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 Türk Farmakoloji Derneğinin saygıdeğer üyeleri,

 2016 yılının başından beri sürekli aksiyonlar yaşıyoruz. Pek çok terör olayına 
tanık olduk… Canlarımızı yitirdik… Ne yazık ki sonunun geleceğine yönelik 
umudumuzu da giderek yitiriyoruz.
 Yaşananlar doğal olarak bu ülkede yaşayan herkes gibi bizleri de derinden 
etkiledi, moralimizi bozdu. Ciddi bir toplumsal depresyon yaşadığımızı, en azından 
eşiğinde gezindiğimizi söylersek yanlış olmaz.
 Terör, ne yazık ki İstanbul’da TFD’nin ev sahipliğinde yapılan EPHAR 
2016’yı da vurmuştu. Sevindiğimiz tek şey tam da o günlerde İstanbul Atatürk 
Havalimanına yapılan saldırının üyelerimize ve yabancı konuk/konuşmacılarımıza 
fiziksel bir zarar vermemiş olmasıydı. Ama galiba beterin de beteri varmış: Darbe 
girişimi.
 15 Temmuz gecesi ülkede bir olağanüstülük yaşanmaya başladığını gördük. 
Benim kuşağım darbe konusunda “deneyimli” bir kuşaktır ve alışık olduğumuz bir 
darbe tarzı gibi görünmüyordu. Evet asker sahadaydı, Boğaziçi Köprüsündeydi… 
Tanklar, zırhlı araçlar kameraların gözü önünde vızır vızır geziyordu. Ne olduğunu 
anlamaya çalışırken Başbakan Binali Yıldırım televizyon kanallarına bağlandı ve bir 
“kalkışma”dan söz etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüntülü telefon 
bağlantısıyla vatandaşları sokağa ve direnmeye çağırdı. 
 Bunlar bizim gibi darbe yaşamış kıdemliler için olağandışı görüntülerdi. 
Zaten bu kişiler görünmezdi darbe sırasında, çoktan “derdest edilmiş” olurlardı. 
Görünmesi beklenmeyenler görünür haldeyken görmeyi beklediklerimiz yani rütbeli 
askerler “invisible” idi. Eskiden, önce televizyon ve radyo istasyonu ele geçirilir, 
evlerinden tok sesli spikerler getirilip sabahın köründe bildiri okutularak darbeye 
“kalkışılırdı”. Avantaj tek kanalın olmasıydı. O gece gözler bildiri okuyacak birilerini 
aradı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir bildirimiz de olmadı değil.
 Bildirinin sesini F-16’ların gürültüsü bastırdı. Meclis çevresinde oturanlar 
F-16’ların ses duvarını aşma gürültüsüyle bomba gürültüsünü ayırt edebilir hale 
geldiler. Meclisin bombalanmasını da önceleri hiç görmemiştik. Askerin polisi 
bombalamasını da… Sonuç yüzlerce ölü ve yaralı…
 Darbelerin etkisini toplumdan silmek uzun süre alıyor. 12 Eylül’ün izlerinin 
hala bile tam olarak silindiğini söylemek kolay değil. Bunu da elbette sileceğiz, 
unutacağız. Unutmak mı iyi unutmamak mı?
 Beterin beteri var dediğim konu tam da bu… Düşünebiliyor musunuz darbe 
girişiminin EPHAR 2016 günlerine geldiğini. Arada neredeyse bir hafta fark var. 
Terör biz farmakologların uluslararası kongresini çarparken darbe ne hale getirirdi 
diye düşünmek bile istemiyorum.
 OHAL sürüyor. Bazı üyelerimiz KHK’lerle ihraç edildi. En kısa zamanda 
konunun hukuksal çözüme kavuşmasını diliyor ve kendilerine geçmiş olsun diyoruz.
Hayat ne olursa olsun akıyor. Kesintiye yer yok. Biz de TFD Yönetim Kurulu olarak 
2017 planlamalarımızı yapıyoruz. Ulusal kongremiz, kış toplantısı, yaz okulu ve 
diğer eğitim etkinlikleri üzerinde çalışıyoruz. Moralimizi bozmadan, depresyona 
kapılmadan, hep birlikte diyoruz. Böylesi günlerde “meşguliyet terapisi” çok önemli, 
ne de olsa.
 Ama bu arada şunu da hemen 2016’ya söyleyelim ki git artık, düş yakamızdan. 
Al acılarını da çek git artık. Biz artık 2017’yi taze umut olarak görmek/yaşamak 
istiyoruz. 2017’de buluşmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımla birlikte 
saygılar sunuyorum.

       

