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ÖNSÖZ

Türk Farmakoloji Derneğinin saygıdeğer üyeleri,
“Bugün daktilomun başında, yıllardan beri ilk kez ne yazacağımı düşünerek
dakikalarca durdum. Elim bir türlü tuşlara varmadı. Ne yazayım bugün?

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

İnsan, içindeki sıkıntılarla boğuştu mu sözcükler bir dönme dolap gibi beyninizde
döner durur. Öyle ki sözcükler beyninizden, yüreğinizden ve dilinizden çıkıp daktilo
şeridine varamaz, ak kâğıt üzerine siyah harfleri, siyah sözcükleri dizemez, noktaları,
virgülleri koyamazsınız...
Çünkü sözcüklerin kendi dünyaları vardır. Bu dünyalar, güneş çevresinde dönen
küreler gibi beynimizde, vicdanımızda, yüreğimizde döner dururlar...
Sözcükler, gün olur, uzanamadığımız yıldızlar kadar uzak, gün olur, hoyratça ezip
geçtiğimiz kır çiçekleri gibi bizlere yakın olurlar. Ve biz çoğu kez bu uzaklığı da bu
yakınlığı da ölçüp biçemeyiz.
Ve sözcükler yüreklerimizde, vicdanlarımızda, beyinlerimizde ve atardamarlarımızda
döner durur... Bugün hiç yazı yazmasam diyorum, gitsem bir dağ başına, gitsem kır
çiçekleri toplasam...”
Sevgili meslektaşlarım, bu duyarlı, acılı satırlar bana ait değil.
Karlı ve soğuk bir Ankara Ocak gününde teröre kurban edilmiş Uğur Mumcu’nun
Cumhuriyet’teki yazılarını toplayan Terörsüz Özgürlük isimli kitabından...
Bir önceki bültene şöyle yazmışım:
“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.
Ne yazık ki 2017’nin ilk gününün sabahına yine terörle uyandık. Terörü sınıflamak
pek de anlamlı değil ama bağnaz bir terör bu kez İstanbul’da Boğaz’ın kenarında
Reina’da ortaya çıktı. Pek çok yurttaşımızın yanı sıra ülkemizi ziyaret eden
konuklarımız da can verdi. Bir kez daha üzgünüz. Ülkemize yakışmayan, “güvenlik
sorunu var” izlenimi yaratan bu saldırılar artık bir son bulmalı.
Hayat elbette ki durmayıp akacak. Bu yıl Ulusal Kongre yapacağız, Trabzon’da.
Umarım davetlerimizi bu yaşadıklarımız olumsuz etkilemez. Ama bir biçimde
anlatmak zorundayız onlara gerçek “biz”i…
İlk buluşmamız Kış toplantımız olacak. FEKBES’i yine son zamanlarda
yitirdiğimiz değerli hocalarımızın adına yapacağız ve kuşaklarımızı buluşturacağız.
Olumsuzluklara teslim olmadan gündemimizi oluşturacağız. Teröre karşı bizim asli
işlevimiz akıl ve bilim üretmek olmak durumunda.
Yeni bilimsel etkinliklerde buluşmak dileği, 2017’nin huzurla geçmesi umuduyla
Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımla birlikte saygılar sunuyorum.
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Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
Yanıtlayan:
Prof. Dr. Kansu BÜYÜKAFŞAR
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Kansu BÜYÜKAFŞAR, Yrd. Doç.Dr. R. Nalan
TİFTİK ve Doç. Dr. İsmail ÜN (Soldan sağa)

