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Önsöz

Türk Farmakoloji Derneğinin Değerli Üyeleri,

Prof. Dr. Yeşim TUNÇOK
Türk Farmakoloji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Dünyanın ve ülkemizin koronavirüs salgını ile
mücadele ettiği bu zor günlerde, Türk Farmakoloji
Derneği Bülteninin Ocak-Mart 2020 sayısında
birlikte olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Türk
Farmakoloji Derneğinin 17 Ocak 2020’de yapılan
XXXIII. Seçimli Olağan Genel Kurulunda,
2020-2021 döneminin Yönetim Kuruluna
seçilerek göreve başladık. Görev dağılımımızı
Başkan; Yeşim TUNÇOK, İkinci Başkan; Sedat
Rahmi ALTUĞ, Genel Sekreter; Günay YETIK
ANACAK, Sayman; İsmail Mert VURAL, Üye:
Gökçe TOPAL, Üye; Aslı F. CEYLAN IŞIK, Üye;
Ahmet ALTUN olacak şekilde belirledik. Genel
Kurul Tutanağı ve Yönetim Kurulu üyelerimizi
tanıtan bilgileri bülten içeriğinde bulabilirsiniz.
Yönetim Kurulunu bu göreve layık gören Genel
Kurul katılımcısı üyelerimize teşekkür ederiz. Asıl
teşekkür ise yarım asırdır var olan derneğimizin
kurucusu hocalarımız ile derneğimizin bugünlere
gelmesinde katkısı olan tüm Yönetim Kurulları ve
üyelerimize gitsin. Türk Farmakoloji Derneğini,
bize emanet ettiğiniz süre içinde, birkaç adım
daha ileriye taşımak için elimizden geleni
yapacağımızdan emin olabilirsiniz.
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulunu
devraldığımız üç aylık süre içinde, seçim
bildirgemizde de vurguladığımız gibi, iletişimin
ve aidiyet duygusunun arttırılması hedefimize
hizmet edecek etkinliklere öncelik vermek
istedik. Size biraz bunlardan söz etmek istiyorum.
“Evde Kal Türkiye, Hayat Eve Sığar” sloganını
benimsediğimiz bu günlerde, Yönetim Kurulu
üyelerinin birbiriyle ve siz değerli üyelerimizle
iletişimini sağlamak için sanal bir platform
oluşturduk. Geleneksel toplantımız FEKBES’i,
Kasım 2019’da kaybettiğimiz, Türk Farmakoloji
Derneği kurucu üyelerinden Prof. Dr. Burhan
KIRAN Hocamız anısına, 26-28 Mart 2020’de
Bursa’da yapmayı planlamış ve hazırlıklarımızı
tamamlamıştık. FEKBES’te konuşmacı olmak
için başvuran 8 genç meslektaşımızdan 5
adayı seçmiş ve diğer adayları önümüzdeki yıl
konuşmacı olarak davet edeceğimiz konusunda
bilgilendirmiştik. Farmakolojide 40. Yılını
dolduran meslektaşlarımızı toplantıya davet
etmiştik. Kayıtlı katılımcı sayısı da 100’ü aşmıştı.
Ancak, hayallerimiz Bursa’da sizlerle yan yana
bir toplantı yapmak iken, gerçekler bu geleneksel
toplantıyı sanal ortamda yapmayı zorunlu
hale getirdi. Dünyayı ve ülkemizi ciddi olarak
etkileyen yeni koronavirüs salgını nedeniyle,
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu
olarak, FEKBES’i iptal etmek ya da ertelemek
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yerine sanal ortamda 26-27 Mart 2020’de 4
genç farmakolog konuşmacı ve 126 üyemizin
katılımıyla başarıyla gerçekleştirdik. Böylece,
29. FEKBES 2020, sanal ortamda gerçekleştirilen
ilk bilimsel toplantı olarak Türk Farmakoloji
Derneğinin tarihine kaydedildi. R. Kazım
TÜRKER Genç Farmakolog Teşvik Ödülü jürisi
de sanal ortamda toplantılarını yaparak, başvuran
üç aday içinden kazanan genç farmakolog
arkadaşımızı belirledi.
Burhan Hocamızı anma törenini ise önümüzdeki
yıl yapacağımız toplantı programına aldık.
40. yılını dolduran sayın hocalarımız Prof.
Dr. Mehmet MELLİ, Prof. Dr. İnci ŞAHİN
ERDEMLİ, Prof. Dr. Okan YILLAR ve Prof.
Dr. Gül BAKTIR’ın plaketlerini vermek üzere
önümüzdeki yıl yapacağımız toplantıya davet
edeceğiz. Hocalarımıza saygılarımızı sunuyoruz.
Bu dönemde Türk Farmakoloji Derneğinin
görünürlüğünü arttırmak için de girişimlerde
bulunduk. Bu amaçla “twitter” hesabını aktif hale
getirdik ve bir “instagram” hesabı oluşturduk. Bu
sosyal medya hesapları aracılığıyla farmakoloji
alanında güncel bilimsel bilgileri kanıtlarıyla
paylaşmaya özen gösteriyoruz.
Çalışma Gruplarının yürütme kurullarını
oluşturduk ve çalışmaya başladılar. Tıpta uzman
üyelerimizin sorunlarını çözmek için çalışacak
olan “Özlük Hakları Komisyonu”nu kurduk ve 5
üyemizi görevlendirdik.
Ayrıca,
derneğimizin
sağlık
otoritesi
nezdinde görünürlüğünü arttırmak için Sağlık
Bakanlığı Bilim Kurulunda bir farmakoloğun
görevlendirilmesi için resmi yazıyla öneride
bulunduk.
Şimdi de iki yıldır yayınlanamayan Türk
Farmakoloji Derneği Bülteninin Ocak-Mart
2020 sayısıyla sizlerleyiz. Bülten Yayın Kurulu
ve Bilim Kurulunun hazırladığı bu sayıda, Türk
Farmakoloji Derneği 2020-2021 dönemi Yönetim
Kurulu üyelerini sizlere tanıtacağız, FEKBES
2020’yi değerlendireceğiz. Ayrıca TFD Bülteni
Bilimsel Kurulu üyelerinin katkılarıyla hazırlanan
bülten ekinde de yeni koronavirüs konusunda
güncel bilimsel bilgileri paylaşacağız. Bundan
sonraki “Bülten” için katkı ve katılımlarınızı
bekliyoruz.
Koronasız sağlıklı günlerde, yan yana yapacağımız
toplantılarda bir araya gelmek dileğiyle.
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Türk Farmakoloji̇ Derneği̇
XXXIII. Seçi̇mli̇ Olağan Genel Kurul Tutanağı