  ÖNSÖZ

Prof. Dr. Ersin Yarış
Türk Farmakoloji Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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İnsanların hastalıklara ve tedavilere farklı yanıtlar 
verdiğinin gözlemlenmesi sonucunda, geleneksel tıbbın 
bazı önemli kısımları atladığı fark edilmiştir; çünkü, insan 
genetik yapısı, bireyden bireye farklıdır ve bu da sağlığı 
çeşitli yollarla etkilemektedir. İnsan genom projesinin 
tamamlanmasıyla birlikte biyolojik yapının açıklanması 
ve bilimde ilerlemelerin ışığında, farmakogenomik 
bilgiye dayalı yüzden fazla ilaç geliştirilmiş, “hastalık 
yoktur hasta vardır” önermesine doğru hızlı bir 
ilerleyiş başlamıştır. Avrupa ve Amerika’da araştırma 
amacı güden kanser merkezleri gelişerek, bireye özgü 
tedavinin amaçlandığı Comperehensive Cancer Center 
halini almaya başlamıştır. Amerika’da disiplinler arası iş 
birliği genişletilerek kişiselleştirilmiş tıp (personalized 
medicine) alanında çalışmalar ilerlerken, Avrupa 
Konseyi Horizon 2020 çerçevesinde kişiselleştirilmiş 
tıp konusunda çağrılarla paydaşları toplama yönündeki 
adımlarını daha büyük bir boyuta taşıyarak uluslararası 
iş birliğini arttırmayı amaçlamıştır.
 Peki, bu kişiselleştirme nasıl ortaya çıktı? 
Günümüzde çoğu merkezde örneğin melanoma, 
lösemiler, metastatik akciğer, meme veya beyin 
tümörleri gibi birçok hastalıkta rutin olarak moleküler 
tanı konmaktadır. Bu, hekimlere sağkalımı arttırmaya 
yönelik tedavi seçeneği sunmaktadır. Genetiğine 
göre alt sınıfları olan melanomada hedefe yönelik 
tedavilerin (örneğin BRAF+ için vemurafenib tedavisi 
gibi)  yanı sıra, ilaç metabolize eden enzim genotipinin 
belirlenmesiyle depresyon, koroner arter hastalığı, 
enflamatuar barsak hastalığı gibi birçok hastalıkta, 
kişiye uygun ilaç doz hesaplaması etkin tedaviye olanak 
sağlamıştır. Teknolojiyle birlikte gelen hedefe daha yakın 
daha hassas tanı ve tedavi gelişmeleri kişiselleştirilmiş 
terimini literatüre kazandırmıştır.  
1902’de Archibald Garrod tarafından alkaptanüri 
hastalığı ile ilk olarak genetik kalıtım ve hastalığa 

yatkınlık arasındaki bağlantı tanımlanmıştır. 1956’da 
ilk olarak antimalaryal ilaç olan primakin’in genetik 
tabanlı seçici toksisitesi tanımlanmıştır.  1977’de ise 
ilaçların kimyasal yapısını değişimlere uğratarak kan 
dolaşımından atılımlarında rol alan sitokrom P450 
metabolik enzim ailesindeki varyasyonların önemi açığa 
çıkmıştır. Tüm bu gelişmeleri takiben 2003’te insan 
genom projesinin tamamlanmasıyla kişiselleştirilmiş 
tıbba yönelim tam anlamıyla başlamıştır. Günümüzde 
ise genom teknolojisi arkasında yer alan proteom, 
metabolom ve epigenomu içeren moleküler tıbbın tüm 
spektrumuna doğru hareket etmektedir. Bu kavramlar 
omiks (omics) teknolojisinin doğmasına neden olmuştur.
 Omik teknolojileri hücre, doku ya da organizmayı 
oluşturan moleküllerin bütünsel olarak incelenmesini 
içermektedir. Amacı spesifik biyolojik örnekte saptanan 
gen (genomics), mRNA (transcriptomics), proteinler 
(proteomics) ve metabolitlerin (metabolomics) 
evrenselleştirilmesidir. Yüksek karmaşık biyolojinin bu 
tekniklerle bütünleştirilmesi sistem biyolojisi olarak 
adlandırılmaktadır. Temel amacı, kompleks sistemi bir 
bütün olarak ele alıp daha iyi anlamaya çalışmaktır. Sistem 
biyolojisi ve omik çalışmaları, geleneksel çalışmalardan 
farklı olup, geniş kapsamlı hipotezlerin yürütülmesi 
ya da indirgenmesi ile yapılmaktadır; tanımlanmış, 
bilinen bir hipotezi olmayıp bütünsel yaklaşımları 
kullanarak hipotez üretmektedir. Bu yolda elde edilen 
tüm verileri toplayarak ve analiz ederek sonrasında test 
edebileceği bir hipotez tanımlar. Omik araştırmaları ilaç 
araştırmalarında ve ilaçların efikasitesini, toksisitesini 
değerlendirmede de kullanılmaktadır.  Omik teknolojisi 
ile tahmin gücünü arttırabilmek için oldukça çok sayıda 
biyolojik örneğe ve klinik veriye ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç 
da biyobankalar aracılığıyla karşılanmaktadır. Tüm 
bunların yanı sıra koskoca bir veri havuzu, karmaşık bir 
biyoenformatik ve kendine has istatistik ile karşı karşıya 
kalınmaktadır.   
Omiks çıktılarının yanı sıra diğer tüm veriler ile 
hekimin epikrizi, reçetesi ve hastanın tıbbi görüntüleme, 
laboratuar bilgileri, hatta hastanın tercih ettiği kıyafet, 
ayakkabı rengi gibi tüm bilgiler kişiselleştirilmiş tedavi 
için önem taşıyabilmektedir; ancak  değişik kaynaklardan 

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIP NEDİR?

