örgütünün, hem bilimsel hem
de sosyal yönleri olan bir etkinliği, sürekli geliştirerek
gelenekselleştirip, çeyrek yüzyıldır sürdürmesi büyük
başarıdır. Biz Türkler, genellikle bir işe hevesle başlar,
fakat sonunu getiremeyiz. “Türk gibi başla, İngiliz
gibi bitir” sözü buradan çıkmıştır. Bu başarıda katkısı
bulunan, gelmiş geçmiş dernek başkan ve üyeleriyle yerel
katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi
sunarız. Kurumlar ilkeleri ve gelenekleriyle yaşarlar.
Ülkemiz 25 Yıl Öncesinden Daha Geride
Dernek tarihimizde, 25 yıl önce başımızda bulunan
hocalarımız birinci kuşaktı. Kaybettiklerimizi, ışıklar
içinde yatmaları dileklerimizle saygıyla anıyor,
yaşayanlara uzun ömürler diliyoruz. Onlardan sonra

"Bİlİmİn, İnsanların mutluluğunu aslİ
görev edİnerek artık kötülüklerİn sona
ermesİne öncülük etmesİnİ ve kaçıncı kuşak
olacaklarını bİlemiyorum ama, gelecektekİ
meslektaşlarımızın 2092’dekİ 100. semİnerİ
daha güzel bİr Türkİye’de yapmalarını
dİlİyorum"
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gelen biz, ikinci kuşak hocalar da emekli olduk ve bayrağı,
25 yıl önce çömez olan üçüncü kuşak arkadaşlarımıza
devrettik. Toplantıda sunum yapan arkadaşlarımız da
dördüncü kuşağı temsil ediyorlardı. Demek oluyor ki
dördüncü kuşağa erişmişiz.
25 yılda bilim ve teknolojide çok büyük gelişmeler/
kazanımlar sağlandı. Fakat ne yazık ki insanlık için
dünya ve Türkiye, 25 yıl önceye göre daha kötüye gitti.
Bilimin, insanların mutluluğunu asli görev edinerek
artık kötülüklerin sona ermesine öncülük etmesini ve
kaçıncı kuşak olacaklarını bilemiyorum ama, gelecekteki
meslektaşlarımızın 2092’deki 100. semineri daha güzel
bir Türkiye’de yapmalarını diliyorum. Selam olsun
onlara!..
İlk toplantımızda çömez olan ve kara saplanıp saatlerce
yolun açılmasını bekleme pahasına, Erciyes ile Kayseri
arasında mekik dokuyarak, mükemmel ev sahibi örneği
olan Sevgili Aydın Erenmemişoğlu kardeşimiz, ‘usta’
olarak bulunduğu bu toplantının açılışında yaptığı
konuşmada, “biz ilk toplantıyı kuşaklararası etkileşme
değil, kucağa oturtma toplantısı olarak algılamıştık”
dedi. Oysa bu toplantılar, “doçentlik aşamasında olan
genç meslektaşlarımızın, olası jüri üyeleriyle tanışarak
sınav heyecanlarını yenmeleri ve ustaların olumlu
katkılarıyla, kendilerini daha da geliştirmeleri” amacıyla
başlatılmıştı. Zamanla bilimsel yönü yanında, sosyal
yönleri daha da güçlendirildi ve sanırım amacına ulaştı.
Kendi olanaklarıyla gelenlerin dışında, iki noktada
toplanarak midibüslerle Uludağ’a gidildi. İstanbul’da
toplananlar, Trabzon ve Samsun’dan gelenleri de alarak
Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan yola çıktılar. Diğer grup
Ankara’dan yola çıktı.
Hasret gidermek için eğleşe, konuşa yol aldığımız,
İskender molası vs. verdiğimiz için otele gelir gelmez,
ayağımızın tozuyla ilk oturuma katıldık. Dernek
Başkanımız Prof. Dr. Ersin Yarış’ın açılış konuşmasından
sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Deniz
Bağdaş arkadaşımız, “Alfa 7 Nikotinik asetilkolin
reseptörlerinin hem allosterik agonisti hem de pozitif
allosterik modulatörü olan GAT 107’nin antinosiseptif
ve antiinflamatuvar etkileri” başlıklı bildirisini başarıyla
sundu. Kendisini kutlar, başarılarının devamını dileriz.
Bu güzel sununun ardından Prof. Dr. Suna Duru’yu
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anma oturumu başladı. Değerli Hocamızın özgeçmişinin
okunması ve yaşamından bazı karelerin saydamlar
aracılığıyla gösterilmesinin ardından, yakın çalışma ve
arkadaş ilişkileri olan Prof. Dr. Aslı Özer ile Prof. Dr.
Gül Dülger hocalarımız anılarını anlattılar. Hacettepe
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden öğrencileri olan
Prof. Dr. Kevser Erol ve Prof. Dr. İnci Erdemli söz alarak
Suna Duru’yu öğrenci gözüyle tanımamızı sağladılar.
Sonuç olarak, derneğimizin bu toplantılarına ayrı bir
anlam katan bir geleneğini daha sürdürerek Hocamızı
anımsadık, saygıyla andık. Mekanı Cennet olsun,
ışıklar içinde yatsın. Bu arada, özellikle davet edilmiş
olmalarına karşın, Suna Duru Hoca’nın yetiştirmiş
olduğu akademisyenlerin toplantıya katılmamış olmaları
vefasızlık olarak değerlendirilmiş olmakla birlikte,
derneğimiz üyesi olmayan bu arkadaşlar, geleneklerimizi
bilmedikleri için anlayışla karşılanmışlardır.
Akşam yemeğinden sonra otelin Kaptan Köşkü adını
taşıyan teras katında, canlı müzik eşliğinde hep birlikte
geç saatlere kadar eğlendik. Sevgili arkadaşlarımız
Prof. Dr. Sibel Gürün ve Prof. Dr. Zafer Gören güzel
sesleriyle eğlenceye renk kattılar.
Programın İkinci Günü
İkinci günkü ilk oturum Saat 9.00’da, Doğu
Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Emre
Hamurtekin’in “Yenidoğan sıçanlarda intratekal yolla
uygulanan levobupivacainin spinal toksisitesinin