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ & OY SAYISI
Dr. Yeşim TUNÇOK (69)
Dr. Günay YETİK ANACAK (68)
Dr. Sedat Rahmi ALTUĞ (69)
Dr. Gökçe TOPAL TANYILMAZ (67)
Dr. Aslı Fahriye CEYLAN IŞIK (61)
Dr. Ahmet ALTUN (64)
Dr. İsmail Mert VURAL (67)

Türk
Farmakoloji
Derneğinin XXXIII.
Seçimli Olağan Genel
Kurul Toplantısı, 71
üyenin katılımı ile
17 Ocak 2020 Cuma
günü saat 17:00’de
Ankara Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Bayer Salonunda yapıldı. Açılış ve saygı duruşunu takiben
kongre divanı seçildi. Kongre divanına, divan başkanı olarak
Prof. Dr. Mehmet MELLİ, üye olarak Prof. Dr. N. Tuğba
KANDİLCİ ve Dr. Öğretim Üyesi Gülsev ÖZEN seçildi.
Kongre divanının oluşturulmasının ardından maddelerin
görüşülmesine geçildi.
Türk Farmakoloji Derneği XXXII. dönem çalışma raporu
Genel Sekreter Prof. Dr. Bilgen BAŞGUT tarafından, mali
rapor Sayman Prof. Dr. Elif ÇADIRCI tarafından sunuldu.
Denetleme kurulu raporu sunumunun ardından Yönetim
Kurulunun ibrası görüşmeye açılarak oy birliği ile yönetim
kurulu ibra edildi.
Genel kurulda 2020-2021 yılları bütçe taslağı görüşülerek
oy birliği ile kabul edildi. 2020-2021 yılları için giriş aidatı
50 TL ve yıllık aidatlar 150 TL olarak önerildi ve bu öneri oy
birliği ile kabul edildi.
Daha sonra, yeni Yönetim ve Denetleme kurullarının
seçilmesine geçildi.
Salondan: Yeşim TUNÇOK, Günay YETİK ANACAK,
Sedat RAHMİ ALTUĞ, Gökçe TOPAL TANYILMAZ,
Aslı Fahriye CEYLAN IŞIK, Ahmet ALTUN, İsmail Mert
VURAL, Mükerrem Betül AYCAN YERER, Yasemin
ERAÇ, Berna TERZİOĞLU, Emine Pelin KELİCEN
UĞUR, Gönen ÖZŞARLAK ÖZER, Nergiz DURMUŞ,
Filiz ÖZYİĞİT Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek üyelikleri
için aday olarak gösterildiler.
Oylama bittikten sonra Prof. Dr. N. Tuğba KANDİLCİ
ve Dr. Öğretim Üyesi Gülsev ÖZEN tarafından oyların
sayımına geçildi. Toplantı tutanağının imzalanması için
Kongre Divanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
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YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ & OY SAYISI
Dr. Mükerrem Betül AYCAN YERER (30)
Dr. Yasemin ERAÇ (34)
Dr. Berna TERZİOĞLU (32)
Dr. Emine Pelin KELİCEN UĞUR (29)
Dr. Gönen ÖZŞARLAK ÖZER (26)
Dr. Nergiz DURMUŞ (33)
Dr. Filiz ÖZYİĞİT (30)
Not: Toplam kullanılan oy sayısı 71 idi.
TTB-UDEK TEMSİLCİLERİ
Dr. Ersin YARIŞ, Dr. Faruk ERDEN
YETERLİLİK KURULU ÜYELERİ
ASİL ÜYELER
Dr. Hakan ORER
Dr. Canan ULUOĞLU
Dr. Sedef GİDENER
Dr. Tolga Reşat AYDOS
YEDEK ÜYELER
Dr. Hakan GÜRDAL
Dr. Ercüment ÖLMEZ
Dr. Aylin ARICI
Dr. Nil HOCAOĞLU AKSAY
DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERI ve OY SAYISI
Dr. Mehmet MELLİ (71)
Dr. B. Sönmez UYDEŞ DOĞAN (71)
Dr. Oğuzhan YILDIZ (71)
DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERi ve OY SAYISI
Dr. Eyüp Sabri AKARSU (30)
Dr. Ş. Remzi ERDEM (30)
Dr. Çimen KARASU (30)
Not: Toplam kullanılan oy sayısı 71 idi.
Dilekler kısmında Dr. İsmail Burak BAL Türk Farmakoloji
Derneğinin Yönetim Kurulunun ilaçla ilgili güncel konularda
bilimsel açıklama yapması gerektiğini ve bu açıklamayı nasıl
yapacağını önceden belirlemesinin uygun olacağını belirtti.
Divan Başkanı: Prof. Dr. Mehmet MELLİ
Üye: Prof. Dr. N. Tuğba KANDİLCİ
Üye: Dr. Öğretim Üyesi Gülsev ÖZEN
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2020 - 2021 Dönemi için Seçilen
TFD Yönetim Kurulu Üyelerini Tanıyalım
TÜRK FARMAKOLOJİ DERNEĞİ YENİ YÖNETİM KURULU
Prof.
Tunçok (Başkan)
Prof. Dr.
Dr. Yeşim
Yeşim TUNÇOK
(Başkan)
Üyeliği (2014-2016)
Çalıştığı Kurum ve Görevleri
•Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu
Çalıştığı
Kurum
ve Görevleri
• Dokuz Eylül
Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Başkanlığı (2018-2019)
Anabilim
Dokuz
Üniversitesi
Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji
Dalı,Eylül
Klinik
ToksikolojiTıp
Bilim
Dalı Başkanı,
Klinik Farmakoloji
BilimToksikoloji
Dalı ÖğretimBilim
Üyesi Dalı Başkanı,Özgeçmiş:
Anabilim
Dalı, Klinik
Klinik
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun
• Dokuz Eylül
Farmakoloji
BilimÜniversitesi,
Dalı ÖğretimUlusal
Üyesi Klinik Araştırma oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi
Ağı (TUCRIN)
Uygulama Ulusal
ve Araştırma
AltyapıDokuz
Eylül Üniversitesi,
KlinikMerkezi
Araştırma Farmakoloji
Altyapı
Anabilim Dalı’ndan uzmanlığını aldı.
Müdürü
Ağı (TUCRIN) Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Amerika Birleşik Devletleri’nde Klinik Toksikoloji
• Dokuz Eylül Üniversitesi Faz 1 Klinik Araştırma