Uzm. Dr. Şeniz Sırma Sulubulut
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 

Ankara Numune Eğ.ve Arş. Hastanesi
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toparlanan büyük verinin anlamlı ve işlenebilir biçime 
dönüştürülmesi gerekmektedir. Çözüm, büyük veri 
analizi (big data analysis) ile sağlanmaktadır. Analiz 
sürecinde büyük miktardaki veri içerisinden gizli kalmış, 
değerli, kullanılabilir bilgileri açığa çıkarmak ve stratejik 
karar destek sağlamak amacıyla veri madenciliği (data 
mining) kullanımı yaygınlığı gün geçtikçe artan bir 
yöntem olmuştur.
 Kişiselleştirilmiş tıbbın gerçekleştirilebilmesi 
için gerekli tüm donanım, iş gücü, bilgi düzeyi ve 
kullanılan teknolojiler ekonomik maliyeti de beraberinde 
getirmektedir; ancak kişiselleştirilmiş tedavi, dünya 
çapında göze çarpan ve her geçen gün artan sağlık bakım 
maliyetlerini azaltma potansiyeli taşımaktadır. Örneğin, 
Mayo klinik ve eczane işbirliğinde yapılan bir çalışmada 
3600 vakanın genetik bilgilerinin hekimlere iletilmesi ve 
bu bilgiler ışığında reçetelemenin yapılması sonucunda 
kalp hastalarında hastaneye yatış oranının yaklaşık 
%30 oranında azaldığı saptanmıştır. Kişiselleştirilmiş 
tıbbın sağlık sisteminin çatısıyla birleştirilmesi, ilaç 
dozlamındaki optimizasyonun sağlanması ve yanlış doz 
uygulanması, ilaç yan etkisi ile oluşan hastaneye yatış, 
geç tanı konması ve tedaviye hassasiyet gibi verimsiz 
durumların çözülmesine olanak sağlayacaktır.
Kişiselleştirilmiş tıbbın akış sürecini aşağıdaki şekilde 
tanımlayabiliriz. Bu süreçte bir aşamanın gelişmesi, 
sonraki aşamanın beslenmesini sağlayacaktır.

Bu alandaki gelişme halkın daha iyi tıbbi hizmet 
talebini ve toplumun ihtiyacı olan sağlık sistemimizin 
değerini arttıracaktır. Bu nedenle kişiselleştirilmiş 
tıbbı benimseyip, geliştirmemize teşvik edilmelidir. 
İhtiyacımız olan bilimsel ve teknolojik ivmelenmeyle 
eş zamanlı, tanı tedavi rehberlerini genetik olarak 
tanımlanmış popülasyona göre yeniden düzenlemek, 
gelecek kuşaklara kişiselleştirilmiş tıp ile modernize 
edilmiş profesyonel eğitim verilmiş hekim ve diğer sağlık 
çalışanlarıyla, veri bilimciler, biyomühendisler, sağlık 
bilişim uzmanları yetiştirilmelidir. Kişiselleştirilmiş tıp, 
disiplinler arası iş birliği kaçınılmaz olan bütünleşik 
bir sistemdir. Kaçınılmaz olan bu işbirliğini kurmak 

ve sistemin ayrılamayan bir parçası haline getirmek en 
önemli hedeflerimizden biri olmalıdır.  
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Anabilim dalınızın kuruluş öyküsünü kısaca anlatır 
mısınız?
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı, 2000 yılında Prof. Dr. Zühal AKTUNA 
tarafından kurulmuştur.  2002-2009 tarihleri arasında 
Yrd. Doç. Dr. Tolga Reşat AYDOS, 2010-2011 tarihleri 
arasında Yrd. Doç. Dr. Nadir ULU bölümümüzde öğretim 
üyesi olarak görev yapmıştır. Doç. Dr. Aslı Fahriye Ceylan 
Işık da 2013 tarihinden itibaren öğretim üyesi olarak görev 
yapmaktadır. 2013-2016 tarihleri arasında Uzm. Dr. Şeniz 
Sırma SULUBULUT zorunlu hizmet görevini Anabilim 
Dalımızda yapmıştır. 2009 tarihinden itibaren de Uzm. Dr. 
Gülhan ÜNLÜ zorunlu hizmetini yapmaktadır.  

Akademik kadronuza ilişkin bilgi verir misiniz? 
Anabilim dalımızda şu an 1 profesör, 1 doçent ve 1 
uzman doktor görev yapmaktadır. Yardımcı personelimiz 
bulunmamaktadır. 

Mevcut kadronuz ihtiyacınızı karşılıyor mu?  
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi tıbbi farmakoloji 
derslerinin yanı sıra, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 
ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi Bölümü, Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi  ve Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım  
Bölümlerine Anabilim dalımız tarafından Farmakoloji 
Eğitimi verilmektedir.  Mevcut kadromuz bu ihtiyacı zorlukla 
karşılayabilmekte, yoğun bir iş temposuna ve akademik 
faaliyetlerin aksamasına neden olmaktadır.

Eğitim programınız, rotasyon uygulamalarınız nasıl? 
Farmakoloji Anabilim Dalını tercih edecek bir kişinin 
eğitim sürecini göz önünde bulundurarak yanıtlar mısınız? 
Mevcut durumda anabilim dalımıza uzmanlık öğrencisi 
verilmemektedir. Ancak geçmiş dönemlerde haftada 
bir gün makale, bir gün de seminer saati uygulamaları 
yapılmıştır. Anabilim dalımız öğretim üyeleri bir program 
dahilinde uzmanlık öğrencilerine tıbbi farmakoloji derslerini 

anlatmışlardır. Bunun yanında anabilim dalımızda geçen 
eğitim sürecinin büyük bir kısmını deneysel çalışmaların 
yapılması, değerlendirilmesi ve analizi çalışmaları 
oluşturmaktadır. Rotasyonlarımız Tıpta Uzmanlık 
Kurulunun belirlediği şekildedir. 