"Uzman farmakolog eksikliğimiz ileri safhadadır. Sağlıkla ilgili pek çok yeni fakülte açıldığı ve
alttan yetişmiş insan gücü gelmediği için gün geçtikçe ders yükümüz artmakta buna karşılık
araştırma faaliyetlerimiz büyük ölçüde aksamaktadır."
Anabilim dalınızın tarihçesini, kuruluş öyküsünü
kısaca anlatır mısınız?
ME.Ü Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim
Dalımız Mart 1999’da Dr. Kansu BÜYÜKAFŞAR’ın
yardımcı doçent olarak atanması ile kuruldu. 2001
yılında Dr. Mustafa ARK, 2004 yılında Dr. Muradiye
NACAK yardımcı doçent olarak Anabilim Dalımıza
atandılar. Dr. Mustafa ARK ve Dr. Muradiye NACAK’ın
Mersin Üniversitesi’nden ayrılmalarını takiben, 2006
yılında ihtisasını Anabilim Dalımızda tamamlayan Dr.
İsmail ÜN ve 2010 yılında doktorasını yine Anabilim
Dalımızda tamamlayan Dr. R. Nalan TİFTİK yardımcı
doçent olarak göreve başladılar. 2006 yılında Doç. Dr.
Kansu BÜYÜKAFŞAR, profesör kadrosuna atanırken,
2013 yılında Yard. Doç. Dr. İsmail ÜN, doçent unvanını
elde etti. Bu süreçte 3 ihtisas, 2 doktora 5 yüksek lisans
tezi tamamlandı.
Akademik kadronuza ilişkin bilgi verir misiniz?
Bölümünüzde görev yapan öğretim üyeleri, uzman
ve araştırma görevlileri, yardımcı personel sayısını
paylaşır mısınız?
1 Profesör, 1 doçent ve 1 yardımcı doçent olmak üzere
toplam 3 öğretim üyemiz mevcuttur.
Mevcut kadronuz ihtiyacınızı karşılıyor mu?
Hayır.
Eğitim programınız, rotasyon uygulamalarınız nasıl?
Farmakoloji Anabilim Dalını tercih edecek bir kişinin
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eğitim sürecini göz önünde bulundurarak yanıtlar
mısınız?
Şu anda hiçbir ihtisas öğrencimiz bulunmadığı için
rotasyon uygulaması yapılmamaktadır.
Çalışma alanlarınızı, laboratuvarlarınızı kısaca
anlatır mısınız?
Anabilim Dalı öğretim üyeleri genellikle hücre hatlarıyla
gerçek zamanlı hücre canlılığının monitorize edildiği
çalışmalar ve ayrıca izole organ ve doku çalışmaları ve
izole perfüze organlar üzerine fonksiyonel çalışmalar
yapmaktadırlar. Bu çalışmalarda in vitro kayıt sistemi,
Western blot analizi ve ticari kitler kullanmak suretiyle
nörotransmiter, otakoid, sitokin vb endojen biyoaktif
madde düzeyi ölçümleri yapılabilmektedir.
Anabilim Dalımızda oldukça sağlam alt yapısı olan
3 temel laboratuarımız vardır. Bunlar: Fonksiyonel
Farmakoloji Laboratuarı, Hücre Kültürü Laboratuarı ve
Davranış Farmakolojisi Laboratuarıdır.
Bu laboratuarlarımızda pek çok izole doku ve organ
çalışmaları, doku ve organ perfüzyon çalışmaları, nitrik
oksit vd radikallerin düzey ölçümü yapılmaktadır.
Ayrıca gerek primer gerekse ticari hücre hatlarıyla
çalışabileceğimiz tam donanımlı hücre kültür
laboratuarımız bulunmaktadır.
Bunlara ek olarak, ağrı eşiği ve davranış testleri
yapabileceğimiz
bir
davranış
farmakolojisi
laboratuarımız da mevcuttur. Şimdilerde TÜBİTAK
ve BAP proje destekleriyle sarf malzeme ve cihaz
ihtiyaçlarımızı temin etmekteyiz.
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Hücre Kültürü Laboratuvarı