Prof. Dr. R. Kazım Türker Genç
Farmakolog Teşvİk Ödülü
Jürİ kararıyla ve Başkan Prof. Dr.
Yarış tarafından,
Dr. Işıl Özakça'ya takdİm edİldİ
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"kİmİlerİ doğa yürüyüşü, kİmİlerİ
teleferİk turu yaptı.
Bazıları da laflamayı yeğledİ.
Ben, teleferİkle görülmeye değer bir
yolculuk yaparak
Bursa’ya gidİp geldİm"
ve uzun dönem spinal refleks fonksiyonlarının
değerlendirilmesi” başlıklı bildirisi ile başladı. Güzel
bir çalışmanın ürünü olan bildiriyi genç arkadaşımız
başarıyla sundu. Kendisini kutlar, başarılarının devamını
dileriz.
Sabah oturumunda ikinci sunumu Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden İlker Kelle arkadaşımız yaptı. İyi
planlanmış bir deneysel çalışma ürünü olan, “Sıçan
kalbinde IR hasarına karşı rosuvastatin ile farmakolojik
ve iskemik ön- veya ard-koşullamaların etkileri” başlıklı
bildirisini, yalın bir şekilde sunan arkadaşımızı kutlar,
başarılarının devamını dileriz.
Kayak severlere kayma olanağı sağlamak için bugünkü
programda, öğleden sonra saat 16.00’ya kadar serbest
zaman bırakılmıştı. Fakat kayacak kar da yoktu, kayakçı
da. Bu boşluğu herkes kafasına göre değerlendirdi;
kimileri doğa yürüyüşü, kimileri teleferik turu yaptı.
Bazıları da laflamayı yeğledi. Ben, teleferikle görülmeye
değer bir yolculuk yaparak Bursa’ya gidip geldim.
Belki hafta içi olduğu için, ayrıca dağın kayağa elverişli
olmaması gibi etmenlerle de olsa gerek, pek yolcu yoktu.
Bir vagonda tek başıma yolculuk yaptım. Karla kırağı
karışımı gümüşü renkli çamların üzerinden, sise gire
çıka, doğayı hayranlıkla seyreyleyerek giderken birden
Bursa ovası çıkıyor karşınıza.
Bursa’dan Gemlik’e giderken bir küçük tepeyi dönünce,
Gemlik körfezinin enfes görüntüsüyle karşılaşır
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ve hayran kalırsınız. Orhan Veli bunu; “Gemlik’e
doğru / denizi göreceksin / sakın şaşırma!” dizeleriyle
betimlemiştir. Eskiden dönemeçten önce, üzerinde bu
dizeler yazılı bir levha vardı. Bu kez levhayı göremedim.
Teleferikle güzelliklerin içinden giderken birden
karşımıza çıkan Bursa ovasını görünce, ne yazık ki
Gemlik körfezini görmüş gibi hayranlık değil, hayal
kırıklığı yaşadık. Eskiden dünyanın en leziz meyvelerini
veren şeftali bahçeleriyle kaplı Yeşil Bursa Ovası
betonlaşmış, zevk ve estetik yoksunu yapılarla dolmuştu.
Gelirken bol bol fotoğraf çektiğim için, “dönüşte
kahvemi içerek oturup etrafı seyreylerim”, diye
düşündüm. Aşağıdan bir büyük kahve aldım ve gene tek
başıma bir vagona bindim. Fakat manzara o kadar güzel
ki fotoğraf çekmemek mümkün değildi!
Saat 16.00’da başlayan son oturumda ilk konuşmacı,
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Işıl
Özakça arkadaşımızdı. “İzoprenalin ile indüklenen
kardiyak hipertrofi modelinde nebivolol tedavisinin
beta-adrenoseptör sinyal yolağı ve kardiyak hipertrofi
gelişimi üzerine etkileri” başlıklı bildirisini büyük bir
yetke ile sundu. Kendisini kutlar, başarılarının devamını
dileriz.
Son sunumu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Fakültesi’nden Zeynep Güneş Özünal arkadaşımız
yaptı. Bir klinik farmakoloji çalışması olan,
“Gastroözofageal Reflü Hastalarında Proton Pompası
İnhibitörü Grubundan İlaçlar ile Tedaviye Yanıtsızlıkta
Farmakogenetik Parametrelerin ve Akılcı İlaç
Kullanımının Etkisinin Araştırılması” başlıklı, bildirisini
başarıyla sunan arkadaşımızı kutlar, başarılarının
devamını dileriz.
Teşvik Ödülü ve Plaket Sunumu
Sunumlardan sonra sıra “Prof. Dr. R. Kazım Türker
Genç Farmakolog Teşvik Ödülü” törenine geldi. Jüri’nin
kararını açıklayan Başkan Prof. Dr. Yarış, “bu yıl ödülün
Dr. Işıl Özakça’ya verildiğini” bildirdi ve kendisini
kutladı. Biz de genç arkadaşımızı kutlarken, bu vesileyle
Kazım Türker Hocamızı da saygıyla andık.
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Son olarak sıra, aralarında benim de bulunduğum 40
yıllıklara plaket sunumuna geldi. Benimle birlikte Prof.
Dr. Nurettin Abacıoğlu arkadaşımıza da plaket verildi.
Kırk yıllık geçmişlerimizden kısaca söz ettikten sonra
kutlamaları kabul ettik ve toplantı sona erdi. Aslında Prof.
Dr. Kemal Berkman ve Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar
arkadaşlarımıza da plaket verilecekti. Fakat gelmedikleri
için plaketleri emanete alındı.
Akşam gala yemeğimizi yedikten sonra bir diğer
geleneğimizi de yerine getirdik; sucuk ekmekle sıcak
şarap içtik ve bu kafayla Kaptan Köşkü’ne çıkarak
doyasıya eğlendik. Gecenin assolisti, elbette Prof. Dr.
Zafer Gören idi. Kendisini hem kutluyor, hem de iki
gecemize de renk kattığı için çok teşekkür ediyoruz.
İlk toplantımızda, Erciyes bizi şiddetli bir fırtına ile
karşılamıştı. Konakladığımız Karayolları Konukevinden,
havuzunda yüzmek üzere, hemen karşısında bulunan
Turban oteline gitmekte bile zorlanıyorduk. Telesiyejler
çalıştırılamıyordu. Bu nedenle kayak yapmak isteyen
arkadaşlarımızın hevesleri kursaklarında kalmıştı.
Bu kez de havaların erken ısınması nedeniyle,
Uludağ’da karlar erimişti. Bunun duyumunu almış
olan kayakseverler gelmediler. Kuşkusuz bizler de çok
kar olmasını isterdik. Kaymasak da kayanları izler,
düşenlere güler, telesiyejle zirveye çıkar, bir kahve içerek
aşağıları seyreylerdik. Bununla birlikte biz “kalender
meşrebiz”; anı fotoğrafları çektirecek kadar karın varlığı
ile de mutlu olduk. Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra
fotoğraflarımızı çektirdik ve geldiğimiz gibi dönüş
yoluna koyulduk.
Bir dahaki toplantıda buluşmak dileğiyle…

Benİmle bİrlİkte Prof. Dr. Nurettİn
Abacıoğlu arkadaşımıza da 40 Yılı gerİde
bırakmamız dolayısıyla
plaket takdİm Edİldİ
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TFD Farmakolojİ Eğİtİmİnde
Kuşaklararası Bİlİmsel Etkİleşme Semİnerlerİ

16-18 Mart 2016 Suna Duru Toplantısı
Bu yıl yirmibeşincisi düzenlenen
jüri tarafından belirlenen Kazım
toplantı için derneğimiz yöneticileri
Türker Genç Farmakolog Teşvik
tarafından Bursa, Uludağ seçilmişti.
Ödülünü Işıl Özakca aldı. Bu
Farmakoloji eğitimine başladığım
çok anlamlı ve hakedilen bir ödül
4. yılımda katılacağim ilk kış
oldu. Program, 40. Yılını dolduran
toplantısı için 16 Mart Çarşamba
değerli hocalarımızın plaketlerinin
sabahı saat 08.00’ de Ankara’dan
verilmesi ve konuşmaları ile
bir midibüs ile yola çıkmıştık.
devam etti. Nurettin Hocamızın
Aracımızda Nurettin Abacıoğlu
veciz 40. Yıl konuşması ve diğer
hocamız ve ailesi, Eyüp Akarsu,
hocalarımızın katkılarıyla bilimsel
İnci Erdemli, Tanju Özçelikay,
oturumlar kapatıldı.
Bilgen Başgut hocalarımız, sunum
Artık sıra sıcak şarap-sucuk
yapacak olan Emre Hamurtekin ve
partisine gelmişti. Sponsorluğunu
Işıl Özakca, diğer bazı farmakolog
Mehmet Ali Bey’in yapmış olduğu
ve araştırmacılar ve tabiki de bu
bu etkinlik her kış toplantısında
Ecz. Mesut Çiçek
toplantıların vazgeçilmezi olan
geleneksel olarak yapılıyormuş.
Ankara
Üniversitesi
Mehmet Ali Yıldız ve eşi Selma
Lezzetli sucuklardan sonra artık
Eczacılık Fakültesi
Yıldız bulunmaktaydı. Tahmin
canlı müzik vakti gelmişti. Canlı
Farmakoloji Anabilim Dalı
ettiğiniz gibi bu ortamdaki en genç
müzik eşliğinde danslar edildi ve
araştırıcı tabiki bendim.
iki hocamız (Zafer Gönen, Sibel
Tanju Hocanın Ankara simidi ve sınırsız çay ikramı
Gürün) müthiş sesleriyle kulaklarımızın pasını sildiler.
ile yolculuğumuza farklı bir hava katılmıştı bile. İkram
Ertesi gün sabah 9:30’da geri dönüş yoluna girilmişti.
sırasında Bilgen ve Eyüp hocalarımızın katkıları da göz
Uludağ’ dan inmek bütün yolcuları olumsuz etkilemişti
ardı edilemezdi. Sorumlumuz Tanju Hocamız olduğu
ki iner inmez mola verdik. Mide bulantısı, tuvalet
için –tabiki benim danışman hocam- yolculuk boyunca
gibi çeşitli ihtiyaçlar giderildikten tekrar yolculuğa
belirli faaliyetlerden ben de nasibimi alıyordum.
başlamıştık. Bu arada Bursa’dan ayrılmadan kestane
Hocalarımızın tatlı sohbetleri ile sürdürdüğümüz
şekerini almayı ihmal etmemiştik. Dönüş yolunda tekrar
yolculuğumuza Eskişehir’den aramıza katılanlarla devam
Köfteci Yusuf ’ta duruldu ve yine büyük bir masada
ettik. Bursa’ya gidilir de İnegöl köftesi yenmez mi? Tabiki
bütün hocalarımızla birlikte yemek yenildi. Yolda
de, Köfteci Yusuf ’ta çoktan durmuştuk bile ve hatta 25
Eskişehir’de aramıza katılanlar yine burada indiler. En
kişilik dev bir masa oluşturulmuş ve yemekler yenmişti.
sonunda, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde
Tanju Hocamızın çay-kahve ikramıyla yolculuk devam
başladığımız yolculuğumuz yine aynı yerde son verdik.
ediyordu. Nihayet Uludağ'a tırmanmaya başlamıştık ve
burada aramıza Aslı Özer Hoca ve değerli eşi de katıldı.
Öneri niteliğinde bazı düşüncelerim;
Otele varıp odalara yerleşildikten sonra artık programa
1-Konuşmacıların listesi ve yapacakları sunumlar daha
hazır hale gelmiştik.
erken bir tarihte açıklanabilirdi (en azından indirimli
Dernek Başkanı Ersin Yarış hocamızın duygu dolu
kayıt için belirlenen son tarihten önce). Böylelikle
açılış konuşması ile programımız başlamıştı. Ülkemizde
başvuru yapmak isteyen kişiler ilgi alanlarına göre daha
son zamanlarda yaşanan vahim olaylar ve kayıplarımız
rahat hareket edebilirlerdi.
nedeniyle yapılan saygı duruşu çok önemli ve anlamlıydı.
2-Konaklama için seçilen otel; çalışanlarının hizmetleri,
Program, adına düzenlenen Suna Duru Hocamızın
yemek ve içecekler, oda ve oda hizmeti bakımından
onu tanıyanlar tarafından anlatılması ve anılması ile
gelişmiş bir oteldi. Fakat bilimsel toplantının yapıldığı
devam etti. Ardından ilk günün konuşmacısı Deniz
salon açısından yetersizdi. Çünkü oturumlar arasında
Bağdaş seminerini yaptı ve soru cevaplarla ilk gün
dışarı çıkıldığı zaman bir sonraki oturum için salona
programı sona erdi. İkinci gün ise konuşmacılar Emre
girdiğinizde hem konuşmacı ve hem de salonu rahatsız
Hamurtekin, İlker Kelle, Işıl Özakca ve Zeynep Güneş
etmiş olabilirdiniz. Bu bakımdan en az iki giriş kapısının
Gözünal sırasıyla sunumlarını yaptılar ve değerli
olduğu (bunlardan en az biri konuşmacının görüş
hocalarımzın soru ve katkılarıyla programın sonuna
alanının dışında olabilir) ve en az iki koridorla koltukların
yaklaşmıştık. Dernek Tüzüğüne göre oluşturulan
ayrıldığı daha geniş bir salon tahsis edilebilirdi.
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Dr. Işıl Özakca (en sağda)