Çalışma alanınızı, laboratuvarlarınızı kısaca anlatır 
mısınız? 
Anabilim Dalımızda iki öğretim üyesi, bir de araştırma 
görevlisi odası bulunmaktadır.  
Tıbbi farmakoloji laboratuvarımız Kırıkkale Üniversitesi 
Tıp Fakültesi binasında yer almaktadır. Anabilim dalımız 
laboratuvarında in vivo ve in vitro çalışma ortamları mevcuttur. 
Laboratuarımızda izole organ banyosu, langendorff 
izole kalp perfüzyonu, diğer organ perfüzyon çalışmaları 
yürütülebilmektedir. Moleküler çalışmalar Western 
blot ile gerçekleştirilmektedir. Mevcut koşullarımızda 
üniversitemizin merkezi laboratuar imkanlarından da 
faydalanılarak hücre kültürü, enzim immünoessayi ve PCR 
gibi teknikler kullanılabilmektedir. 

Bölümünüzün teknik altyapısı sizce yeterli mi? İhtiyaç 
duyulduğunu düşündüğünüz varsa birimler, malzemeler, 
cihazlar vb konusunda bilgi verir misiniz? 
Anabilim dalımız laboratuvarı ve üniversitemizin araştırma 
altyapısından faydalanılarak çalışmalar yapılabilmektedir; 
ancak bazı teknik donanımın laboratuarımızda yer alması 
daha verimli bir çalışma ortamını sağlayabilirdi. Moleküler 
çalışmaların ve hücre kültürü çalışmalarının yapılabilmesi 
için teknik donanım ve mekanın olması uygun olurdu. 

Türkiye genelindeki tıp fakülteleri düşünüldüğünde 
farmakoloji anabilim dalı dağılımı sizce dengeli ve yeterli 
mi?
Türkiye geneline göre farmakoloji anabilim dalı yeterli gibi 
görünmekle birlikte, öğretim üyesi ve araştırma görevlisi 
dağılımında kesinlikle eşitsiz bir dağılım söz konusudur. 

Röportaj:
Kırıkkale Üniversitesi 

Tıbbi Farmakoloji 
Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Zühal Aktuna

Kırıkkale Üniversİtesİ 

Tıbbİ Farmakolojİ Anabİlİm Dalı 
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Farmakoloji alanında verilen uzmanlık eğitimini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Önerileriniz neler?
Uzmanlık eğitimin daha standart olması ve yaygınlaşması 
açısından yaz okulu uygulaması bütün bir yıla yayılabilir, 
spesifik konularda eğitimler düzenlenebilir. Üniversiteler 
arasında  3-6 ay gibi uzun süreli rotasyonlar planlanabilir.

Farmakoloji branşının tercih edilirliğinde rol oynayan 
faktörler sizce neler? Yurtdışı örnekleriyle karşılaştırır 
mısınız?
Bilimsel, araştırmacı bir yapıya sahip olmak, laboratuar 
çalışmalarını sevmek, bilimsel merak farmakolojinin 
tercih nedenlerinden olabilmekte. Bunun yanında 
tıp doktoru olup klinik bilim dallarından birini 
istemeyenler, ilgi duymayanlar için de farmakoloji 
önemli seçeneklerden biridir. Bunun yanında ilaç 
sektöründe çalışmak isteyenler için de önemli bir 
basamak gibi görünmekte. 

Farmakoloji anabilim dalında uzmanlık eğitimi 
yapmanın avantajlı ve dezavantajlı olabilecek yanları 
neler olabilir? Tecrübelerinizden hareketle paylaşır 
mısınız?
İlaç firmalarında iş bulma olanağı olması, öğretim üyesi 
açığının olması nedeniyle yeni açılan üniversitelerde 
çalışabilme olanağı avantajlar arasında sayılabilir. Bunun 
yanında diğer klinik alanlarda olduğu gibi bireysel 
çalışma olanağının olmaması da dezavantajları arasında 
sayılabilir. 

Doktora ve uzmanlık programı mezunu öğrenciler 
ağırlıklı olarak hangi alanlarda görev yapmayı cazip 
buluyor? 

Gerek doktora gerekse uzmanlık öğrencileri 
üniversitelerde öğretim üyesi, öğretim görevlisi olarak 
görev alabilmekte, çalışmalarına yurtdışında araştırma 
merkezlerinde devam edebilmekte, ilaç firmalarında 
çalışabilmekte, bir grup arkadaşımız da Sağlık 
Bakanlığında görev alabilmektedir..

Önümüzdeki on yıllarda farmakoloji anabilim dalını 
nerede görmeyi arzu ediyorsunuz? Branşınıza ilişkin 
hayalleriniz neler? 
Türk Farmakolojisini uluslararası düzeyde üst sıralarda 
görmeyi, Türkiye’den çıkan bilimsel çalışmaların dünya 
çapında olmasını arzu ediyoruz. Uluslararası indexlerde 
taranan, bilimsel kalitesi üst düzeyde bir farmakoloji 
dergisinin çıkarılması Türk farmakoloji camiası için 
önemli bir kazanç olurdu. 