Bölümünüzün teknik altyapısı sizce yeterli mi?
İhtiyaç duyulduğunu düşündüğünüz varsa birimler,
malzemeler, cihazlar vb konusunda bilgi verir misiniz?
Genel olarak yeterlidir. Sarf malzeme akışı sağladığımız
ve iş gücü temin ettiğimiz sürece araştırma faaliyetlerimizi
sürdürmekteyiz. Anabilim dalı laboratuarlarımızda
yapılamayan deney protokolleri için Mersin Üniversitesi
İleri Araştırma Merkezi’nden veya Üniversitemiz
bünyesindeki araştırma laboratuarlarından destek
alabilmekteyiz.
Türkiye genelindeki tıp ve eczacılık fakülteleri
düşünüldüğünde farmakoloji anabilim dalı dağılımı
sizce dengeli ve yeterli mi?
Sayı olarak yeterlidir ancak uzman farmakolog eksikliği
ileri safhadadır. Sağlıkla ilgili pek çok yeni fakülte
açıldığı ve alttan yetişmiş insan gücü gelmediği için gün
geçtikçe ders yükümüz artmakta buna karşılık araştırma
faaliyetlerimiz büyük ölçüde aksamaktadır. Bu bakımdan
süratle TUS ile asistan ihtiyacımız karşılanmalı ve
ayrıca yüksek lisans ve doktora programları için ön
koşul olan en az 3-6 öğretim üyesi şartı kaldırılmalıdır.
Anabilim dalı olarak üretimimizin büyük bir bölümünü
ders yükümüzün bu kadar ağır olmadığı ve YÖK’ün
yüksek-lisans ve doktora programları için öğretim
üyesi şartlarını getirmediği dönemlerde gerçekleştirdik.
Ayrıca, üniversitelere, fakültelere ve anabilim dalları
laboratuarlarına getirilen kriterler, etik kurul kararları
(örneğin kendi deney hayvanımızı üretememe gibi)
zorlayıcı standartlar, akademik hızımızı azaltmaktadır.
Öğretim üyesi yetiştirme programı (ÖYP) de yeterince
etkin olamadı ve tabana yayılamadı.
Farmakoloji alanında verilen uzmanlık eğitimini nasıl
değerlendiriyorsunuz? Önerileriniz neler?
Farmakoloji, gerek tıp-eczacılık ve gerekse diş ve
veteriner hekimliği fakülteleri için oldukça önemli
bir branştır. Genellikle eğitim, anabilim dallarında
görev yapan öğretim üyelerinin öz geçmişlerine göre
şekillenmektedir. Uzmanlık eğitiminin Türkiye genelinde
standart olması gerekmektedir bunun için çekirdek eğitim
müfredatı oluşturulup Türkiye genelindeki anabilim
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dallarının imkan ve olanakları göz önüne alınarak
yeniden oluşturulmalıdır. Ayrıca board sınavları ile bu
standartın korunması sağlanabilir. Buna ek olarak bazı
anabilim dallarının klinik branşlara bir takım hizmetler
verebilirken bazı anabilim dalları bunu yapamamaktadır.
Dolayısıyla yetişen asistanların eğitiminde ortak bir
standart sağlanamamaktadır.
Farmakoloji branşının tercih edilirliğinde rol oynayan
faktörler sizce neler? Yurtdışı örnekleriyle karşılaştırır
mısınız?
Farmakoloji branşının tercih edilirliğinin giderek
düştüğünü görmekteyiz. Burada YÖK, Sağlık ve Maliye
bakanlıklarının aldığı kararların, uygulanan performans
rejiminin etkili olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ayrıca
mezun olan başarılı öğrencilerin kişisel tercihlerinde
farmakolojinin daha gerilerde olduğunu da görmekteyiz.
Branşınızda cinsiyet dağılımı nasıl? Bu dağılımın
performansı etkilediğini düşünüyor musunuz?
Kız-erkek öğrenci sayısı dengeli görülmektedir.
Performansı etkilediğini düşünmüyoruz.
Farmakoloji anabilim dalında uzmanlık eğitimi
yapmanın avantajlı ve dezavantajlı olabilecek yanları
neler olabilir? Tecrübelerinizden hareketle paylaşır
mısınız?
Farmakoloji anabilim dalında uzmanlık eğitimi
yapmanın avantajları içerisinde nöbet olmaması,
araştırma olanaklarının güçlü olması, fiziki çalışma
koşullarının daha rahat olması sayılabilir. Bununla
birlikte mecburi hizmet sürecinde büyükşehirlerdeki
hastanelerde veya Sağlık Bakanlığı’nda çalışma olanağı
bulunmakta. Dezavantajları içerisinde ise Farmakoloji
uzmanının yapabileceği kanda ilaç düzeyi analizi,
teratojenite danışmanlık hizmeti, farmakogenetik testler
gibi uygulamaların farmakoloji uzmanı tarafından
yapılacağının tanımlanmamış olması ve SUT da
karşılığının bulunmaması olarak sayılabilir.
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Hücre Sayım Cihazı

Soğutmalı Santrifüj

Doktora ve uzmanlık programı mezunu öğrenciler
ağırlıklı olarak hangi alanlarda görev yapmayı cazip
buluyor? Gözlemlerinizi, tecrübelerinizi paylaşır
mısınız?
Doktora programını bitiren öğrenciler, ağırlıklı olarak
üniversitelerin akademik kadrolarında görev alıyorlar.
Uzmanlık programı mezunu öğrencilerin ise mecburi
hizmet yükümlülükleri olması dolayısıyla tercihleri daha
çok atandıkları hastanede uzman hekim olarak görev
yapma yönünde. Farmakoloji uzmanları için akademik
kadrolarda çalışabilmek ancak mecburi hizmet sonrasında
mümkün olmaktadır.
Önümüzdeki yıllarda farmakoloji anabilim dalını
nerede görmeyi arzu ediyorsunuz? Branşınıza ilişkin
hayalleriniz neler?
Temel araştırmalarda elde edilen başarı düzeyinin
klinik araştırmalarda da sağlanmasını arzu ediyoruz.
Sağlık Bakanlığı tarafından farmakoloji laboratuarı ve
polikliniğinin tanımlanarak Tıbbi farmakoloji uzmanları
tarafından yapılacak görevlerin SUT’ta karşılığının
olması gereklidir. Farmakoloji anabilim dallarını temel ve
klinik çalışmaların birlikte yürütüldüğü bölümler olarak
görmek isteriz. Tıbbi farmakoloji anabilim dallarını,
potansiyeli yüksek genç bilim insanı adayları tarafından
tercih edilen, personel ve sarf malzemelerinin düzenli
şekilde sağlandığı bölümler olmasını arzu ederiz.
Bölümünüzde
sürdürülen
çalışmalara,
varsa
etkinliklere ilişkin bilgi verir misiniz?
Anabilim dalımız laboratuvarında in vivo ve in vitro
araştırmalar yapılmaktadır. Araştırma alanlarımız
başlıca, otonom ve santral sinir sistem farmakolojisi,
kardiyovasküler, ürogenital ve gastrointestinal sistem
farmakolojisidir. Laboratuvarımızda direkt NO
ölçümü, Western blot yöntemi ile proteinlerin analizini
yapabilmekteyiz. Ayrıca, çeşitli hücre kültürleri
(koroner mikrovasküler endotel hücresi, astrosit,
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Hassas Terazi