Bu yılın Genç Farmakolog Teşvİk ÖdülüNe Dr. Işıl Özakca layık görüldü
Türk Farmakoloji Derneği tarafından 16-18 Mart 2016
tarihleri arasında Bursa'da düzenlenen Farmakoloji
Eğitiminde
Kuşaklararası
Bilimsel
Etkileşme
Seminerleri Suna Duru Toplantısında sunulan R.
Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülüne bu yıl
Dr. Işıl Özakca layık görüldü.
Dr. Özakca, TFD Bülteni için şu değerlendirmeyi yaptı:
“Farmakoloji alanında eğitim alan ve uzmanlaşan
araştırıcılar için Kuşaklararası Eğitim Toplantıları
oldukça önemli ve verimli bilimsel etkinliklerdir.
Genç araştırıcılar, bu toplantılara öncelikle dinleyici
olarak katılmak ve mümkün olan en yakın dönemde
de çalışmalarını sunmak için oldukça uzun bir
hazırlık sürecinden geçerler. Genç araştırıcılar için
bir başka heyecan kaynağı da “R. Kazım Türker Genç
Farmakolog Teşvik Ödülü”nün de Kuşaklararası Eğitim
Toplantılarında açıklanmasıdır.
Ben 2015 yılı ödül aday başvurumu kendim yaptım.

Bu kararımın başvuru dosyamın değerlendirilmesinde

olumlu etki yaptığı düşüncesindeyim. Başvuru yapmayı
isteyen ve düşünen arkadaşlarıma tavsiyem, kendilerine
güvenmeleri ve uygun olduğunu düşündükleri anda
başvurularını yapmalarıdır.”
Işıl Özakca Kimdir?

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2002

yılında mezun olan Dr. Işıl Özakca, aynı fakültenin
Farmakoloji Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini

2005 yılında, doktora eğitimini ise 2011 yılında
tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi Eczacılık

Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında görevine
devam etmektedir. Başlıca araştırma konuları kardiak
hipertrofi ve beta-blokerlerdir.

"Ben 2015 yılı ödül aday başvurumu kendİm yaptım.
Bu kararımın başvuru dosyamın değerlendİrİlmesİnde olumlu etkİ
yaptığı düşüncesİndeyİm.
Başvuru yapmayı İsteyen ve düşünen arkadaşlarıma tavsİyem,
kendİlerİne güvenmelerİ ve uygun olduğunu düşündüklerİ anda
başvurularını yapmalarıdır”
Nisan | Haziran 2016
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bölüm tanıtımı