Bölümünüzde sürdürülen çalışmalara, varsa 
etkinliklere ilişkin bilgi verir misiniz?
Anabilim dalımızda halen yürütülmekte olan projeler:
- Kronik non-steroid anti inflamatuar ilaç 
(NSAİİ) uygulamasının sıçan korpus kavernozum 
üzerine etkileri
- Kardiyovasküler Sistemde Lipid Mediyatörler 
Üzerine Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçların Etkileri
- Obezite ile İndüklenen Kardiyak Bozuklukta 
Östrojen Reseptörlerinin Rolü: Atofajinin 
Düzenlenmesi 

“Türkiye geneline göre farmakoloji 
anabilim dalı yeterli gibi görünüyor; 
öğretim üyesi ve araştırma görevlisi 
dağılımında ise kesinlikle eşitsiz bir 
dağılım söz konusu”

“Uzmanlık eğitimin daha standart olması ve yaygınlaşması açısından yaz okulu uygulaması 
bütün bir yıla yayılabilir, spesifik konularda eğitimler düzenlenebilir. Üniversiteler arasında  

3-6 ay gibi uzun süreli rotasyonlar planlanabilir”
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TRP kanalları: nöropatik ağrıda potansiyel ilaç hedefleri
Çeviren ve Özetleyen: Araş. Gör. Feyza ALYU

ÖZET

Nöropatik ağrı hem merkezi hem de periferik sinir 
sistemini etkileyen bir hastalıktır. Geçici reseptör 
potansiyel (TRP) kanalları, fiziksel ve kimyasal uyarıları 
algılamada ve ağrılı uyarıların nosiseptör aracılığı ile 
oluşumunda rol alan ligand kapılı iyon kanallarıdır. 
TRP kanalları ailesi üyeleri TRPV1, TRPV2, TRPV3, 
TRPV4, TRPM8 ve TRPA1, ağrıyı algılayan nöronlarda 
ve primer afferent nosiseptörlerde yer alan TRP kanalı 
çeşitleridir. Bu kanallar mekanik, kimyasal ve termal 
uyarıların içe yönelik akımlara dönüştürülmesinde enerji 
aktarımı yapan bir sistem olarak fonksiyon gösterirler. Bu 
dönüşüm ağrı algısının oluşumunda ilk temel aşamadır. 
Sıcaklık ile aktive olan TRP kanalları (termo TRPler) 
akut, inflamatuvar ve kronik ağrı evreleri açısından 
önem taşımaktadır. Farklı derecelerdeki ısı uyarıları 4 
farklı TRP kanalını (TRP 1-4) aktive ederken, düşük 
seviyeden ağrı yanıtı oluşturabilecek seviyeye kadar soğuk 
uyaranlar birbiriyle ilişkisi belirsiz olan 2 TRP kanalını 
(TRPM8 ve TRPA1) aktive etmektedir. Yapısında TRP 
kanalları bulunan primer afferent nosiseptif nöronların 
araştırılması, klinik ağrı sendromlarında iyileştirici 
etkilere sahip farmakoterapötiklerin keşfedilmesini 
sağlayabilir. Bu derleme çalışmasında nöropatik ağrıda 
potansiyel hedefler olduğu düşünülen farklı TRP 
kanalları ve nöropatik ağrı ilişkisi hakkında güncel 
gelişmeler tartışılmıştır. 

Giriş 
Nöropatik ağrı “sinir sistemindeki bir disfonksiyon 
ya da primer lezyon nedeniyle oluşan ya da başlayan 
ağrı” olarak tanımlanmaktadır. Nöropatik ağrı merkezi, 
periferik ya da somatosensör sinir sistemindeki sinirlerin 
harabiyeti ile oluşur (Treede ve ark. 2008). 
TRP kanalları, mutant Drosophila fotoreseptörleri 
olarak 1969 yılında keşfedilmiştir. TRP proteininin 
Ca+2 içe akım kanallarının tamamını ya da bir kısmını 
oluşturan, Ca+2’a geçirgen non-selektif katyon kanalları 
olduğu ileri sürülmüştür (Cosens ve Manning 1969; 
Nilius ve ark. 2007). Tüm TRP kanalı çeşitleri 6 
transmembranal alana, gözenek oluşturan bir halka 
yapısına (5. ve 6. transmembranal segmentler arasında), 
intrasellüler kısımda lokalize çeşitli amino (N) ve 

karboksil (C) terminallerine sahiptir (Clapham 2003; 
Vriens ve ark. 2004a). 
Altı farklı TRP kanalı bulunmaktadır. Bunlar TRPV1, 
TRPV2, TRPV3, TRPV4, TRPM8 ve TRPA’dır 
(Clapham 2003; Corey 2003; Montell ve ark. 2002). 
Memelilerde TRP kanalları mekanik stimülasyon, 
sıcaklık, kimyasal uyaranlar, osmolarite, lipidler, ışık, 
oksidatif stres, asit ve feromonlar gibi farklı etkenlerle 
uyarılabilme özelliğine sahiptirler. Bu kanalların 
regülasyonları glikozilasyon, transkripsiyon, fosforilasyon 
veya alternatif ekleme şeklinde farklı biçimlenmektedir. 
Vücuttaki her hücrede TRP kanalları familyasının 
en azından bir üyesi fiilen mevcuttur. Bu kanalların 
iyon selektivitelerinde ve fizyolojik fonksiyonlarında 
farklılıklar tespit edilmiştir (Levine ve Alessandri-
Haber 2007). TRPV1 kanalının klonlanmasından 
sonra dorsal kök gangliyonlarında (DRG) diğer 
bazı TRP kanalları tespit edilmiştir. Bunlara örnek 
olarak duyusal uyarıları dönüştürücü nitelikte olan ve 
termal, kimyasal ya da mekanik uyarılarla oluşan ağrı 
algısının oluşturulmasında önemli rol oynayan TRPV2, 
TRPV3, TRPV4, TRPA1, TRPM8 verilebilir. TRPV1, 
TRPV2, TRPV3 ve TRPM8 termoreseptörler iken, 
TRPV4 ve TRPA1 mekanoreseptör olarak anılmıştır. 
TRPV1, TRPV3, TRPM8 ve TRPA1 ise kapsaisin, 
endokannabinoidler, kamfor, mentol, hardal ve tarçın 
yağına duyarlı olmaları nedeniyle kemoreseptör olarak 
kabul edilmektedir (Bandell ve ark. 2004; Jordt ve ark. 
2004).