Dokuz Eylül Üniversitesi Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi
eğitimi aldı. “Minneapolis Research Foundation Center”da
Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
sigara bağımlılığında nikotin aşısı geliştirme konusunda
Yönetim Kurulu Üyesi
deneysel araştırmalar yaptı. Bir Avrupa Birliği 7. Çerçeve
Türk
Farmakoloji
Derneği
ile
İlişkisi
Türk Farmakoloji Derneği ile İlişkisi
programı projesinde (ECRIN-IA) koordinatörlük yaptı.
• 28. ve28.
29. Dönem
Yönetim
(2009-2013)
29. ve
Dönem
Yönetim
Kurulu Kurulu
Üyeliği Üyeliği
(2009-2013)
Prof. Dr. Yeşim TUNÇOK
Klinik Toksikoloji ve Klinik Farmakoloji ile ilgili deneysel
•Klinik
Toksikoloji
Çalışma
Grubu
Yürütme
Kurulu
 Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Başkanlığı (2004-2009)
(Başkan)
ve klinik araştırmalar yapmaktadır.
Başkanlığı
(2004-2009)
 Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeliği (2014-2016)
•Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu
 Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Başkanlığı (2018-2019)
Özgeçmiş: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan uzmanlığını aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde Klinik
Doç. Dr. Sedat R. ALTUĞ (II Başkan)
müdürü ve SSS medikal danışmanılığıydı. 2002 yılında
Toksikoloji eğitimi aldı. “Minneapolis
Research Foundation Center”da sigara bağımlılığında nikotin
Çalıştığı Kurum ve Görevleri
Lilly’e Onkoloji Medikal Danışman olarak geçti.
aşısı geliştirme konusunda deneysel
araştırmalar
yaptı. ve
BirTicaret
Avrupa
7. Direktör
Çerçeve programı
• TEVA
İlaçları Sanayi
A.Ş.,Birliği
Medikal
2004 yılında Orta Avrupa, Türkiye, Rusya, Orta Doğu,
projesinde (ECRIN-IA) koordinatörlük
Klinik Toksikoloji ve Klinik Farmakoloji ile
ilgili
(2018-yaptı.
)
Afrika’dan
sorumlu oldu. 2006 yılında Lilly Avrupa
deneysel ve klinik araştırmalar yapmaktadır.
Torasik Onkoloji İlaç Geliştirme grubunda çalıştı. 2008
Türk Farmakoloji Derneği ile İlişkisi
yılında Asya, Afrika, Türkiye, Rusya’dan sorumlu oldu.
• Klinik
Farmakoloji
Çalışma
Grubu Yürütme Kurulu 2012-2013 yıllarında Hindistan’da 2013-2016 yıllarında
Doç.
Dr. Sedat
Altuğ (2.
Başkan)
Üyesi (2014-2016)
Türkiye’de Medikal ve Ruhsatlandırma Direktörü olarak
görev yaptı. 2016 yılında Uluslararası Pazarlar Onkoloji
Çalıştığı Kurum ve Görevleri
Özgeçmiş: 1990 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Direktörü oldu ve Asya, Güney Amerika, Afrika’dan

TEVA İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Medikal Direktör
Fakültesinden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sağlık sorumlu oldu. 2018 yılından itibaren TEVA İlaçları Sanayi
(2018)
Bilimleri Enstitüsü’nde 2000 yılında doktora derecesini ve Ticaret AŞ, Medikal Direktör olarak çalışmaktadır.
Türk
Derneği Anabilim
ile İlişkisiDalı’nda askerlik Birçok faz II, faz III ve ruhsat çalışmalarında hem
aldı. Farmakoloji
GATA Farmakoloji
Farmakoloji
Çalışma
Grubu
Yürütme Kurulu
Üyesi hem de uygulama aşamalarında görev aldı.
sonrası,
ilaç endüstrisine
geçti.
Jansen-Cilag’de
planlama
Doç. Dr. Sedat R. ALTUĞ  hizmetiKlinik
2000 yılında klinik araştırma görevlisi olarak başladı ve Biyobenzer moleküller, onkolojide yeni molekül veya
(2014-2016)
(II Başkan)
pozisyonda
son görevimoleküller,
klinik araştırma
endikasyon
geliştirilmesi özel ilgi alanlarıdır.
hem planlama hem de uygulama birçok
aşamalarında
görevbulund;
aldı. Biyobenzer
onkolojide
yeni
molekül veya endikasyon geliştirilmesi özel ilgi alanlarıdır.

Özgeçmiş: 1990 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2000
yılında
doktoraYetik
derecesini
aldı.
GATA
Farmakoloji Anabilim
Prof.
Dr.
Anacak
(Genel
Sekreter)
Prof.
Dr.Günay
Günay
YETİK
ANACAK
(Genel
Sekreter)
gerçekleştirdi. 2003-2005 yılları arasında Amerika
Dalı’nda askerlik hizmeti sonrası,Çalıştığı
ilaç endüstrisine
geçti. Jansen-Cilag’de 2000 yılındaBirleşik
klinik Devletleri’nde “Medical College of Georgia”da
Kurum ve Görevleri
Kurum
ve Görevleri
•birçok
Ege pozisyonda
Üniversitesi
Eczacılık
Fakültesi
Farmakoloji
sGC ve
araştırma görevlisi olarak başladı veÇalıştığı
bulund;
son görevi
klinik
araştırma müdürü
ve eNOS’un protein etkileşimleri üzerine ve 2007
 Anabilim
EgeDalı,
Üniversitesi
Eczacılık
Fakültesi
Farmakoloji
Anabilim
Öğretim
Üyesi
yılında
SSS medikal danışmanılığıydı. 2002
yılında
Lilly’e
Onkoloji
Medikal
Danışman
olarak geçti.
2004FEBS bursuyla Avusturya Viyana Üniversitesi
• Ege
Üniversitesi
Tıbbi Araştırmalar
Etik2006
Kurulu
üyesi Lilly Tıp
Fakültesi Vasküler Biyoloji merkezinde anjiyogenez
Dalı,
Öğretim
yılında Orta Avrupa, Türkiye, Rusya,
Orta
Doğu,Üyesi
Afrika’dan
sorumlu oldu.
yılında
Avrupa
üzerine
doktora sonrası çalışmalarda bulundu. 2010