Ondokuz Mayıs Ünİversİtesİ Tıp Fakültesİ
Tıbbİ Farmakolojİ Anabİlİm Dalı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Sırrı Bilge, TFD Bülteni okurlarının sorularını yanıtladı.
Anabilim dalınızın tarihçesini, kuruluş öyküsünü
kısaca anlatır mısınız?
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi
Farmakoloji Anabilim Dalı, 1983 yılında yardımcı
doçent olarak atanan Dr.Atilla DİKMEN ve Dr. Hülya
GÜVEN tarafından kurulmuştur. Yrd. Doç. Dr. Atilla
DİKMEN 1985 yılında üniversitemizden ayrılarak
Çukurova Üniversitesi’ne geçmiştir. 1987’de Yrd. Doç.
Dr. Yüksel KESİM’in Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden Üniversitemiz’e naklen atanmasıyla
Anabilim Dalı tekrar iki Öğretim Üyesine sahip
olmuştur. Her iki Öğretim Üyesi 1988 Doçent ünvanı
almıştır. Doç. Dr. Hülya Güven, 1989 yılında Dokuz
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine geçmiştir. 1990’da
Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden emekli olan Prof.
Dr. Süleyman ÇELİK’in üniversitemize gelmesiyle
anabilim dalımızda tekrar 2 öğretim üyesi olmuştur.
Doç. Dr. Yüksel KESİM de 1994 yılında profesör
ünvanı alarak kadroya atanmıştır. Bu sırada Hacettepe
Üniversitesi’nde OMÜ Tıp Fakültesi adına doktorasını
tamamlayan Dr. Ersin YARIŞ 1994 yılında anabilim
dalına öğretim görevlisi olarak atanmış ve 1996’da
yardımcı doçent olmuştur. 1998’ de doçent olan Ersin
Yarış daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne
geçmiştir. Prof. Dr. Süleyman Çelik 2011 yılında, Prof.
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Dr. Yüksel Kesim ise 2015 yılında emekli olmuştur.
Akademik kadronuza ilişkin bilgi verir misiniz?
Bölümünüzde görev yapan öğretim üyeleri, uzman
ve araştırma görevlileri, yardımcı personel sayısını
paylaşır mısınız?
Bölümümüzde şu an 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 2
uzman, 3 kadrolu araştırma görevlisi ile 1 sekreter
ve 1 yardımcı personel görev yapmaktadır. Ayrıca
Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında 7 yüksek lisans
öğrencisi ve 11 doktora öğrencimiz bulunmaktadır. Bu
öğrencilerin bir kısmı ders bir kısmı ise tez aşamasındadır.
Mevcut kadronuz ihtiyacınızı karşılıyor mu?
Bölüm olarak birçok fakülte ve yüksekokulun
derslerine katılmaktayız. Özellikle İngilizce Tıp bizi
birçok açıdan zorlamaktadır. Tıp, Diş Hekimliği
Fakültesi ve Yüksekokullar’da yoğun Farmakoloji dersi
bulunmaktadır. Bu nedenle bazı zorluklar vardır; ancak,
planlamamızı iyi yaptığımız için şimdilik herhangi
bir zorluk yaşamıyoruz. Her bölümde olduğu gibi
asistan sıkıntısı biz de yaşamaktayız. Bu durum da bazı
aksamalara neden olmaktadır.
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Eğitim programınız, rotasyon uygulamalarınız nasıl?
Farmakoloji Anabilim Dalını tercih edecek bir kişinin
eğitim sürecini göz önünde bulundurarak yanıtlar
mısınız?
Anabilim Dalımızda hem Tıpta Uzmanlık hem de
yüksek lisans ve doktora eğitimleri vermekteyiz. Yüksek
lisans ve doktora öğrencileri zaten belirli dersleri almak
zorundalar. Tıpta Uzmanlık Öğrencileri de sıklıkla aynı
derslere katılmaktalar. Tıpta Uzmanlık Öğrencileri
Nükleer Tıp ve Tıbbi Genetik Anabilim Dalları’nda
rotasyon yapmaktalar. Rotasyon yerinin Nükleer Tıp
yerine Dahiliye olması çok daha uygun bir yaklaşım
olurdu; çünkü zaman zaman ilaç etkileşimleri ilgili
kliniklerden danışmanlık hizmeti istemi gelmekte.
Bu nedenle dahiliye, pediatri gibi branşlarda rotasyon
eğitiminin eğitim planımıza dahil edilmesi, çok daha iyi
olacaktır.
Çalışma alanınızı, laboratuvarlarınızı kısaca anlatır
mısınız?
Anabilim Dalımızda 3 adet laboratuvar bulunmaktadır.
Birinde davranış farmakolojisi çalışmaktayız. Pasif
sakınma, plus maze test, lokomotor aktivite testleri
yapmaktayız. Diğer laboratuvarımız ise daha genel
kullanımlı. Ağrı çalışmalarını ve izole organ deneylerini
bu laboratuvarda yapmaktayız. Bir de gaz kromotografi
laboratuvarımız bulunmaktadır. Rutin olmamakla
birlikte, bazı deneysel işlemlerimizi gerçekleştirmekteyiz.
Anabilim dalı olarak daha çok ağrı çalışmaları,
özellikle de viseral ağrı çalışmaları yapmaktayız.
Kullandığımız yöntem kolorektal distansiyon ile
oluşturduğumuz viseral ağrıyı elektromiyografik sinyal
olarak kaydetmektir. Yöntemin klasik yöntemlerden
üstünlükleri bulunmaktadır. Bu nedenle literatüre katkı
sağlayacağımızı düşünüyoruz.
Bölümünüzün teknik altyapısı sizce yeterli mi?
İhtiyaç duyulduğunu düşündüğünüz varsa birimler,
malzemeler, cihazlar vb konusunda bilgi verir misiniz?
Bölümümüzde ihtiyacımız olan olan temel cihazlardan
en önemlileri 4 kanallı bilgisayar destekli organ
banyosu sistemi ve davranış testleridir. Son yıllarda
ağrı çalışmalarına ağırlık verdiğimiz için, altyapımızı
buna göre güçlendirmiş bulunmaktayız. İki adet
bilgisayar destekli veri kazanım sistemimiz ve yine
cerrahi uygulamalar için dijital sterotaksik aletimiz
vardır. Somatik ve nöropatik ağrıda kullanılan hot plate,
tail flick, paw pressure test cihazları laboratuarımızda
bulunmaktadır. İleride ağrı ile ilgili cihaz eksikliğimizi
gidermeyi planlamaktayız
Türkiye genelindeki tıp fakülteleri düşünüldüğünde
farmakoloji anabilim dalı dağılımı sizce dengeli ve
yeterli mi?
Türkiye’de çoğu Tıp Fakültesinin Farmakoloji Anabilim
Dallarındaki hoca ve asistan sayılarının yeterli
olmadığı kesindir. Bu birçok etmenle ilişkilendirilebilir.
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"Doktora yapan arkadaşlarımız
çoğunlukla eczacılık mezunu.
Bunun da bölüme katkısı çok fazla;
eczacı arkadaşlarımızın eğİtİmlerİndekİ
farklıklar bİze çok şey katıyor"

Son zamanlarda birçok büyük üniversitemizdeki
hocalarımızın
vakıf
üniversitelerine
geçmesi
bunlardan biri olarak sayılabilir. Ayrıca, yeni açılan
Tıp Fakültelerinde de sayısal olarak ciddi sıkıntılar
bulunmaktadır. Son yıllarda Farmakoloji Anabilim
Dallarının Tıpta Uzmanlık Öğrencisi alamayışının da
bu eksikliğin doğmasına büyük etkisi olmuştur.
Farmakoloji alanında verilen uzmanlık eğitimini
nasıl değerlendiriyorsunuz? Önerileriniz neler?
Farmakoloji için yayınlanmış bir Çekirdek Eğitim
Programımız (ÇEP) var. Eğitim programımızı ona
göre yapılandırmaktayız. Ancak Türkiye’de Farmakoloji
Anabilim Dallarının çalışma alanları çok değişik.
Örneğin, bizde çalışan asistanlar ağrı konusunda
daha deneyimliler ancak kardiyovasküler farmakoloji
çalışmadığımız için bu konuya daha uzaklar. Bu nedenle
ÇEP’e uygun olarak asistanların farklı farmakoloji
anabilim dallarında rotasyonlarının sağlanması
gereklidir. Asistanlar farklı anabilim dallarında
eksiklerini giderebilirler. Yine eğitimlerin tamamlanması
amacıyla kısa süreli kurslar, workshoplar düzenlenebilir.
Farmakoloji branşının tercih edilirliğinde rol oynayan
faktörler sizce neler? Yurtdışı örnekleriyle karşılaştırır
mısınız?
Farmakolojiyi tercih edenler daha çok akademik kariyer
düşünen, bilimi ve araştırmayı seven arkadaşlarımızdır.
Klinik branşlardaki yoğunluk ve malpraktis olayları da
uzmanlık tercihlerini değiştirmiştir. Mezunlarımız artık
daha az riskli branşlar tercih etmektedir. Bize asistan
olarak başlayanlar genelde klinik bir branşta başlayıp
sonra istifa eden arkadaşlardan oluşmaktadır.
Branşınızda cinsiyet dağılımı nasıl?
Öğretim üyelerimiz 1 uzmanımız dışında hepsi erkek.
Asistanlarımızın oranı eşit.
Farmakoloji anabilim dalında uzmanlık eğitimi
yapmanın avantajlı ve dezavantajlı olabilecek yanları
neler olabilir? Tecrübelerinizden hareketle paylaşır
mısınız?
Farmakoloji Anabilim Dalında uzmanlık ve yüksek
lisans-doktora yapmanın kendilerine göre avantajlı ve
dezavantajlı olduğu yerler bulunmaktadır. TUS zor bir

Nisan | Haziran 2016

sınav ve bu yolla anabilim dallarımıza gelenlerin bilgi
birikimleri oldukça fazla. Ayrıca bitirdiklerinde mecburi
hizmet anlamında istihdamları da nispeten daha kolay.
Tıp eğitimi ve klinik branşlarla iletişim açısından
çok yararlı olduklarını söyleyebiliriz. Dezavantajları
ise akademik hayata geç başlamaları. Yayın, kongre
katılımları yüksek lisans ve doktora yapanlara göre düşük
kalmakta. Doktora yapan arkadaşlarımız çoğunlukla
eczacılık mezunu. Bunun da bölüme katkısı çok fazla;
eczacı arkadaşlarımızın eğitimlerindeki farklıklar bize
çok şey katmakta.
Doktora ve uzmanlık programı mezunu öğrenciler
ağırlıklı olarak hangi alanlarda görev yapmayı cazip
buluyor? Gözlemlerinizi, tecrübelerinizi paylaşır
mısınız?
Bizim bölümümüzü bitirenlerin hepsi akademik hayatı
tercih ettiler. Ülkemizde birçok yeni açılan tıp fakültesi
var. Buralarda eksiklikler var. İş bulma konusunda sıkıntı
yaşayacaklarını düşünmüyorum.
Önümüzdeki on yıllarda farmakoloji anabilim dalını
nerede görmeyi arzu ediyorsunuz?
Önümüzdeki yıllarda farmakoloji anabilim dalının
klinik branşlarla ilişkisini daha artırmasını arzu
ediyorum. Ortak yapılacak çalışmalarının artmasının
yanında hizmet anlamında da katkı sağlayacağımızı
düşünüyorum. Yine projelerimize maddi kaynağı daha
çok bulabilmeyi umut ediyorum.
Bölümünüzde sürdürülen çalışmalara, varsa
etkinliklere ilişkin bilgi verir misiniz?
Bölümümüzde akademik çalışmaların yanında
Akılcı İlaç Kullanımı eğitimlerine önem veriyoruz.
Tıp Fakültemiz Akılcı İlaç Eğitimlerine özel önem
veriyor. Eğitimin klinik branşlarda uygulanabilmesi
için çok çaba sarfettik. Bu amaçla Türk Farmakoloji
Derneği ve Dekanlığımız ortaklığıyla kurs düzenledik.
Bu yılın Mayıs ayında ikincisini yaptık. Toplam 60
öğretim üyemiz akılcı ilaç eğitimi aldı. Eğitimlere
devam edeceğiz. Klinik branşların Akılcı İlaç Eğitimi
yaptığı tek üniversiteyiz diye düşünüyorum. Ayrıca çok
sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencimiz var. Tez
çalışmalarını yürütüyoruz.