TRPV1 
TRPV1, Vanilloid reseptör 1 (VR1) olarak da 
adlandırılan bir poli-model reseptördür. Omurgasızlarda 
transdüksiyon (mekanosensasyon, osmosensasyon, 
fototransdüksiyon ve termosensasyon) için gerekli 
iken memelilerde ısı ve protonlar tarafından aktive 
edilmekte ve aksiyon potansiyeli oluşumunu sağlayan 
depolarizasyonu ortaya çıkaran katyon içe akımına 
aracı olmaktadırlar (Vriens ve ark. 2004a). TRPV1’lerin 
ağırlıklı olarak dorsal kök ve trigeminal gangliyonun 
küçük-orta çaplı nöronlarının alt popülasyonlarında 
bulunduğu belirlenmiştir. Diyabetik nöropati 
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modelinde termal ve kimyasal hiperaljezide önemli 
rolleri olduğu ileri sürülmüştür (Hong ve Wiley 2005; 
Kamei ve ark. 2001). TRPV1 kanallarının etkilerini, 
hücreye özgü ekspresyonları değiştirerek oluşturdukları 
düşünülmektedir (Levine ve Alessandri-Haber 2007).
TRPV1 kanalları, kaspsaisin, termal ısı (≥43°C), düşük 
pH (<5.9) (Caterina ve ark. 2000; Tominaga ve ark. 
1998), kamfor (Xu ve ark. 2005), allisin (Macpherson ve 
ark. 2005), nitrik oksit (Yoshida ve ark. 2006), örümcek 
toksinleri (Siemens ve ark. 2006), vanilloidler, protonlar 
(Caterina ve Julius 2001) ve proaljezik maddeler ( Julius 
ve Basbaum 2001) ile aktive olmaktadır. İnflamasyon ve 
hasarlanma durumlarında TRPV1 up-regüle olabilmekte 
ve sensitizasyonu artabilmektedir. Aktivasyonun sıcaklık 
eşiği azalmakta ve bu azalma, kanalın normal vücut 
sıcaklığında da aktif olmasına neden olmaktadır. TRPV1 
sensitizasyonu, TRPV1’in protein kinaz A (PKA) ve 
protein kinaz C (PKC) tarafından fosforilasyonuna 
bağlıdır. TRPV1 aktivasyonu ile ilişkili ağrı durumları; 
inflamatuvar termal hipersensitivite, akut termal 
ağrı, post herpetik nevralji, konstrüksiyon tipi sinir 
yaralanması, trigeminal nevralji, diyabetik nöropati, baş 
ağrısı ve kardiyak ağrı, GI hastalıklarından kaynaklanan 
ağrı, kümelenme, akciğer hastalıkları kaynaklı ağrılar, 
kanser ağrısı ve migrendir (Cortright ve Szallasi 2004; 
Premkumar 2010; Premkumar ve Sikand 2008; Szallasi 
2006; Szallasi ve Appendino 2004; Szallasi ve ark. 2007). 
TRPV1-null farelerin akut termal uyaranlara karşı 
nosifensif yanıtlarında düşüş tespit edilmiştir (Caterina 
ve ark. 2000; Davis ve ark. 2000; Levine ve Alessandri-
Haber 2007; Chung ve ark. 2011). TRPV1 bradikinin, 
adenozin trifosfat (ATP), sinir büyüme faktörü (NGF) 
ve proteaz gibi inflamatuvar medyatörlerin enjeksiyonu 
sonrasında hiperaljezinin oluşumunda rol almaktadır 
(Caterina ve ark. 2000; Chuang ve ark. 2001; Davis ve 
ark. 2000). TRPV1-pozitif duyusal sinir sonlanmalarının 
desensitizasyon ya da ampütasyonu analjezik etki 
göstermekte ve bu durum TRPV1 kanallarını nöropatik 
ağrı tedavisinde potansiyel bir terapötik hedef haline 
getirmektedir (Haanpaa ve Treede 2012; Moran ve ark. 
2011). Spinal sinir ligasyonu (spinal nerve ligation–
SNL) ile indüklenen sinir hasarı, TRPV1 eksprese eden 
IB4-pozitif DRG nöronlarının oranında artışa neden 
olmakta ve TRPV1 fonksiyonunu arttırmakta, böylece 
kalıcı nitelikte termal hiperaljezi oluşmaktadır (Vilceanu 
ve ark. 2010). Siyatik sinir transeksiyonu sonrası 
sıçanlarda omurilikteki primer afferent nöronların 
santral sonlanmalarında inflamatuvar mekanizmaların 
da eşlik ettiği TRPV1 upregülasyonu oluşmaktadır 
(Kanai ve ark. 2005; Lappin ve ark. 2006; Lee ve Kim 
2007; Spicarova ve ark. 2011). Nöropatik ağrıda TRPV1 
aktivasyonu artmakta ve selektif TRPV1 inhibitörleri 
SNL ile indüklenen hiperaljezi ve mekanik allodiniyi 
hafifletmektedir ( Jhaveri ve ark. 2005; Urano ve ark. 
2012; Vilceanu ve ark. 2010; Watabiki ve ark. 2011). 