Egeçalıştı.
Üniversitesi
Tıbbi Araştırmalar
EtikTürkiye,
Kurulu üyesi
Torasik Onkoloji İlaç Geliştirme grubunda
2008 yılında
Asya, Afrika,
Rusya’dan
Türk
Farmakoloji
Derneği
ile
İlişkisi
yılında
Türkiye
Bilimler Akademisi genç bilim adamı
TürkHindistan’da
Farmakoloji 2013-2016
Derneği ile İlişkisi
sorumlu oldu. 2012-2013 yıllarında
yıllarında Türkiye’de Medikal
ve
•Yeterlik kurulu üyeliği
(2004-2009)
(TUBA-GEBİP)
ödülünü, 2011 yılında doçent ünvanını

Yeterlik
üyeliği
(2004-2009)
Ruhsatlandırma Direktörü olarak görev
yaptı.
2016kurulu
yılında
Uluslararası
Pazarlar Onkoloji Direktörü
aldı. Avrupa Birliği COST aksiyonları kapsamında
oldu ve Asya, Güney Amerika, Afrika’dan
sorumlu
oldu.
2018 yılından
itibaren TEVA
İlaçlarıdesteklenen
Sanayi
Özgeçmiş:
1992
yılında
Ege Üniversitesi
Eczacılık
BM1005 ve CA15135 ve CA18216 başlıklı
Fakültesi’nden
dereceyle
mezun
Akademik
COST aksiyonlarında Türkiye Temsilcisi, BM1402,
ve Ticaret AŞ, Medikal Direktör olarak
çalışmaktadır.
Birçok faz
II, faz oldu.
III ve ruhsat
çalışmalarında
kariyerine 1994 yılında aynı fakültenin Farmakoloji IS1402 COST aksiyonlarında çalışma grubu üyesi
Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak başladı. olarak görev aldı. Bir uluslararası ikili işbirliği projesi,
Prof. Dr. Günay YETİK
1992 yılında aynı anabilim dalında başladığı yüksek 2 TÜBİTAK
1
ve 1 TUBA-GEBİP projesinde yürütücü,
ANACAK
lisans
eğitimini
1996
yılında,
doktora
eğitimini
de
2002
3
TÜBİTAK
projesinde
araştırmacı olarak görev yaptı.
Özgeçmiş: 1992 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden dereceyle mezun oldu. Akademik
yılında tamamladı. Doktora tez çalışmalarını 2000-2002 Farmakoloji çalışma alanları kardiyovasküler farmakoloji,
(Genel Sekreter)
kariyerine 1994 yılında aynı fakültenin Farmakoloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak
yılları arasında TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi erektil disfonksiyon ve yaşlı sağlığıdır. Son yıllardaki
başladı. 1992 yılında aynı anabilim
dalında Mühendisliği
başladığı yüksek
eğitimini 1996
yılında, bilimsel
doktora ilgisi hidrojen sülfürü hedefleyen ilaçlar, in silico
Genetik
ve lisans
Biyoteknoloji
Araştırma
eğitimini de 2002 yılında tamamladı.
DoktoraMoleküler
tez çalışmalarını
yılları arasında TÜBİTAK,
Enstitüsü,
Hücre 2000-2002
Biyolojisi Laboratuvarında
farmakoloji ve ilaç keşfine yöneliktir.
Marmara Araştırma Merkezi Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü, Moleküler
Hücre Biyolojisi Laboratuvarında gerçekleştirdi. 2003-2005 yılları arasında Amerika Birleşik
Devletleri’nde “Medical College of Georgia”da sGC ve eNOS’un protein etkileşimleri üzerine ve
2007 yılında FEBS bursuyla Avusturya Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi Vasküler Biyoloji
Ocak - Mart
2020 üzerine doktora sonrası çalışmalarda bulundu. 2010 yılında Türkiye Bilimler
5
merkezinde
anjiyogenez

Akademisi genç bilim adamı (TUBA-GEBİP) ödülünü, 2011 yılında doçent ünvanını aldı. Avrupa
Birliği COST aksiyonları kapsamında desteklenen BM1005 ve CA15135 ve CA18216 başlıklı COST
aksiyonlarında Türkiye Temsilcisi, BM1402, IS1402 COST aksiyonlarında çalışma grubu üyesi olarak
görev aldı. Bir uluslararası ikili işbirliği projesi, 2 TÜBİTAK ve 1 TUBA-GEBİP projesinde yürütücü,
3Özgeçmiş:
TÜBİTAK Gazi
projesinde
araştırmacı
görev yaptı.
Farmakoloji
çalışmaoldu.
alanları
kardiyovasküler
Üniversitesi
Tıpolarak
Fakültesinden
2001
yılında mezun
Aynı
fakültenin Tıbbi
farmakoloji,
erektil
disfonksiyon
ve
yaşlı
sağlığıdır.
Son
yıllardaki
bilimsel
ilgisi
hidrojen
Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan 2007 yılında uzmanlığını aldı. Askerliğini Gülhane sülfürü
Askeri Tıp
hedefleyen
ilaçlar,Uzman
in-silikoTabip
farmakoloji
ilaç keşfine
Akademisi’nde
YedekveSubay
olarakyöneliktir.
tamamladı. 2009-2018 yılları arasında İlaç ve
Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda (TİTCK) görev yaptı. 2015
yılında Doçent unvanını aldı. 2009-2017 yıllar arasında TİTCK’da farmakoekonomi ve sağlık
teknolojilerini değerlendirme alanlarında
çalıştı.
2017-2018
yıllarında
TİTCK Başkan Yardımcılığı
Doç.
Dr.
İsmail
Mert
VURAL
(Sayman)
Tabip Yedek Subay olarak tamamladı. 2009-2018 yılları
Doç.
Dr.
İsmail
Mert
Vural
(Sayman)
görevinde bulundu. 2018 yılı sonu itibariyle
Sağlık Bilimleri
Üniversitesi, Gülhane Eczacılık Fakültesi
Çalıştığı Kurum
ve Görevleri
arasında İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç
Çalıştığı
Kurum
veÜniversitesi,
Görevleri
Farmakoloji Anabilim Dalı’nda öğretim
üyesi
olarak
görev yapmaktadır.
NikotinikFakültesi
reseptör alt
• Sağlık
Bilimleri
Gülhane Eczacılık
vetipleri
Tıbbi Cihaz Kurumu’nda (TİTCK) görev yaptı. 2015
ilgili
Sağlık Anabilim
Bilimleri
Üniversitesi,
Gülhane
Eczacılık
Fakültesi
Özgeçmiş:
Gazi Üniversitesi
Fakültesinden
2001Dalı
yılında
mezun
oldu.
Aynı fakültenin
Tıbbi
yılında
Doçent unvanını aldı. 2009-2017 yıllar arasında
Farmakoloji
Öğretim
Üyesi
ve endokannabinoid
sistem ileTıp
çalışmaları
bulunmaktadır.
Ayrıca
farmakoekonomi
alanında
Farmakoloji
Anabilim
Dalı Öğretim
Üyesi
TİTCK’da
•2007
Lokman
Hekim
Üniversitesi
Klinik
Araştırmalar
Etik Askeri
Farmakoloji
Dalı’ndan
yılında
uzmanlığını
aldı.
Askerliğini
Gülhane
Tıp farmakoekonomi ve sağlık teknolojilerini
çalışmalarınaAnabilim
devam etmektedir.
 Kurulu
Lokman
Hekim
Üniversitesi
Klinik Araştırmalar
Etik
değerlendirme
alanlarında çalıştı. 2017-2018 yıllarında
üyesi olarak
Akademisi’nde Uzman Tabip Yedek
Subay
tamamladı.
2009-2018
yılları arasında
İlaç ve
Kurulu
üyesi
TİTCK
Başkan
Yardımcılığı görevinde bulundu. 2018
Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda (TİTCK) görev yaptı. 2015
Prof.
Dr.
Aslı
F.
Ceylan
(Üye)
Türk
Farmakoloji
Derneği
ile
İlişkisi
yılı
sonu
itibariyle
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane
Türk
Farmakoloji
Derneği
ile
İlişkisi
yılında Doçent unvanını aldı. 2009-2017 yıllar arasında TİTCK’da farmakoekonomi ve sağlık
Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında öğretim
• ÜyeÜye
(2003-)