endometrium kanser hücresi HEC1A, 3T3-L1 adiposit
vs) yapılabilmektedir. İzole Organ Banyosu ile çeşitli
organlara ait kasılma ve gevşeme çalışmaları ve Organ
Perfüzyon Pompası ile çeşitli perfüzyon (mezenter arter,
renal vs) deneyleri yapılabilmektedir. Ayrıca Tail-Cuff
ile kuyruktan indirekt kan basıncı ölçümü ve Tail-flick
ile ağrı eşiği çalışmaları yapılabilmektedir. Anabilim
Dalımız öğretim elemanlarının Science Citation Index
kapsamına giren dergilerde bugüne kadar (2016 yılı
sonu itibarıyla) toplam 50’yi aşkın orijinal makalesi
bulunmaktadır.
Anabilim dalımız Öğretim üyeleri tarafından lisans
düzeyinde; Tıp Fakültesi dönem III-Tıbbi Farmakoloji,
Tıp Fakültesi dönem VI-Akılcı İlaç Kullanımı, Klinik
Uygulamalara Giriş dersleri ve ‘’grup proje danışmanlığı’’,
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 4 Farklı Yüksek
Okul Programına-Farmakoloji, Sağlık Yüksekokulu
bünyesinde Hemşirelik ve Ebelik bölümlerineFarmakoloji dersleri verilmektedir. Ayrıca tıpta uzmanlık
(öğrenci gelirse), doktora ve yüksek lisans programlarına
ve MESEKOK’a yönelik dersler de verilmektedir.

Laminar Flow Kabin

6

İlaç Keşfi Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi:
Sistem Farmakolojisinin Yükselişi
Uzm. Dr. Gülnihal Özcan
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
Son yüzyılda gerçekleşen bilimsel
keşifler ve teknolojik gelişmeler hücre
içi işleyişin ve hastalık patofizyolojisinin
düşünülenden daha karmaşık olduğunu
ortaya çıkardı. Bununla birlikte hedef
odaklı indirgemeci tedavi yaklaşımlarının
kanser, nörodejeneratif hastalıklar vb. çok
etkenli ve karmaşık patolojilerin tedavisi
için yetersiz olduğu anlaşıldı. Bu kavrayış
ve ‘omik’ teknolojisi sayesinde sistemin
parçalarını izole olarak incelemenin yanı sıra sistemi bir
bütün olarak değerlendirme şansı, ilaç keşfi çalışmalarını
yüzyıl önce olduğundan oldukça farklı bir noktaya getirdi.
İlk çağlardan beri sezgi ve ampirik gözlemlere dayanan
ilaç keşif süreci, bugün yerini hücre içi mekanizmaların
işleyişine ilişkin yüksek çıktılı deneysel veriyi kullanarak
sistemi hesaplamalı yöntemlerle modelleyen, bu
modellerle sisteme yapılan bir müdahalenin olası
sonuçlarını ve uygun ilaç hedeflerini tahmin etmeye
çalışan yaklaşımlara bırakmaya başladı. Bu gelişmelerle
birlikte bir zamanlar organ sistemlerinin ayrı ayrı
incelenmesini ifade eden sistem farmakolojisi, bugün
ilacın etki gösterdiği hücre içi sistemin tüm parçalarının
birbirleriyle etkileşimini aynı anda ele alan yeni bir tanıma
kavuştu. Sistem yaklaşımındaki bu paradigma kaymasını
daha iyi anlayabilmek ve gelinen noktayı kavrayabilmek
için öncelikle ilaç keşfi çalışmalarının tarihsel gelişimini
inceleyelim.
İlaç Keşfi Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi
İnsanlık tarihinin başlangıcından beri çeşitli bitkilerin
tedavi amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. Bitkilerle
tedavi baskın yaklaşım olduğu için 19. yüzyıla kadarki
dönem botanik çağı olarak adlandırılmıştır. 1800’lü
yıllarda hastalıklar anlaşılmaya ve semptom odaklı bir
yaklaşım izlenmeye başlamıştır. 1800’lü yılların sonlarına
doğru homeopati ilaç endüstrisinin temeli haline
gelmiştir. Bu dönemde, doğada bulunan bazı maddelerin
biyolojik aktivitesinin anlaşılması ve hastalıkların
mikrobiyolojik temelinin kabul edilmesi ile ilaç keşfi
çalışmalarının kapısını aralanmıştır. Dikkatli gözlemler
ve kimi zaman da rastlantıların etkisi ile kinin, digitalis,
kokain, antipirin ve aspirin keşfedilmiştir.
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1900’lü
yıllara
kadar
hastalık
çoğunlukla iç içleyişi bilinmeyen bir
sistem, deyim yerindeyse bir kara
kutu olarak ele alınmış, deneme
yanılma yoluyla etkili olduğu gözlenen
tedaviler benzer semptomları olan
hastaların tedavisi için kullanılmıştır.
1900’lü yılların başında Langley,
nikotin ve kürarın iskelet kasındaki
etkisini açıklamak için ilk defa alıcı
madde (“receptive substance”) terimini kullanmıştır.
Aynı dönemde Hill’in reseptör fikrini niceliksel olarak
biyomoleküler tepkimelerle ifade etmesi ve Erlich’in
immünoloji ve kemoterapi çalışmaları sırasında reseptör
fikrini öne sürmesi ile kara kutu açılmaya başlamış ve
modern farmakolojinin temelleri atılmıştır.
1920 ve 1930’larda vitaminler,aşılar ve en önemlisi penisilin
keşfedilmiştir. Bu dönemde ilk defa biyoloji, fizik ve
kimya bilgisi ilaç keşfi çalışmalarının gelişimi için birlikte
kullanılmıştır. 1940’larda ilaç keşfi rastlantısallıktan daha
çok belli bir hastalığa yönelik 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
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
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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
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
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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, proteinprotein etkileşimleri vb. ilişkilerle birbirleriyle etkileşim
halindedir. Ağ analizi hücre, organ ya da organizma
düzeyinde cevaba neden olan bu bileşenlerin birbirleriyle
etkileşimini ortaya koyar.
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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.