TRPV2  

TRPV2 yüksek sıcaklık (~52°C), yüksek doz 
2-aminoetoksifenil borat (2-APB), inflamasyon, 
ozmotik uyarı ve mekanik gerilim, kapsaisin tarafından 
uyarılmaktadır (Caterina ve ark. 1999; Jordt ve ark. 
2004; Muraki ve ark. 2003). Büyüme faktörü (insülin-
benzeri büyüme faktörü-1) ve PI3-kinaz sinyali yolağı 
TRPV2 aktivitesini arttırmaktadır. TRPV2 genel olarak 
nöronal ve non-nöronal hücrelerde, DRG’lerin Aδ ve 
Aδ liflerinde, trigeminal gangliyonda (TG) ve nodoz 
gangliyonda (NG), lamina III ve lamina IV dahil olmak 
üzere tüm omurilik boyunca yer almaktadır. TRPV2’nin 
omurilik boyunca eksprese ediliyor olması bu kanalın 
nosisepsiyon dışında bir görevi olduğuna işaret 
etmektedir (Caterina ve Julius 1999; Lewinter ve ark. 
2004; Stokes ve ark. 2005; Wainwright ve ark. 2004). 
İnflamasyon sonrasında TRPV2 protein seviyesinin 
normal değerlerin üstünde olduğu tespit edilmiştir. 
Bu veriler, TRPV2 kanalının inflamasyon ve nöropatik 
ağrıdaki olası rolünü işaret etmektedir (Tamura ve ark. 
2005). 

TRPV3
Duyusal nöronlarda bulunan TRPV3 kanalları düşük 
sıcaklıklarda (≥34°C) aktive olmaktadır. TRPV3 
kanalının hasar verebilecek derecelerdeki sıcak uyaranlara 
karşı güçlendirilmiş yanıtlar verme ve tekrarlayan ısı 
uyarımı sonrasında akımda artış oluşturma özelliği 
bulunmaktadır (Peier ve ark. 2002b; Smith ve ark. 
2002;Xu ve ark. 2002; Facer ve ark. 2007). Karanfil, 
kafur, kekik ve kekikten ekstrakte edilen irritanlar 
tarafından güçlü bir şekilde uyarılmakta ve sensitize 
olmaktadırlar (Xu ve ark. 2006). TRPV3 kanalı TG, 
DRG ve NG nöronlarında, keratinositlerde ve beynin 
belirli bölgelerinde bulunmakta ve termoregülasyonda 
görev almaktadır (Moqrich ve ark. 2005).

TRPV4
TRPV4, duyusal nöronlar dahil birçok hücrede bulunan, 
nosisepsiyona katılan ve düşük pH, kesilme gerilimi, 
hipotonisite, diasilgliserol (DAG), zararsız derecede ısı 
(eşik değeri >27°C), sitrat, endokannabinoidler ve nitrik 
oksid tarafından uyarılabilen bir polimodal reseptördür 
(Guler ve ark. 2002; Watanabe ve ark. 2002). Bu kanalın 
ozmotik duyulardansa daha çok mekanik uyarıların 
iletiminde rol oynadığı düşünülmektedir. Fonksiyonel 
TRPV4 mevcut olmayan farelerin düşük eşik değerli 
mekanik uyarılara ve ağrılı ısı uyarılarına normal düzeyde 
yanıt vedikleri tespit edilmiştir (Vriens ve ark. 2004b). 
TRPV4 agonistleri omurilikteki primer afferentlerin 
santral projeksiyonlarından P maddesi ve kalsitonin 
geni ilişkili peptid (CGRP) gibi nöropeptidlerin 
salıverilmesini arttırmaktadır. Bu çalışmalar TRPV4’ün 
hafif sıcaklığın algılanmasında, nosisepsiyonda ve 
kimyasal olarak indüklenmiş hiperaljezide olası rolünü 
ortaya koymaktadır (Grant ve ark. 2007; Todaka ve ark. 
2004). TRPV4 knock out farelerde basınç ve asidik 
nosisepsiyona karşı gelişen kuyruk sensitivitesinin 
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yaban tipi farelerdeki yanıtlarla kıyaslandığında belirgin 
derecede azaldığı tespit edilmiştir (Suzuki ve ark. 
2003). TRPV4 kanalları nosiseptif ve nöropatik ağrı 
durumlarının tedavisi için potansiyel bir hedef olarak 
düşünülmektedir.