(2003-)
teknolojilerini değerlendirme alanlarında
çalıştı. ve
2017-2018
Çalıştığı Kurum
Görevleriyıllarında TİTCK Başkan Yardımcılığı
üyesi olarak görev yapmaktadır. Nikotinik reseptör alt
görevinde bulundu. 2018 yılı sonu
itibariyle
Sağlık
Bilimleri
Üniversitesi,
Gülhane
Fakültesi
 Özgeçmiş:
Ankara
Yıldırım
Beyazıt
Üniversitesi
Tıp Eczacılık
Fakültesi,
Tıbbive endokannabinoid sistem ile ilgili çalışmaları
Gazi
Üniversitesi
Tıp
Fakültesinden
2001 tipleri
Farmakoloji Anabilim Dalı’nda öğretim
üyesi
olarak
görev
yapmaktadır.
Nikotinik
reseptör
alt
tipleri
Farmakoloji
Anabilim
Dalı
Öğretim
Üyesi
Ayrıca
farmakoekonomi
alanında
yılında mezun oldu. Aynı fakültenin Tıbbi Farmakoloji bulunmaktadır.
Doç.
Dr.
İsmail
Mert
VURAL
ve endokannabinoid sistem ile ilgili
çalışmaları
bulunmaktadır.
Ayrıca
farmakoekonomi
alanında
devam etmektedir.
Mezuniyet
Öncesi
Tıp Öğrenimi
Kurulu
üyesialdı. çalışmalarına
Anabilim
Dalı’ndan
2007
yılında
uzmanlığını
2
(Sayman)
çalışmalarına
devam etmektedir. Türk
Askerliğini
Gülhane
AskeriileTıp
Akademisinde Uzman
Farmakoloji
Derneği
İlişkisi

Üye (1999-)

Türk Farmakoloji Derneği Elektronik Bülteni Editör
Prof. Dr.
Aslı F. Ceylan (Üye)
Prof. Dr. Aslı
F. CEYLAN
Amerika Birleşik Devletleri “University of Wyoming
Yardımcılığı
(32.
Dönem) (Üye)
Çalıştığı Kurum ve Görevleri
College of Health Sciences, School of Pharmacy”de
Çalıştığı Kurum ve Görevleri
• Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi araştırma görevlisi, doktora sonrası araştırıcı ve öğretim
Özgeçmiş:
1998’de
Ankara
Üniversitesi
Eczacılık
Farmakoloji
Ankara
Yıldırım
Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden
Fakültesi,
Anabilim
Dalı Beyazıt
Öğretim Üyesi
üyesi Tıbbi
olarak çalıştı. 2012-2014 yılları arasında Altınbaş
mezun oldu. Aynı fakültenin Farmakoloji
Anabilim
Dalı’nda
2001
yılında
yüksek
lisans,
2007
yılında
Farmakoloji
Anabilim
Dalı
Öğretim
Üyesi
• Mezuniyet Öncesi Tıp Öğrenimi Kurulu üyesi
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve 2014-2018 yılları
da doktorasını tamamladı. 2004-2012
yılları
arasında
Amerika
Birleşik Kurulu
Devletleri
“University
of da Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde
arasında

Mezuniyet
Öncesi
Tıp Öğrenimi
üyesi
Wyoming College of Health Sciences,
School
of
Pharmacy”de
araştırma
görevlisi,
doktora
sonrası
Türk
Farmakoloji
Derneği
ile
İlişkisi
öğretim
üyesi olarak görev yaptı Obezite ve insülin
Türk Farmakoloji Derneği ile İlişkisi
Üye (1999-)
rezistansının neden olduğu kardiyovasküler değişiklikler
araştırıcı ve öğretim üyesi olarak •çalıştı.
2012-2014 yılları arasında Altınbaş Üniversitesi Eczacılık