Ocak | Mart 2017

Kaynaklar
Apic G, Ignjatovic T, Boyer S, Russell RB. Illuminating
drug discovery with biological pathways. FEBS Lett.
2005 Mar 21;579(8):1872-7.
Ayers D, Day PJ. Systems Medicine: The Application
of Systems Biology Approaches for Modern Medical
Research and Drug Development. Mol Biol Int.
2015;2015:698169.
Brown D, Superti-Furga G. Rediscovering the sweet
spot in drug discovery. Drug Discov Today. 2003 Dec
1;8(23):1067-77.
Geppert T, Koeppen H. Biological networks and drug
discovery--where do we stand? Drug Dev Res. 2014
Aug;75(5):271-82.
Hart T1,2, Xie L3,4. Providing data science support
for systems pharmacology and its implications to drug
discovery. Expert Opin Drug Discov. 2016;11(3):241-56.
Jacunski A, Tatonetti NP. Connecting the dots:
applications of network medicine in pharmacology and
disease. Clin Pharmacol Ther. 2013 Dec;94(6):659-69.
Ma'ayan A, Rouillard AD, Clark NR, Wang Z, Duan
Q, Kou Y. Lean Big Data integration in systems biology
and systems pharmacology. Trends Pharmacol Sci. 2014
Sep;35(9):450-60.
Rang HP. The receptor concept: pharmacology's big idea.
Br J Pharmacol. 2006 Jan;147 Suppl 1:S9-16.
Schrattenholz A, Soskić V. What does systems biology
mean for drug development? Curr Med Chem.
2008;15(15):1520-8.
Tsinopoulos C., McCarthy I.P. An evolutionary
classification of the strategies for drug discovery.
Manufacturing Complexity Network Conference,
Cambridge, 2002, pp 373-385.
Zhao S, Iyengar R. Systems pharmacology: network
analysis to identify multiscale mechanisms of drug action.
Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2012;52:505-21.

9

FARMAKOVİJİLANS
yük getirdiği bilinmektedir. Advers etkilerin tedavisi
için sağlık harcamalarının bazı ülkelerde % 15 ila 20’ye
ulaştığı bildirilmektedir.