TRPA1 ve TRPM8
TRPA1 trigeminal ve DRG nöronlarında, motor 
nöronlarda, postgangliyonik sempatetik nöronlarda ve 
myenterik pleksus nöronlarında eksprese edilmektedir 
(Corey ve ark. 2004; Munns ve ark. 2007; Poole ve ark. 
2011; Smith ve ark. 2004). Soğuk uyaranlar (<18°C), 
mekanik etki (Story ve ark. 2003), sarımsak, hardal 
yağı, kışlak yağı, zencefil, karanfil yağı ve tarçın yağı ile 
bu kanalların aktive edilmesi akut ağrılı yanma ya da 
iğnelenme (pricking) algısı oluşturmaktadır (Bandell ve 
ark. 2004; Jordt ve ark. 2004; Macpherson ve ark. 2005). 
TRPA1 kanalları mekanik uyarıların algılayıcısı görevi 
görmekte ve mekanik nosisepsiyonda rol oynamaktadır 
(Xu ve ark. 2005). TRPA1’in soğuk allodini ve 
mekanik hiperaljeziye katılımı birçok farklı davranış 
modelinde bildirilmiştir (Baron 2006; Katsura ve ark. 
2006; Obata ve ark. 2005). TRPA1 inhibisyonunun 
CCI ile indüklenen nöropatik ağrıda oluşan soğuk 
allodini durumunu azalttığı tespit edilmiştir (Chen 
ve ark. 2011). TRPA1 inhibisyonu, en çok kullanılan 
kemoterapötik ajanlar olan sisplatin ve oksaliplatin 
ile indüklenen mekanik ve soğuk allodiniyi ortadan 
kaldırmaktadır (Baron 2009; Brederson ve ark. 2013; 
Nassini ve ark. 2011; Zhao ve ark. 2012). Paklitaksel 
kemoterapisi ile indüklenen nöropatinin proteaz ile 
aktive reseptör 2 (PAR2) aktivasyonu oluşturduğu 
bildirilmiştir. PAR2 aktivasyonu fosfolipaz C, PKC ve 
PKA sinyalizasyonu aracılığıyla TRPV1, TRPV4 ve 
TRPA1 sensitizasyonuna neden olmakta ve nöropatik 
ağrı davranışını başlatmaktadır (Chen ve ark. 2011). Bu 
verilerin ışığında TRPA1 kanallarının nöropatik ağrı 
tedavisinde uygun bir hedef olduğu düşünülmektedir.  
TRPM8 kanallarının soğuk ve metanol ile aktive olan 
kanallar olduğu ve voltaja bağımlı sinyal ayırıcı özellikler 
taşıdığı bilinmektedir (McKemy ve ark. 2002; Peier ve 
ark. 2002a). Bu kanallar in vitro ortamda hem TG’den 
hem de DRG’den köken alan nöronlar tarafından aktive 
olmaktadır (Dhaka ve ark. 2008). TRPM8 kanallarının 
zararsız derecelerden (26-15°C) hasar oluşturabilecek 
derecelere (<15°C) uzanan bir aralıktaki soğuk uyaranlar 
(McKemy ve ark. 2002) ve ökaliptol, menton, nane ve 
isilin gibi çeşitli kimyasallar ile oluşan soğuğa karşı 
nosifensif yanıtlarda rol oynadığı düşünülmektedir 
(Peier ve ark. 2002a; Tominaga ve Caterina 2004). 
TRPA1 ve TRPM8 kanallarının nöropatik ağrının genel 
bir özelliği olan soğuk allodininin düzenlenmesinde 
önemli olabileceği düşünülmektedir (del Camino ve ark. 
2010; Ji ve ark. 2008; Knowlton ve ark. 2011; Obata ve 
ark. 2005). 

TRP kanallarının nöropatik ağrıya mekanistik 
katılımları
Nöropatik ağrı, hasar bölgesinde ya da omurilik 
düzeyinde Ca iyonlarının, yüksek voltaj ile aktive 
olan, düşük voltaj ile aktive olan ya da geçici 
(transient–T tipi) Ca+2 kanalları gibi voltaj bağımlı 
Ca+2 kanallarının aracılığıyla içe akımı sonucu Ca+2 
iyonu konsantrasyonunun bölgesel olarak arttırılması 
yoluyla oluşabilmektedir (Fernyhough ve Calcutt 
2010). Ağrı uyarısı periferden santral sinir sistemine 
aktarılırken P maddesi gibi nosiseptif maddeler spinal 
dorsal boynuzdaki primer duyusal sonlanmalardan 
ekzositoz ile salıverilmekte ve bu salıverilme yüksek 
eşik değerli voltaj bağımlı Ca+2 kanalları tarafından 
düzenlenmektedir (Verkhratsky ve Fernyhough 2008). 
Spinal ağrı iletiminde artan yanıt verme durumunun 
primer afferent nöronların artmış uyarılabilirliği ile 
ilişkili olduğu ve bu artışın sonucunda voltaja bağlı 
Ca+2 kanalları ya da dorsal boynuz projeksiyon 
nöronlarında postsinaptik hipereksitabilite aracılığıyla 
nörotransmitter ekzositozunda artma meydana geldiği 
düşünülmektedir. Nörotransmitter salıverilmesinin 
voltaja bağlı Ca+2 kanalları (TRP kanalları) aracılığıyla 
artan Ca+2 içe akımı ile indüklendiği öne sürülmektedir. 
Oksidatif stres kaynaklı ve TRP kanalları aracılı Ca+2 
aşırı içe akımı aynı zamanda diyabetik nöropatik ağrıda 
(Umeda ve ark. 2006) ve diğer nöropati türlerinde de 
önemli bir role sahiptir (Figür 1).

Sonuçlar
TRP kanalları, hücresel fonksiyonlarda kilit rol oynayan 
ligand kapılı Ca+2 kanallarıdır. TRP kanalları arasında 
başlıca TRPV1, TRPA1, ve TRPM8 yer almakta ve bu 
kanallar intraselüler Ca+2 konsantrasyonunu arttırıcı 
yönde işlemektedirler. Artmış Ca+2 konsantrasyonu 
kas kasılması, nörotransmitter salıverilmesi, P maddesi 
salıverilmesi, aksiyon potansiyeli oluşumu gibi çeşitli 
hücresel yanıtlar oluşturmaktadır. İntraselüler Ca+2 
miktarını arttırmak diğer TRP kanallarını aktive 
etmekte ve bu durum nöropatik ağrı oluşumu ve ayrıca 
progresyonuna neden olan hücresel sinyalizasyonu 
tetiklemektedir. Farklı TRP kanallarının nöropatik 
ağrının kontrolünde önemli roller üstlenmektedir. 
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