Üye (1999-)
•Türk da
Farmakoloji
Elektronik
Bülteni Editör
ve üyesi
nörodejenerasyon ile ilgili olarak gerek moleküler
Fakültesi ve 2014-2018 yılları arasında
Kırıkkale Derneği
Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde
öğretim
Yardımcılığı
Türk (32.
Farmakoloji
Derneği Elektronik Bülteni
Editör
Dönem)
mekanizmaların
aydınlatılması gerekse yeni tedavi
olarak çalıştı. Obezite ve insülin
rezistansının
neden olduğu kardiyovasküler değişiklikler
ve
Yardımcılığı (32. Dönem)
prensiplerinin düzenlenebilmesi için deneysel araştırmalar
nörodejenerasyon ile ilgili olarak gerek moleküler mekanizmaların aydınlatılması gerekse yeni tedavi
Özgeçmiş: 1998’de Ankara Üniversitesi Eczacılık yaptı. NIH, AHA, ADA ve TUBİTAK destekli uluslararası
prensiplerinin düzenlenebilmesi için
deneysel araştırmalar
NIH,
AHA,Farmakoloji
ADA ve TUBİTAK
Fakültesi’nden
mezunAnkara
oldu.yaptı.
Aynı
fakültenin
ve ulusal projelerde yönetici ve araştırıcı olarak rol
Özgeçmiş:
1998’de
Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi’nden
destekli
uluslararası
ve
ulusal
projelerde
yönetici
ve
araştırıcı
olarak
rol
almaktadır.
Prof. Dr. Aslı F. CEYLAN
Anabilim Dalında 2001 yılında yüksek lisans, 2007 yılında almaktadır.
mezun oldu.(Üye)
Aynı fakültenin Farmakoloji Anabilim Dalı’nda 2001 yılında yüksek lisans, 2007 yılında
da doktorasını tamamladı. 2004-2012 yılları arasında
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da doktorasını tamamladı. 2004-2012 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri “University of
Wyoming College of Health Sciences, School of Pharmacy”de araştırma görevlisi, doktora sonrası
araştırıcı ve öğretim üyesi olarakProf.Dr.
çalıştı. Gökçe
2012-2014
arasında
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık
Topalyılları
Tanyılmaz
(Üye)
Prof. Dr. Gökçe TOPAL TANYILMAZ (Üye)
Farmakoloji doktora programından doktora derecesini
Fakültesi ve 2014-2018 yılları arasında
da
Kırıkkale
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi’nde öğretim
üyesi
Çalıştığı Kurum ve Görevleri
aldı. Ardından İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Çalıştığı
Kurum
ve
Görevleri
olarak çalıştı. Obezite ve insülin
rezistansının
neden
olduğu
kardiyovasküler
değişiklikler
ve Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak
• İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Farmakoloji

İstanbul
Üniversitesi
Eczacılık
Fakültesi
Farmakoloji
nörodejenerasyon ile ilgili olarak gerek
moleküler
mekanizmaların
aydınlatılması gerekse yeni
tedavi başladı. “Biyoaktif lipid mediyatörlerin
Anabilim
Dalı Öğretim
Üyesi
çalışmaya
Özgeçmiş: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1998 yılında mezun oldu. Fransız
kardiyovasküler
etkileri”
üzerine
araştırmalar
Anabilim
Dalı Öğretim
Üyesiyaptı. NIH, AHA, ADA ve TUBİTAK
prensiplerinin
düzenlenebilmesi
için
deneysel
araştırmalar
Ateroskleroz Derneği’nden aldığı doktora bursu ile 2005 yılında Paris V, Réne Descartes, Üniversitesi
Türk
Farmakoloji
Derneği
ile
İlişkisi
yürütmektedir.
Bu
kapsamda
2017
yılında
Kanada
Queen’s
Türk Farmakoloji
Derneği ile
İlişkisi
destekli
uluslararası
ulusal projelerde
yönetici
ve araştırıcı
rol almaktadır.
Eczacılık
Fakültesi ve
Farmakoloji
doktora
programından
doktoraolarak
derecesini
aldı. Ardından İstanbul
•Üye
(2005)
Üniversitesi
Tıp
Fakültesinde
misafir
araştırmacı
olarak
Üye (2005) Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji
Anabilim

“Omega-3 doymamış yağ asitlerinin vasküler etkileri”
başladı. “Biyoaktif lipid mediyatörlerin
kardiyovasküler
etkileri” üzerine
araştırmalar
yürütmektedir.
Özgeçmiş:
İstanbul Üniversitesi
Eczacılık
Fakültesi’nden
üzerine de çalışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca Avrupa
Bu kapsamda 2017 yılında Kanada 1998
Queen’syılında
Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nde
misafir
araştırmacı olarak
mezun
oldu. Fransız
Ateroskleroz
Lipid Mediyatörler Derneği’nde görev alarak 2014-2016
Prof.Dr.
Gökçe
Topal
Tanyılmaz
(Üye)
Derneği’nden
aldığı
doktora
bursu
ile
2005gerçekleştirdi.
yılında Paris Ayrıca
“Omega-3 doymamış yağ asitlerinin
vasküler
etkileri”
üzerine
de
çalışmalar
yılları arasında düzenlenen “Avrupa Lipid Mediyatörler
V, Réne
Üniversitesi
Eczacılık
Fakültesi
Çalıştayları”nın organizasyon komitesinde yer aldı.
Avrupa Lipid Mediyatörler Derneği’nde
görev Descartes,
alarak 2014-2016
yılları arasında
düzenlenen
“Avrupa
Çalıştığı
Kurum
ve
Görevleri
Prof.Dr.
Gökçe
TOPAL
Lipid Mediyatörler Çalıştayları”nın organizasyon komitesinde yer aldı.

Tanyılmaz (Üye)


İstanbul Üniversitesi Eczacılık
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ahmet ALTUN (Üye)
Türk
Farmakoloji
Derneği
ile İlişkisi
Doç. Dr.
Ahmet ALTUN
(Üye)
Kurum
Çalıştığı
Üye
(2005)Görevleri
Çalıştığı
Kurum
ve ve
Görevleri

Fakültesi

Farmakoloji
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Özgeçmiş:
Sivas
Cumhuriyet
Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden 2005’te mezun oldu. Aynı kurumda
Cumhuriyet
Üniversitesi
Tıp Fakültesi,
Tıbbi Tıbbi
Farmakoloji Anabilim Dalı’nda 2006-2010 yılları
 • Sivas
Sivas
Cumhuriyet
Üniversitesi
Tıp Fakültesi,
Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
arasında Tıpta Uzmanlık eğitimini yaptı. Tıpta Uzmanlık
Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
• Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde:
eğitimi sırasında 2007’de Dokuz Eylül Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde:
o Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi (2010- )
Tıp Fakültesi’nde bir ay süre ile Klinik Toksikoloji ve
o
Klinik
Araştırmalar(2016Etik Kurulu
Üyesi (2010- ) Zehir Danışma Merkezi eğitimi aldı. 2011 yılında gittiği
o Erasmus
Kurum
Koordinatörü
)
Kurum
Koordinatörü
(2016- )
o Tıp o
FakültesiErasmus
Araştırma
Merkezi
Müdürü (2013-2015)
New York Memorial Sloan Kettering Kanser Araştırma
o
Tıp
Fakültesi
Araştırma
Merkezi
Müdürü
(2013o Tıp Fakültesi Simülasyon Merkezi Müdürü (2017)
Merkezi’nde tirozin kinaz reseptörünü keşfeden Prof. Dr.
2015)
o Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı (2018- )
Peter Besmer’in yanında transgenik hayvanlarda yeni
3 inhibitörlerinin geliştirilme çalışmalarına
tirozin
kinaz
o
Tıp Fakültesi Simülasyon Merkezi Müdürü (2017)
Türk oFarmakoloji
DerneğiDekan
ile İlişkisi
katıldı.
Tıp Fakültesi
Yardımcısı (2018- )
Doç.
Ahmet ALTUN
• Üye (2006-)
TürkDr.
Farmakoloji
Derneği ile İlişkisi
(Üye)
• Klinik Toksikoloji Çalışma grubu üyesi (2007-)
 Üye (2006-)