Prof. Dr. Fatma Sultan KILIÇ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve
Farmakovijilans İrtibat Noktası
Farmakovijilans; advers (istenmeyen yan tesirler)
etkilerin ve beşeri tıbbi ürünlere bağlı diğer muhtemel
sorunların saptanması, değerlendirilmesi ve önlenmesi
ile ilgili bilimsel çalışmalar olup Pharmacon (ilaç) +
vigilans (uyanık olmak) demektir.
Uyanık olunması gereken durum beşeri tıbbi ürüne
(ilaç) ait kısa ürün bilgisi (KÜB) ile niteliği, şiddeti
veya sonlanımı açısından uyumlu olmayan advers
etkidir. Yani KÜB’de yer almayan etkidir. Ayrıca
KÜB’de belirtilen, ancak bu üründe ortaya çıktığı özel
olarak vurgulanmamış, o ilaç sınıfıyla ilgili etkileri de
kapsamaktadır. Olayın daha önceden bilinmiyor olması
da gerekmektedir. Bir tıbbi ürünün uygulanmasını
takiben ortaya çıkan istenmeyen bir deneyim ve bu
istenmeyen durumun tedavi ile nedensel bir ilişkisinin
bulunması şart değildir. Ancak; istenmeyen durum
zamansal açıdan tıbbi ürünün uygulanmasını takip eden
süreyle uygunluk göstermelidir.
İlaçlara bağlı sorunlar, ciddi advers etkiler başta olmak
üzere, halk sağlığını tahmin edilenden çok daha fazla
etkilemektedir. Son yıllarda gelişmiş farmakovijilans
sistemlerine sahip ülkelerde yapılmış çok sayıda
farmakoepidemiyelojik araştırmaların sonuçları, ilaçlara
bağlı mortalite ve morbidite oranlarının oldukça yüksek
olduğunu ortaya koymuştur. Bu sorunun ekonomik
boyutu da giderek daha fazla tartışılmaya başlanmıştır.
ABD’deki verilere göre; Yılda 100.000 kişi advers
ilaç reaksiyonları nedeniyle hayatını kaybetmektedir.
Bir buçuk ila iki milyon kişi ise bu sebeplere bağlı
olarak hastanelere başvurmaktadır. Oysa bu advers ilaç
reaksiyonlarının % 20-70’i önlenebilir kabul edilmektedir.
Hastaneye başvuru oranı ve kalış süresindeki uzamanın
sağlık bakım sistemleri üzerine büyük çaplı ekonomik
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Gelişmesi muhtemel advers etkiler yönünden faz IV
öncesinde elde edilen bilgiler yetersiz kalmaktadır.
Çünkü İnsanlarda güvenliliği gösterme açısından deney
hayvanları yetersiz kalmaktadır. Klinik çalışmalarda
incelenen hastalar seçilmiş ve sayıca yetersizdir. Ruhsat
aşamasına gelmiş bir ilacın kullanıldığı 5.000’den az
sayıdaki hasta, ancak çok sık gözlenen advers etkilerin
saptanmasına olanak verir. 1/10.000 oranında gözlenen
bir advers etkinin saptanması için 30.000 hastanın bu
ilaca maruz kalması gerekmektedir. Az gözlenen ciddi
advers etkiler, kronik toksisite, özel hasta grupları (çocuk,
yaşlı ve gebe hasta grupları) veya ilaç etkileşimleri ile
ilgili bilgiler genellikle eksik veya elde edilebilir değildir.
Bu nedenle bazen çok ciddi olabilen ancak az rastlanan
advers etkilerin saptanabilmesi için pazarlama sonrası
dönemde takip yapılmalıdır. Yine aynı nedenlerle
sağlık mesleği mensupları tarafından hastalarının ve
tüm insanların hayatlarını korumak için advers etki
raporlaması yapmalıdırlar.
İlaçlara bağımlı problemler ve advers ilaç reaksiyonları
bakımından ülkeler arasında ve hatta ülkelerin bölgeleri
arasında bile farlılıklar gözlenmektedir. Bu farklılıklar,
hastalıklar ve reçeteleme farklılıkları, toplumların
genetik, diyet ve kültürel farklılıkları, farmasötik kalite
ve kompozisyon bakımından ilaçların üretimindeki
farklılıkları, ilacın dağıtımı ve ilacın kullanılması
(endikasyon, doz ve ulaşılabilirlik) aşamasındaki
farklılıklar, diğer ilaçlarla kombinasyon halinde
kullanıldıklarında geleneksel ve destekleyici tedavi
ajanlarının ortaya çıkardıkları toksikolojik problemler
yönündeki farklılıklar gibi sayılabilir. Dünyanın bir
noktasından elde edilen bir bilginin koşullarının farklı
olduğu dünyanın başka bir bölgesinde önemli ve uygun
olmayabilir. Bu nedenle advers etkilerin saptanmasına
yönelik ilaç izlemi çok önemli bir yere sahiptir.
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Türkiye
Farmakovijilans
Merkezi
(TÜFAM),
Farmakovijilans
Derneği,
İlaç
endüstrisindeki
Farmakovijilans Birimleri ve İlaç Güvenliliği Sorumluları,