TUS zor bir sınav ve bu yolla anabİlİm
dallarımıza gelenlerİn bİlgİ bİrİkİmlerİ
oldukça fazla.
Ayrıca mezunİyet sonrası
mecburİ hİzmet anlamında İstİhdamları
da nİspeten daha kolay.
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Bİyoteknolojİk Ürünler ve
Bİyoanalİz Yöntemlerİ
1. Genel Bilgi
gereksinimleri olan proteinler yalnızca
En basit tanımı ile biyoteknoloji, ürünün
ökaryotik organizmalarla üretilebilir.
canlı organizmalar veya biyolojik
Glikoprotein yapıdaki bu büyük
sistemler kullanılarak
üretilmesine
moleküllerin gastrointestinal sistemde
dayanan her türlü üretim teknolojisidir.
stabiliteleri düşük ve emilimleri azdır.
Bu bakımdan biyoteknoloji binlerce
Bu nedenle genelde liyofilize edilerek
yıldır insanlar tarafından gıda ürünlerini,
parenteral uygulanırlar.
tekstil ve ihtiyacı olan diğer malzemeleri
Günümüzde
"biyoteknolojik
ilaç"
üretmek için kullanmıştır. Örneğin;
tanımına uyan 360 dan fazla ilacın
Mayalı ekmek, yoğurt, peynir, şarap,
kullanımda olduğu saptanmıştır. Bu
bira ve sirke gibi iyi bildiğimiz birçok Yrd. Doç Dr. M. Kürşat Derici ilaçlar, kanser, diyabet, hepatit, hemofili,
besin maddesi ve içecek,
kültüre Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi kalp hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar,
edilmiş
mikroorganizmaların Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı multiple sklerozis, anemi, romatoid
yardımı ile üretilmiştir. Benzer
artrit, kistik fibrozis ve diğer birçok
yöntemlerin kullanılması ile elde edilen
hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.
biyoteknolojik ilaçlar ise temelde terapötik proteinlerdir.
Modern biyoteknolojinin ilk uygulamaları interferon
Çok sayıda aminoasitin dizilmesiyle oluşan ve bazen
gibi rekombinant ilaçlar ve hepatit B’de olduğu gibi
glikozidleri de içeren yüksek molekül ağırlıklı ve
rekombinant aşılardır. Başlangıçta biyoteknolojik
karmaşık yapılı moleküllerdir. Biyoteknolojik ürünler,
yollarla üretilen ilaçlar dünya ilaç üretiminin %5
biyolojik kaynaklardan elde edilen ilaçlardan farklı
‘ni oluşturuyordu. Bu oran 2005 yılında %15’e
olarak, (biyolojik ilaçlar laboratuvar şartlarında yaşayan
yükselmiştir. 2020 yılında ise her 50 ilaçtan 15’nin
kaynaklardan-bitki, hayvan ve mikroorganizmalardan
biyoteknolojik kökenli olacağı tahmin edilmektedir.
özel teknoloji ile elde edilen büyük moleküllerdir)
Kimyasal olarak sentez edilen ve konvansiyonel
insan ve canlıdaki genetik yapının laboratuvar
olarak üretilen ürünler gittikçe azalmakta, dünyada ve
ortamında oluşturulması, amaçlanan proteinin kalite
ülkemizde bir çok firma biyoteknoloji alanına girmek
kontrol basamakları planlanmış genetik yöntemler ile
için yatırım yapmaktadır. Ülkemizde Biyoteknolojik
bir başka canlı hücreye ürettirilmesi, daha sonra üretim
ilaçlar, 2015’te 2,57 milyar TL ile reçeteli ilaçların
ortamından izole edilmesi, saflaştırılması ve gerekli
%17’sini oluşturmaktadır (Şekil.1).
etkinlik ve güvenlik testlerinden geçirilmesi ile elde
edilen ve kullanıma sunulan ürünlerdir. İlk zamanlar
a.Biyoteknolojik İlaç grupları:
bu bileşikler canlılardan düşük konsantrasyonlarda
Beşeri ilaç kapsamında bulunan biyoteknolojik ilaçların
karışımlar halinde elde edilebilmiştir. Zamanla bu
büyük çoğunluğunu, kimyasal mesaj taşıyıcıları olan
karışımların etkilerinin azlığı ve karışımlarda bulunan
hormonlar (insulin,büyüme hormonu,Eritropoietin vb)
diğer proteinlerin yan etkilerinden dolayı daha saf elde
ile organizmayı hastalıklara karşı koruyan antikorlara
edilmeleri gereği doğmuş ve bu amaçla son yıllarda
benzer yapıda olan monoklonal antikorların temsil
rekombinant DNA teknolojisiyle kromozomlar
ettiği iki ana grup oluşturmaktadır. Günümüzde giderek
kesilip, istenen genler eklenip çoğaltılarak daha büyük
bilim dünyasında popularite kazanan monoklonal
miktarlarda protein sentezi mümkün olmuştur (ilgili
antikorlar (Mab) 2 hafif, 2 ağır zincir olmak üzere 4
genin konak hücreye ilave kopyalarının yerleştirilmesi
altbirimden oluşan immünglobulinlerdir. Monoklonal
veya konak hücrede daha etkili bir promotörün altına
antikorlar kanser hücreleri yüzeyindeki reseptörlerine
yerleştirilmesi yöntemleri kullanılarak). Rekombinat
bağlanarak aktivasyon ya da inhibisyona neden
genlerin ürettiği proteinler özel ayırma metodları ile
olabilir; örneğin, anti-CD 20 monoklonal antikoru
ayrıştırılarak saflaştırılır. Ancak
apoptozisi indüklerken, EGF reseptörü bağlayan
prokaryotik canlıların kullanıldığı biyoteknolojik
antikor doğal ligandların bağlanmasını engelleyerek
üretim
metodlarının
da
bazı
sınırlamaları
reseptör blokajına neden olur. Monoklonal antikorlar
bulunmaktadır. Örneğin; Prokaryotlar, ökaryotların
tümorisidal etkilerini bağlandıkları reseptör üzerinden
gerçekleştirdiği sentez sonrası glikozilasyon gibi
sinyalizasyon, antikora-bağlı hücresel sitotoksisite ve
bazı ilave süreçleri gerçekleştiremezler. Bu tarz
komplemana bağlı sitotoksisite yolu ile gösterirler.
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Şekil 1. Ülkemizde Biyoteknolojik ürünlerin son yıllarda ilaç piyasasındaki oranı
Kaynak: IMS, İEİS