Klinik -Toksikoloji
Çalışma grubu üyesi (2007-)
Ocak
Mart 2020
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Prof. Dr. Alaeddi̇n AKCASU Farmakoloji̇ Eği̇ti̇mi̇nde
Kuşaklararası Bi̇li̇msel Etki̇leşme Sempozyumu
(FEKBES-2020) Gözlem Notu
Dr. Mehmet GÜNATA
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Türk
Farmakoloji
Derneği
tarafından, 26 - 28 Mart 2020’de
Bursa’da
gerçekleştirilmesi
planlanan FEKBES-2020’nin,
COVID-19 pandemisi nedeniyle
sanal sempozyum olarak 2627 Mart 2020 tarihlerinde
gerçekleştirilmesi
kararı
alınmıştı. Toplantımız, 26 Mart
2020 günü dernek başkanımız
Prof. Dr. Yeşim TUNÇOK
hocamızın açılış konuşması ile başladı. Konuşmada, dernek
tarihinde ilk kez sanal ortamda bilimsel bir toplantının
gerçekleştirildiği, toplantıya yüzden fazla katılımcının
olduğu ve toplantıda 4 genç farmakoloğun konuşmalarını
gerçekleştireceğini belirtti. Yaklaşık iki ay önce dernek
yönetimini ekibiyle birlikte devraldığını belirten Yeşim
hocamız, hedeflerinden birinin Türk Farmakoloji
Derneği’nin görünürlüğünü arttırmak olduğunu söyledi. Bu
kısa süre içinde sosyal medya sayfalarının açıldığı, çalışma
grupları yürütme kurulları ve bülten yayın kurulunun
oluşturulduğundan söz etti.
Uluslararası alanda da
derneğin ilişkilerini sağlamlaştıracaklarını belirterek, yakın
zaman içerisinde COVID-19 ile ilgili Türk Farmakoloji
Derneği’nin görüşünü belirten bir yazının da dernek
sayfasından yayınlandığını söyledi.
İlk gün, Doç. Dr. İsmail Mert VURAL hocamızın
moderatörlüğünde, ilk oturum başladı. İlk oturumda
“Glukagon-Benzeri Peptitlerin (GLP) Anti-inflamatuar ve
Antinosiseptif Aktivitelerinin Serotonerjik, Nitrerjik ve
Opioiderjik Sistemlerle Değerlendirilmesi” adlı sunum
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden
Dr. Öğr. Üyesi Duygun ALTINTAŞ AYKAN tarafından
yapıldı. Konuşmada, GLP-1 reseptörlerinin, pankreatik
adacıklar, trakeabronşiyal epitel hücreleri gibi çok çeşitli
dokularda eksprese edildiği, GLP-2 reseptörlerinin
enteroendokrin hücreler, subepitelyal miyofibroblastlar,
submukozal ve myenterik pleksusta yerleştiği vurgulandı.
Özellikle diyabetik hastalarda nöropatik ağrıyı azaltıcı
etkileri ile GLP-1 kullanımının önemli olduğunu dile
getirildi. GLP moleküllerinin lokomotor aktivitenin
inhibisyonuna ve anlamlı hipoglisemik etkiye yol açmadan
inflamasyonu ve ağrıyı baskılayabildiği vurgulandı.
Sunumun ardından güzel ve bilgi ağırlıklı yoğun bir tartışma
ortamında sorular sorularak yanıtlar bulunmaya çalışıldı.
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İkinci oturumda Doç. Dr. Sedat R. ALTUĞ hocamızın
moderatörlüğünde, “Ön Kol Yüzeyel Mikrovasküler Kan
Dolaşımının Lazer Doppler Yöntemi ile Ölçülmesi ve
Koroner Arter Hastalarının Ölçümlerinin Karşılaştırılması”
adlı sunumu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Edip Güvenç ÇEKİÇ’
yaptı. Sunumda, mikrovasküler kan dolaşımının nöral
kontrolü sırasında sempatik sinir liflerinden salıverilen
noradrenalinin önemli bir rolü olduğu, hipertansiyon
ve hiperkolesterolemi gibi kardiyovasküler hastalıklar
sırasında da mikrovasküler dolaşımın bozulduğu belirtildi.
Ekibin çalışması
sonucunda koroner arter hastalığı
olanların kontrol grubuna göre hem makrovasküler hem de
mikrovasküler düzeyde azalmış bir vazoreaktiviteye sahip
olduğunun bulunduğu vurgulandı. Ardından soru ve cevap
kısmına geçildi ve güzel bir tartışma ortamı sağlandı.
Ertesi gün sabah saat 10.00’da toplantı tekrar başladı.
Prof. Dr. Aslı F. CEYLAN hocamızın moderatörlüğündeki
ilk oturumda “Mide Kanserli Hastalarda 5-FU/Sisplatin
Tedavisi ile Taşıyıcı Proteinlerde Görülen Genetik
Polimorfizmin İlişkisi” adlı sunumu İstanbul Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Zeliha PALA
KARA yaptı. Sunumda, mide kanserinin dünyada en sık
görülen beşinci kanser tipi olduğu, uygulanan kemoterapinin
etkinliği ve toksisitesinin, çoklu ilaç direncine neden olan
taşıyıcı proteinleri kodlayan genlerdeki bireysel farklılıklar
nedeniyle değişkenlik gösterebildiği vurgulandı. Ekibin
çalışmasında metastatik gastrik/gastroözefageal bileşke
adenokanserli hastalarda kullanılan 1. seri sisplatin ve
5-FU'nun farmakokinetiği, etkinliği ve toksisitesi üzerine
taşıyıcı proteinlerinde görülen genetik polimorfizmlerin
etkisinin araştırıldığı vurgulandı.
Çalışmanın bulgularına göre hastaların sadece %20-30'unun
uygun doz aralığında tedavi edildiği, yaklaşık %40-60'ına
düşük doz uygulandığı ve %10-20'sinde de doz aşımı
olduğu belirtildi. Tartışma oturumunadan sonra kısa bir ara
verildi. Son oturum Prof. Dr. Gökçe TOPAL TANYILMAZ
hocamızın moderatörlüğünde, Trakya Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ruhan Deniz TOPUZ’un
“Farelerde Valproik Asit ile Oluşturulan Otizm Modelinde
Seftriaksonun Etkisi” adlı sunumuyla başladı. Sunumda,
otizm spektrum bozukluğunun sosyal etkileşimde ve sözel/
sözel olmayan iletişimde bozulma, ilgi ve etkinliklerde
sınırlılık ve yineleyici davranışlarla karakterize
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nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu belirtildi. Ekibin
çalışmasının amacı, otizmin hiperglutamaterjik bir hastalık
olduğu hipotezine dayanarak, seftriakson aracılığı ile
GLT-1 ekspresyonunu artırıp sinaptik aralıktaki glutamatı
azaltmak ve yüksek glutamat seviyelerinin neden olduğu
bulguların azalmasını göstermek idi.
Daha sonra sıra R. Kazım TÜRKER Genç Farmakolog
Teşvik Ödülü’nü alan farmakoloğun açıklanmasına geldi.
2007 yılından itibaren düzenli olarak verilen ödülü bu
dönem kazanan genç araştırmacı, Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Dr.
Tuğçe Demirtaş ŞAHİN olarak açıklandı. Ödülü kazanan
genç farmakolog sanal ortamda duygularını paylaştı.
Toplu fotoğraf çekiminin ardından, COVID-19 salgınına
yenik düşmeyen Türk Farmakoloji Derneğinin çok daha
güzel toplantılarda buluşma dilekleriyle sanal toplantı
sonlandırıldı.
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Prof. Dr. Alaeddi̇n AKCASU Farmakoloji̇ Eği̇ti̇mi̇nde
Kuşaklararası Bi̇li̇msel Etki̇leşme Semineri
Nasıl Hazırlandık, Nasıl Gerçekleşti̇rdi̇k?
Doç.Dr. Ahmet ALTUN
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