Farmakovijilans İrtibat Noktaları farmakovijilansın
lokomotifleri olup, bildirimi yapabilecek sağlık meslek
grupları arasında hekim, eczacı, diş hekimi ve hemşire
vardır. Beşeri tıbbi ürünlerin rutin kullanımı esnasında
ve/ veya hasta da bir veya daha fazla beşeri tıbbi ürünün
kullanımı ile ortaya çıkan istenmeyen ve beklenmeyen
bir Advers etki (yan tesir) veya olayda bu sağlık mesleği
mensubu tarafından, firmaya ve/veya TÜFAM’a “Advers
Etki Bildirim Formu” doldurularak veya formun
bulunmaması halinde yazılı olarak en geç 15 gün
içerisinde bildirilmesi gerekmektedir.
İlacın, ölüme, hayati tehlikeye (örn; anafilaktik şok),
hastaneye yatmaya veya hastanede kalma süresinin
uzamasına, kalıcı veya belirgin sakatlığa veya iş
göremezliğe (örn; aminoglikozid antibiyotikler ile
sağırlık meydana gelmesi), konjenital anomaliye veya
doğumsal bir kusura neden olması ilacın ciddi advers
etkileri arasında sayılır.
Raporlamayı yapan kimliği tespit edilebilir bir sağlık
mesleği mensubu, kimliği tespit edilebilir bir hasta, en
az şüpheli bir madde/tıbbi ürün ile en az şüpheli bir
advers etki olması asgari raporlanabilirlik kriterleridir.
Raporlamayı yapan kimliği tespit edilebilir bir sağlık
mesleği mensubu adı ve soyadı veya adı ve soyadının baş
harfleri veya adresi ve mesleğinden tespit edilebilmelidir.
Kimliği tespit edilebilir bir hasta, adı ve soyadının baş
harflerinden veya kayıt numarasından veya doğum
tarihinden (yaş) veya cinsiyetinden tespit edilebilmelidir.
Farmakovijilans faaliyetlerinin ilgili tüm taraflarca
yürütülmesinde; sağlık mesleği mensuplarının spontan
bildirimleri, farmakoepidemiyolojik çalışmalar da
dahil olmak üzere ruhsatlandırma/ izin verilme sonrası
güvenlik çalışmaları, diğer ülkelerin resmi otoritelerince
beşeri tıbbi ürün güvenliğine dair alınan kararlar, ulusal
ve uluslararası literatürler, beşeri tıbbi ürünün uygun
olmayan kullanımı, suistimali gibi yarar veya risk
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değerlendirmesini etkileyecek diğer bilgiler, güvenlik
sonrası ek bilgi sağlayabilecek veriler ve diğer risk
sinyalleri gibi bilgiler ve bilgisayarlı sağlık veri tabanları,
gibi kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılır.
Ruhsat/İzin sahibinin asli sorumluluğu, ürünlerin
güvenliğini garanti etmektir. Bu amaçla; Gerekli
farmakovijilans sisteminin kurulması ve sürdürülmesi
için personel eğitimi dahil, gerekli her türlü tedbiri
almakla yükümlüdür. Farmakovijilanstan sorumlu ve bu
konuda yeterli formasyona sahip bir hekim veya eczacıyı
beşeri tıbbi ürün güvenliği sorumlusu olarak sürekli
şekilde istihdam eder. Atama tarihinden itibaren en geç
yedi gün içerisinde Bakanlığa bildirir. Ürün güvenliği
sorumlusunun farmakovijilans konusunda Bakanlıkça
düzenlenen veya uygun görülen eğitim programlarına
katılımını temin eder. Farklı ürünler için farklı ürün
güvenliği sorumluları görevlendiriliyor ise bu durum
Bakanlığa bildirilir. Bu kişilerin değişmesi halinde en
geç yedi gün içinde Bakanlığa bildirilir. Ruhsat/İzin
sahibi farmakovijilans faaliyetlerini ticari, akademik
veya bilimsel bir kuruluş aracılığı ile yürütüyor olsa bile
bünyesinde sürekli olarak bir ürün güvenliği sorumlusu
istihdam etmek zorundadır.
Ürün güvenliği sorumlusu ise, farmakovijilans
faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli sistemi kurmak
ve işletmek. tıbbi satış temsilcisi dahil tüm firma
personeline ulaşan şüpheli advers etkileri izlemek ve
değerlendirmekle sorumludur. Tıbbi ürünlerin riskleri
ve güvenliği ile ilgili bilgileri toplamak, kaydetmek,
arşivlemek ve değerlendirmek, bakanlığın talep etmesi
halinde söz konusu ürüne ait satış veya reçete hacmini
içeren bilgiler de dahil olmak üzere istenen bilgileri derhal
ve tam olarak cevaplamak, bakanlık ile gerekli işbirliği
ve koordinasyonu sağlamak, bakanlık tarafından istenen
gerekli diğer bilgi ve belgeleri zamanında sağlamakla da
sorumludur.
Sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumluluklarına
bakıldığında ise, üniversite hastaneleri, diğer eğitim