Monoklonal antikorlar hücre yüzeyinde yer alan
reseptörleri birbirleriyle bağlantılandırarak aktive
edebilme yeteneğine sahiptirler. Bu yolla oluşan
sinyalizasyon farklı nitelikte olabilir; örneğin, antiCD20 monoklonal antikoru apoptozisi indüklerken,
EGFR (epidermal büyüme faktörü reseptörü) bağlayan
antikor doğal ligandların bağlanmasını engelleyerek
reseptör blokajına neden olur.
Biyoteknolojik ürünleri 11 ayrı ana kategoride
sınıflandırılmak mümkündür. Her sınıf için örnek
ürünler aşağıda verilmiştir;
1.Erythropoietin’ler:
Kırmızı
kan
hücrelerinin
sayısını
artıran
glikoproteinlerdir. Böbrekte üretilir ve oksijen
eksikliğinde salınır. Böbrek yetmezliği ve kan
hücrelerinin sayısının azlığında kullanılır.
a.En çok kullanılanlar: Darbepoeitin (Aranesp)
b. Epoeitin alfa (Eprex)
c. Epoeitin beta (Neorecormon)
2. Kanser Antikorları:
a. Rituximab (Mabthera)
b. Trastuzumab (Herceptin)
c. Bevacizumab (Avastin)
3.Anti TNF-ilaçları:
Tümör nekrozis faktör. Romatoid artrit tedavisinde
kullanılır. İmmunolojik etkilidir.
a. Etanercept (Enbrel)
b. İnfliximab (Remicade)
c. Adalimumab (Humira)
4.İnsulin:
Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan pankreas
tarafından salgılanan bir hormondur. Günümüzde
rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmektedir.
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a. Retard Insulin (Actaprid)
b. Insulin glargin (Lantus)
c. Insulin aspart (Levemir)
5.Koagulasyon Faktöleri:
Kanın pıhtılaşmasını önleyici proteinlerdir.
a. Faktör VIII (Recombinate rAHF, Kogenate FS)
b. Faktör VIIa (NovoSeven)
6. İnterferonlar:
İmmun sistemi regüle eden gliko proteinlerdir.
Lökositlerin üretiminde rol oynarlar. Genelde hepatit
ve multibl sklerosisin tedavisinde kullanılırlar.
a. İnterferon alfa (Pegasys)
b. İnterferon beta (Avonex)
c. İnterferon beta (Rebif )
7.Hematopoetic Growth Factor (G-CSF):
Kemik iliğinde kan hücrelerinin büyümesini sağlayan
glikoproteinlerdir. Oksijenin kanda taşınmasında rol
oynarlar.
a. Pegfilgrastim (Neulasta)
b. Filgrastim (Neupogen)
8. Human Growth Factor:
İnsan büyümesi için gereken protein sentezi ve
kemiklerin büyümesi gibi olayları stimule eden
polypeptid yapıdaki hormonlardır.
a. Somatropin
9. Enzim destek tedavileri:
a. İmugluceraxse (Cerezyme)
b. Agalsidase beta (Fabrazyme)
10.Antiviral Antikor:
a. Plavizumab (Synagis, MedImmune)
11. Follikül stimule edici hormonlar: Folliküllerin
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büyümesini etkileyen hormonlardır.
tedavisinde kullanılırlar.
a. Follitropin a (Gonal-F)
b. Follitropin b (Puregon)

İnfertilite

12. Diğerleri:
a. Osteoporosis tedavisi : Teriparatide (Forteo)
b. Diabet tedavisi: Exenatide (Byetta)
c. Astım tedavisi: Omalizumab (Xolair)
b. Biyobenzerler
IMS verileri incelendiğinde dünya ilaç pazarı yıllık
ciro bazında yaklaşık % 5-7 oranlarında bir büyüme
gösterirken biyoteknolojik ilaç pazarı çift rakamlı
büyümüştür. En çok satan 12 biyoteknolojik ürünün
cirosu % 20 civarında bir artış ile ciddi bir atılım
sağlamıştır. Biyoteknolojik ürünleri sınıflarına göre
değerlendirecek olursak monoklonal antikorlar % 57’
lik bir büyüme ile ciro bazında en yüksek büyümeyi
gösteren alan olmuştur. Bu durumdan da anlaşılacağı
gibi biyolojik ajanlar karmaşık moleküler yapıları ve
üretimlerindeki zorluklar nedeniyle klasik ilaçlara
göre çok daha pahalı olan ürünlerdir. Bu durum hem
hasta, hem de sağlık sigortası kuruluşları ve hekimleri
zor durumda bırakmaktadır. Bu nedenle son yıllarda
biyolojik ajanların benzerlerinin yani biyobenzerlerin
üretildiği büyük bir sektör oluşmaya başlamıştır. Bu
şekilde ilaçların ucuzlaması ve daha kolay ulaşılır
hale gelmesi amaçlanmıştır. Ancak bu durum bazı
çekinceleri ve sorunları da beraberinde getirmektedir.
Çünkü biyolojiklerin klasik ilaçlardan farklı olarak
bire bir kopyalanması imkansızdır. Bu nedenle
biyobenzer ilaçların etkinlik ve güvenilirlik açısından
orjinal ürünlerin yerini tutup tutamayacağı ile ilgili
ciddi endişeler vardır. (turk derm dergisi makalesi).
Jeneriği yapılması amaçlanan biyoteknolojik ürünlerde
klasik ilaçlarda olduğu gibi biyoeşdeğerlik çalışmaları
yeterli değildir. Üretim prosesinde yapılacak küçük
değişiklikler bazen biyoteknolojik ürünün yapı ve
etkisinde büyük değişikliklere yol açabilir. Bu nedenle
FDA ve EMEA, klinik çalışmalarla birlikte etkinlik ve
emniyet çalışmalarının da yapılmasını şart koşmaktadır.
Farklı firmalar tarafından üretilen aynı yapıda olduğu
iddia edilen biyoteknolojik ürün farklı yan etkilere
sahip olabilir. Bazı ürünlere karşı gelişebilecek
immünolojik cevap veya karşı direnç gibi yanıtların,
preklinik çalışmalar ile öngörülemeyebileceği ifade
edilmektedir.
Gerek FDA gerek ise EMEA üretim sürecindeki küçük
farklılıkların ürün üzerindeki etkilerini saptamak
için ürün karakterizasyonu ve referans ürün ile
karşılaştırılabilirlik kavramlarını ortaya koymuşlardır.
Karakterizasyon ve karşılaştırılabilirlik kavramları,
biyobenzer olarak üretilen etkin madde ile referans
ürünün kalite, etkinlik ve güvenilirlik açısından benzer
olmasının kanıtlanması temeline dayanmaktadır.
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Biyoteknolojik ürünlerin karakterizasyonunda geniş
kapsamlı yapı ve etkinlik analiz teknikleri kullanılır.
Bunlardan bazıları şunlardır;
• Kütle Spektrometri (MS)
• Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC)
• İyon değişimi (Ion Exchange) (CEX and AEX)
• Ters Faz (Reversed Phase) (RP)
• Boyut Dışlama (Size Exclusion) (SE)
• Kapiller Elektroforez (CE)
• Reduced/Non-reduced/Denature
• Kapiller İzoelektrik Odaklama (İEF)
• İyon Kromatografisi
• Klorit ve fosfat
• Biyoanalizler (Biyoassay)
Görüldüğü gibi, dünyada giderek artan sayıda ülke,
biyoteknolojik araştırmalarda ve buna bağlı olarak
oluşturulan yeni ürünlerin kullanıma çıkarılmasında,
bu yönden öncelik kazanarak biyoteknoloji pazarına
hakim olmada birbirleriyle yarış haline girmiş
bulunmaktadır. Bu nedenle farmakoloji alanında
çalışan profesyonellerin, özellikle orjinal biyoteknolojik
ürünlerin ve biyobenzerlerin potensleri için temel
değerlendirme aşaması olan biyoanalizler üzerinde
önemle durması gerekmektedir.
2. Biyoanalizler
a.Tanımı
Farmakolojik anlamda biyoanaliz, biyolojik yöntemler
kullanılarak (örneğin, hayvanlar, canlı dokular,
mikroorganizmalar veya bağışık hücreler üzerinde
farmakolojik etkilerin gözlenmesi) bir aktif madde
içeren ürünün potensinin ünite birimi miktarında
tahmini ya da bir maddenin konsantrasyonunun tespit
edilmesi olarak tanımlanır.
Tipik olarak, bir biyoanaliz (I) bir uyarıcı (stimulus),
(ii) denek (hücre, doku, organ veya organizma) ve (iii)
yanıt’ içermektedir ve denek üzerine yapılan uyarının
ortaya çıkardığı yanıtın ölçülmesine dayanır. Genellikle
bir tanesi bilinen potens değerinde (Standart olarak
tanımlanır) diğeri ise bilinmeyen potens değerinde
(Test olarak tanımlanır) olan iki farklı preparatların
her ikisi de kantitatif farklı dozlarda hazırlanarak bir
canlı organizma grubuna uygulanır. Bir biyoanalizin
temel amacı, test ürünü ile standart ürünün göreceli
potensi arasında istatistiksel olarak geçerli bir sonuç
ortaya koymaktır. Ps standart ürünün potens değeri,
Pt test ürünün potens değeri ise Relatif Potens= Ps /
Pt oranı olarak ifade edilir. Bu oran 1 den büyük ise
standart ürünün daha güçlü olduğu, 1 den küçük ise test
ürününün (örneğin bu bir biyobenzer olabilir) standart
üründen potens olarak daha güçlü olduğu anlamına
gelir. Doğal olarak, bu istatistiksel prosedürler etki ve
tepki doğasına ve diğer eksternal deney (biyolojik ve
terapötik) şartlarına bağlı olarak değişebilir.
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b. Önemi
Biyoanalizler diğer metodlar ile karşılaştırıldığında (
ör: kimyasal veya fiziksel metodlar), daha az karmaşık,
daha az kesin ancak daha problemli, daha zahmetli ve
daha pahalıdır.
Bununla birlikte eğer;
1. ilacın aktif bileşeni bilinmiyor ya da izole edilemiyorsa
(ör: arka hipofiz bezi ekstresinden insülin)
2. Kimyasal yöntem kullanmak mümkün değilse ya
da çok karmaşık ve az duyarlı veya çok yüksek doz
gerektiriyor ise (ör. İnsülin ve asetilkolin)
3. Kimyasal bileşeni bilinmeyen bir substrat test
edilecek ise (ör: uzun etkili tiroid stimulanı)
4. Kimyasal bileşeni farklı olsa da farmakolojik etkisi
aynı olan iki ilaç (ya da tersi) mevcut ise (ör: kalp
glikozitleri, katekolaminler vb.)
biyoanalizler tek seçenektir. Buna ek olarak ilacın
değerlendirilmesi için kimyasal yöntemlerin bulunduğu
ve bu yöntemin sonuçları ile biyoanaliz sonuçları
arasında çelişki olduğu durumlarda biyoanaliz sonuçları
-canlı organizma ile yapılan bir değerlendirme olduğu
için- daha güvenilir kabul edilerek dikkate alınır.
c. Biyoanaliz Tipleri
Test ürünü , standart ürünün bir seyreltme veya
konsantrasyonu
gibi
(tepki/tolerans
dağılımı
açısından) davranır. Bu deneyler “seyreltme deneyleri”
ya da “analitik seyreltme deneyleri” olarak adlandırılır.
Analitik seyreltme deneyleri genel olarak iki kategoriye
ayrılır;
(i) Direkt seyreltme ve (ii) İndirekt seyreltme deneyleri.
Biyoanalizlerin diğer bir kategorisi ise kalitatif