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ve araştırma hastaneleri ve A-1 grubu özel hastaneler
(≥ 50 yatak), ürün advers etkilerinin en doğru şekilde
ve en kısa zamanda Bakanlığa bildirilmesini sağlamak
amacıyla; Kuruluş içi farmakovijilans sistemini kurmak,
yönetmeliğe uygun faaliyet göstermek ve standart
farmakovijilans çalışma yöntemleri hazırlamak ve
uygulamaya koymakla yükümlüdürler.
TÜFAM’ne bilgi akışını sağlamak üzere hastane yönetimi
tarafından; Bir eczacı veya hekimin farmakovijilans irtibat
noktası sorumlusu olarak görevlendirilmesi gerekir.
Sorumlu kişinin ismi, mesleki özgeçmişi ile iletişim
bilgilerinin Bakanlığa bildirilmesi gerekir. İletişim
bilgilerinin iş telefonu (iş hat), iş adresi, faks numarası
ve aktif olarak kullanılan bir e-posta adresini kapsaması
gerekir. Farmakovijilans irtibat noktası sorumlusunun
değişmesi durumunda en geç 10 gün içerisinde, yeni
irtibat sorumlusu atanır ve TÜFAM’a bildirilir.
Farmakovijilans irtibat noktası ise, Advers etki bildirim
formunun tüm hekimlere duyurulmasını ve bütün
bölümlere ulaştırılmasını sağlamalı, bildirimi teşvik
etmeli, farmakovijilans verilerini toplamalı ve TÜFAM’a
iletmeli, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmalı ve
TÜFAM tarafından ilan edilecek eğitim toplantılarına
katılmalıdır. Ayrıca, www.titck.gov.tr adresinde ilan edilen
ilaç güvenliliği ile ilgili duyuruları takip ederek, kendi
hastanelerinde görev yapan sağlık mesleği mensuplarını
bilgilendirir. TÜFAM tarafından kendisine gönderilen
e-postaları takip eder ve gereğini yerine getirir.
Bakanlığın sorumluluğu, farmakovijilans sisteminin
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en iyi şekilde yürütülebilmesi için sağlık mesleği
mensuplarının spontan bildirimini teşvik edici gerekli
tedbirleri alır. Bakanlığa ulaşan her türlü ürün güvenliği
bilgisini ve beşeri tıbbi ürünlerin yararlarının veya
risklerinin değerlendirilmesi üzerine etkisi olabilecek
ürünün suistimali, yanlış kullanımı gibi bilgileri de göz
önüne alarak, bilimsel olarak değerlendirir. Ürünlerin
tüketimine ait bilgileri talep edebilir. Bu konuda yapılan
çalışmalar sonucunda aldığı tedbirlerden, ruhsat/izin
sahibini ve ilgili uluslararası kuruluşları haberdar eder.
Farmakovijilans konusunda eğitim programları düzenler.
Bakanlığa yapılan bildirimlerde, hastanın ve bildirimde
bulunan sağlık mesleği mensubunun kimliği, adresi
Bakanlıkça gizli tutulur. Bu kişilerin rızası olmaksızın
bu bilgiler hiçbir amaçla TÜFAM personeli dışındaki
kişilere açıklanamaz. Ruhsat/ izin sahipleri, sağlık
kurum ve kuruluşları ile sağlık mesleği mensupları da
aynı gizlilik esaslarına uyar. Ruhsat/izin sahibi, sağlık
kurum ve kuruluşları ve ilgili diğer kuruluşlar, bu
yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri açısından Bakanlık
tarafından denetlenir. Ruhsat/izin sahibi, sağlık kurum
ve kuruluşları ve ilgili diğer kuruluşlar denetim sırasında
konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi temin etmek ve
sunmak zorundadır. Yapılan denetimlerde; tespit edilen
eksikliklerin, yönetmeliğe uyumsuzluk ve aykırılıkların
Bakanlığın talimatları doğrultusunda giderilmesi
zorunludur.
Ruhsatlı/izinli beşeri tıbbi ürünlerin advers etkilerinin
TÜFAM’ne spontan bildiriminde, “Advers Etki Bildirim
Formu” kullanılır. Bu formun bulunmadığı durumlarda
yazılı olarak bildirimde bulunulur.
Sonuç olarak; İlaçların istenmeyen ve beklenmeyen advers
etkileri konusunda sağlık çalışanları olarak uyanık olmalı
ve ilaç kullanımı sonrasında gelişebilecek bu etkilerin
bildirimlerini yapmak zorundayız. Bu bildirimlerle,
ilaç kullanımına bağlı oluşabilecek ciddi advers etkiler
önlenebilir. Hatta ölümle sonuçlanabilmesinin önüne
geçilir. İlaç advers reaksiyonunun izlenmesi hastalara
güvenli ve etkin ürünler ulaştırılmasına yardımcı
olmaktadır. Son nokta olarak, bu advers etkiler ya
ilaç prospektüsüne yazılmaktadır ya da ilaç piyasadan
çekilmektedir.
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