analizlerdir, bu grupta istatistiksel bir uygulama
yapılmadan sonuç gözlenerek kaydedilir (Ör. jel/ yarı
jel oluşumu yöntemi ile uygulanan endotoksin tespit
yöntemi).
i) Direkt Analizler; önceden belirlenmiş ya da bilinen
bir cevabı üretmek için gerekli olan doz ile doğrudan
her iki ürünün (standart ve test) cevabının ölçülebilir
olduğu deneylerdir. Eğer doz, tolerans dağılımını
tanımlayan negatif olmayan rasgele değişken ise bu
durumda tepki kesindir. Bu deneyler sadece uygulanan
dozun minimum miktarda belirli bir cevap ürettiği ve
bunun doğrudan ölçülebilir olduğu koşullarda pratiktir.
ii) İndirekt Analizler; biyoanalizlerin çoğunda,
yanıt doğrudan ölçülebilir değildir ve bu nedenle
indirekt yöntemler bir doz-yanıt ilişkisi ile, belirli
bir cevaba karşılık gelen dozu tahmin etmek için
kullanılır. Bu tipteki analizler indirekt deneyler
olarak bilinir. Bu analizlerde, doz bir ön-çalışmadan
elde edilen (genellikle stokastik olmayan) seviyelerde
tatbik edilmektedir, ve her doza karşılık gelen cevap
gözlenmektedir.
Böylece, doz genellikle öngörülemese de cevaplar
öngörülür hale gelmiş olacaktır. Bu cevaplar belirli bir
ürünün tolerans dağılımı hakkında bilgi sağlar. Eğer
yanıt sayılabilir bir değişken (hayatta kalma süresi,
ağırlığı, vs. gibi) ise, o zaman yöntemimiz kantitatifdir.
Diğer taraftan yanıt kuantal özellikte ise (yani, hep ya
da hiç) yöntemimiz kuantal kabul edilir. Her iki analiz
de istatistiksel pratikte kabul edilmektedir.

Şekil 2. PLA ve SRA analizlerinin grafikleri
(kaynak: http://www.bioassay.de/biological-assays/)
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d. Biyoanalizler için Analitik Teknikler
Paralel Doğru Analizi (PLA) ve Eğim Oranı Analizi
(SRA) olarak bilinen iki yöntem bulunmaktadır.
PLA analizi, bir seyreltme deneyi için relatif potens
hesaplamak için en klasik yöntemdir. Bu, paralel
hatların asimptotlardan bağımsız şekilde doz-yanıt
ilişkisinin sadece (yakın-) lineer bölümünü kapsayan
bir doğrusal seçimdir. SRA analizi ise PLA ya da
doğrusal olmayan kantitatif yanıt deneylerinin aksine
doğrusal doz ekseninde gerçekleştirilmektedir. Bunlar
en yaygın olarak mikrobiyolojik uygulamalarda
kullanılır. PLA’dan farklı olarak SRA dozun
logaritmasına değil kendisi ile lineerdir. Standart
ve numunenin lineer regresyonu sıfır dozunda
kesişmektedir. Potens, eğimlerin oranı kullanılarak
hesaplanır,
potenslerin
güven
aralıklarının
hesaplanmasında ise Fieller Teoremi kullanılır.
3. Biyoteknolojik ürünlerde kullanılan Biyoanaliz
yöntemleri
Biyolojik bir maddenin potensini ölçmek için
kantitatif bir prosedür olarak tarif edilen bu yöntemler
in-vivo ve in-vitro olarak yapılabilir. İstatistiksel
olarak anlamlı bir potens tahmini sağlamak için
fonksiyonel bir yanıt, ölçülmeli ve analiz edilmelidir.
biyoanalizler, biyolojik bir maddenin etkisinin
saptanması için canlı bir sistemin yanıtını içerir. Bu
yönü ile fiziko-kimyasal yöntemlerden, immunoassay
ve reseptör bağlanma deneyleri gibi sadece bağlanma
içeren analizlerden farklılaşır. Uygun tasarlanmış
biyoanalizler ile ligand-reseptör bağlanması, sinyal
iletimi süreçleri ve final (gözlenen) biyolojik etkiler
etkin bir şekilde değerlendirilebilir. (Tablo 1.)
Biyoteknolojik ürün biyoanalizleri şu gruplardan
oluşur;
•In vivo Deneyler
– Tüm hayvan deneyleri
•In vitro Deneyler
– İzole organ deneyleri
– Primer hücre kültürü deneyleri
– Sürekli büyüyen hücre hattı deneyleri
Hücre kültürleri her biyolojik madde için özel olarak
kurgulanır ya da bankalardan seçilmesi gerekir. Testler
için primer veya sürekli hücre hatları kullanılabilir.
Fonksiyonel bir son-nokta (endpoint) yanıtı veren bir
hücre hattı seçilir ya da bazı hücre hatları, uygun bir
reseptörün transfekte edilmesi ile istenilen sonnokta
cevabın oluşumu için uygun hale getirilebilir.
(Tablo 2.)
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Biyoanalizlerde kullanılan fonksiyonel son nokta
cevaplar şunlar olabilir;

i. hücre zarı yüzeyinde bir hedefe bağlanması
ii. reseptör protein fosforilasyonu

iii. intraselluler substratların fosforilasyonu
iv. gen ekspresyonu

v. protein sekresyonu (ör: sitokinler)

vi. hücre proliferasyonu ya da hücre ölümü/apopitosis
Biyoanalizler, biyoteknolojik ürünler için şu
aşamalarda kullanılır;

o Ön-ürün geliştirme sırasında:

Araştırma ve Ar-Ge faaliyetleri

o Ürün geliştirme sırasında:

Ürün biyolojik aktivitesinin karakterizasyonu
Stabilite çalışmaları
Dozaj

Formülasyon çalışmaları

o Ürün geliştirme sonrası:
Seriler arası tutarlılık
Stabilite çalışmaları

a. Biyoanaliz sonuçlarının değerlendirilmesi

Biyoterapötik ilaç ya da biyobenzer karşılaştırmalarında

biyoanaliz sonuçları incelendiğinde numune ve
standartların

tepkileri

paralel

olmalıdır.

Aksi

takdirde, test örneklerinin ya da standartların

yanıtları, moleküler tür veya şekil farkı nedeniyle

farklı yanıt veriyor olabilir. Biyoassay’den elde edilen
sonuçlara, ölçüm sistemi ile ilişkili geçerli bir ölçüm

belirsizliği bildirimi eşlik etmelidir. Biyoanalizler,
dizayn yönünden sistemik hataları analiz edebilmek

ve en aza indirmek için dikkatle tasarlanmış olmalıdır.
Biyoanaliz sonucunda potens ölçümü amaçlanıyor

ise her parti için geçerli (valide) bir biyoanaliz
yürütmek gerekir. Bu sağlamak için geçerlilik
kriterleri saptanmış ve her test için kriterler sağlanmış

olmalıdır. Ortalama potens tahmini, o parti için hata

ve güven aralığı sınırları (genellikle % 95 limit değeri)
ile birlikte rapor edilmelidir.

16

Ta
bl
o1
.
Bi
y
oa
na
l
i
z
l
e
r
i
nKul
l
a
nı
mı
Akt
i
fMa
dde
l
e
r

Te
s
t
l
e
r(
Bi
y
oa
na
l
i
z
l
e
r
)

Vi
r
a
lAş
ı
l
a
r

İ
nf
e
k
t
i
v
i
t
e
ni
nNö
t
r
a
l
i
z
a
s
y
o
nu

Ba
k
t
e
r
i
y
e
lAş
ı
l
a
r
Tümö
r“
Aş
ı
l
a
r
ı
”

Tümö
rhüc
r
e
l
e
r
i
ni
nö
l
dür
ül
me
s
i

Pı
ht
ı
l
a
ş
maf
a
k
t
ö
r
l
e
r
i Pı
ht
ı
l
a
ş
made
ne
y
l
e
r
i
Fi
b
r
i
no
l
i
t
i
kÜr
ünl
e
r Pı
ht
ıLi
z
i
s
i(
Enz
i
mTa
hl
i
l
l
e
r
i
)
İ
mmu
no
g
l
o
b
ul
i
nl
e
r i
l
g
i
l
imi
k
r
o
o
r
g
a
ni
z
ma
l
a
r
ı
nnö
t
r
a
l
i
z
a
s
y
o
nu
Uy
g
una
nt
i
j
e
nl
e
r
eba
ğ
l
a
nma
Endo
k
r
i
nho
r
mo
nl
a
rI
n Vi
v
ov
eİ
n Vi
t
r
ot
e
s
t
l
e
ri
l
e
ho
r
mo
nun bi
y
o
l
o
j
i
ke
t
k
i
s
i
ni
n
de
ğ
e
r
l
e
ndi
r
i
l
me
s
i
Si
t
o
k
i
nl
e
r

Çe
ş
i
t
l
is
i
t
o
k
i
nl
e
r
i
nbi
y
o
l
o
j
i
ke
t
k
i
l
e
r
it
e
s
pi
te
de
nb
i
y
o
a
na
l
i
z
l
e
r

b. Biyoanalizler ile ilgili zorluklar
i. Kullanılan organizmanın, vasat içerisinde bulunan katkı maddeleri, LPS vb. faktörlere verdiği spesifik
olmayan cevaplar sonucu değerlendirmede sorun yaratabilmektedir.
ii. Biyoanalizler, çevresel ve bireysel faktörlerden etkilenebileceği için değişken, can sıkıcı ve zaman alıcı ve
zorluk katsayısı yüksek analizlerdir.
iii. Hücre hatlarını (Faktör bağımlı) geliştirme ve standardize etme, uzun süreli bir geliştirme prosedürü
gerektirebilir.
iv. Beklenen biyolojik cevap bir çok spesifik ve non-spesifik moleküller ile inhibe olabilir. Bu faktörler önceden
fark edilmeli ve önlem alınmalıdır.
v. Bazı moleküllerin, moleküler formları arasındaki farkı ayırt etmek mümkün olmayabilir. Ör: IL-1 a ve IL1ß; TNF-a ve TNF-ß
vi. Test sonuçlarının karşılaştırılabilir olması için dünyaca kabul görmüş bir standart bulunması her zaman
mümkün olmayabilir.
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Tablo 2. Biyoteknolojik Ürünlerin değerlendirilmesinde kullanılan in vivo ve in vitro deneyler
Protein

In vivo Yöntem

Değerlendirilen
Biyolojik Cevap

In vitro Yöntem

Değerlendirilen
Biyolojik Cevap

GM-CSF

Kemik iliği uyarımı Lökosit sayısı

TNF

Tümor Nekrozu

Eritropoietin

Hipobarik ratlarda Eritrosit sayısı
eritrosit yapımının
uyarılması

TF-1 hücre
hücresel
hattının uyarılması proliferasyon

Epidermal
Büyüme Faktörü

Yenidoğan fare
maturasyonu

Gözünün
açılmasına kadar
olan süre

3T3, Balb / MK, 4 hücresel
proliferasyon
MBR-5 hücre
hatlarının uyarımı

İnterferon alfa

Viral olarak
enfekte ratların
tedavisi

IFN ile uyarılabilir
enzimlerin ya da
MHC antijeni
yükselmesi

hücre hatları
hücre sağkalım
üzerinde Antiviral
aktivite ör: MDBK
HEp 2, WISH

Interleukin 1

Tavşanlarda
pirojenite

Ateş yükselmesi

hücre hatlarının hücresel
uyarımı: D10,
proliferasyon ve
NOB-1, Monomac sitokinlerin üretimi

Kemik
Morfogenetik
Faktör-2

Enjeksiyon yerinde Kallus büyüklüğü W20 hücre
alkalin fosfataz
kemin kallusu
hattının uyarılması üretimi
oluşumu

TF1, MO7e AML- hücresel
193 Hücre
proliferasyon
hatlarının
uyarılması

Tümör büyüklüğü hücre hatları
hücre sağkalım
üzerinde
sitotoksisite: L929
Kym-D4

Büyüme Hormonu Ratlarda büyüme Ağırlık artışı

hücre hatlarının hücresel
uyarımı: NB2, 3T3 proliferasyon ve
diferansiasyon

Heparin

Tavşanlarda
antitrombotik
aktivite

Influanza Aşısı

Fare
anti-grip
immunogenesite antikorlarının
testi
Düzeyleri

Single Radiyan
Diffuzyon

Follikül Uyarıcı
Hormon

Immature dişi
Over ağırlığı
farelerde
Steelman-Pohley
testi

Sertoli hücreleri ve cAMP seviyeleri,
granüloza hücre
androjenlerin
uyarılması
Aromatizasyonu

Nisan | Haziran 2016

Juguler ven
Antikoagulan
trombusu ölçümü aktivite

aktif pıhtılaşma
faktörlerinin
inhibisyonu
Presipitasyon alanı
oluşumu
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"Kısa bİr gelecekte
bİyoteknolojİk ürünlerİn,
aşı ve serum üretİmİnde olduğu gİbİ
gelİşmİş ülkelerİn tİcarİ ve stratejİk
gücü halİne geleceğİ ve bu ürünler İçİn
dışarıya bağımlı olan ülkelerİn
büyük bİr ekonomİk yük altında
kalacağı çok açıktır"
4. Sonuç
Hem dünyada hem de ülkemizde biyoteknolojik ürün
ve biyobenzer alanında faaliyet gösteren birçok büyük
firma kurulmuş ve çok büyük yatırımlar yapılmıştır.
Kısa bir gelecekte biyoteknolojik ürünlerin, aşı ve
serum üretiminde olduğu gibi gelişmiş ülkelerin ticari
ve stratejik gücü haline geleceği ve bu ürünler için
dışarıya bağımlı olan ülkelerin büyük bir ekonomik
yük altında kalacağı çok açıktır. Bu nedenle son
yıllarda farmakoloji bilimi profesyonellerinin ve lisans
üstü/ uzmanlık öğrencilerinin konuya olan ilgilerini
canlandırmak ve arttırmak büyük önem kazanmıştır.
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