FEKBES’e Nasıl Hazırlandık? FEKBES’in Türk
Farmakoloji Derneği tarihinde ilk kez sanal ortamda,
online olarak sorunla karşılaşmadan gerçekleştirilmesi
için titizlilikle yönettiğimiz bir hazırlık süreci geçirdik.
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından
görevlendirilen Prof. Dr. Gökçe TOPAL TANYILMAZ
FEKBES’in bilimsel organizasyonunu Bilim Kurulu
ile birlikte yaparken, Doç.Dr. İsmail Mert VURAL mali
organizasyonu, Doç.Dr. Ahmet ALTUN ise sanal ortamın
teknik organizasyonunu yaptılar. Sanal ortam birkaç
kez test edildi. Genç Farmakolog konuşmacılarla sanal
ortamda toplantılar yapıldı. Bağlantı sorunu yaşama
ihtimali de düşünülerek toplantı öncesi, konuşmacıların
sunumlarının video kayıtları da alındı. Otuza yakın
kıdemli dernek üyesinin katılımı ile sanal ortamda bir
deneme toplantısı düzenlenerek hem sistem test edildi,
hem de oturumların soru-cevap bölümünün işleyiş planı
yapıldı. Toplantıya katılacak üyelerimizin sistemi etkin
şekilde kullanabilmeleri amacıyla Yönetim Kurulu üyesi
Doç. Dr. Ahmet ALTUN tarafından bir bilgilendirme
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videosu hazırlandı, bu video kaydı, hem katılımcıları
içeren e-posta grubunda hem de 200’e yakın dernek
üyesini içeren sosyal medya grubunda paylaşıldı.
FEKBES’i Nasıl Gerçekleştirdik? Ekip çalışması ile
başardık. Türk Farmakoloji Derneğinin tümYönetim Kurulu
üyeleri canla başla çalıştı. Cumartesi-Pazar, gece-gündüz
toplantılar yaptık. Geleneksel bir toplantıyı ertelemeden
sanal ortamda yapmanın hem heyecanını hem de kaygısını
aynı anda yaşadık. Sanal FEKBES oturumlarına katılan
üye sayımız yüz yüze yaptığımız FEKBES katılım
sayılarını geçerek 136’ya ulaştı. Katılımcılarımızdan
127’si FEKBES değerlendirme anketine katılarak geri
bildirim verdi. Sanal ortamda yapılan FEKBES’in
katılımcılarımızın % 70’inin beklentilerini tümüyle,
%24’ünün beklentilerini büyük ölçüde karşıladığını
görmek bizi çok sevindirdi. Toplantının teknik yönden de
çok yüksek oranda beklentiyi karşılaması iyi bir toplantı
olduğunun göstergesiydi. Katılımcılarımızın %95’i bu
toplantıların tekrarlanmasını istedi (Şekil 1,2, 3 ve 4).
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"Birçok katılımcı başlangıçta toplantının online ortamda yapılmasının FEKBES’in ruhuna
aykırı olabileceği konusunda kaygılarının olduğunu ama gerçekleştirilen başarılı toplantıdan
ve soru-cevap kısmının oldukça zengin geçmesinden sonra bu kaygılarının yersiz olduğunu
anladıklarını ifade ettiler. Bazı katılımcılar ise kullanılan sistem aracılığıyla periyodik
seminerler düzenlenmesini önerdiler."

Şekil 1. Oturumlar Genel Olarak Beklentinizi Ne Düzeyde Karşıladı?
(1-10 puanlandırma)

Şekil 2. Teknik Destek Yeterli miydi? (1-10 puanlandırma)

Şekil 3. TFD'nin Gelecekte Sanal Etkinlikler Düzenlemesini İster misiniz?
(1-10 puanlandırma)

Anketin sonunda yer alan görüş ve öneriler
bölümünü incelediğimizde, katılımcıların
büyük çoğunluğunun, FEKBES’in sanal
ortamda yapılmasından memnun oldukları
ve beklentilerinin üzerinde bir deneyim
yaşadıklarını ifade ettiklerini gördük.
Birçok katılımcı başlangıçta toplantının
online ortamda yapılmasının FEKBES’in
ruhuna
aykırı
olabileceği
konusunda
kaygılarının olduğunu ama gerçekleştirilen
başarılı toplantıdan ve soru-cevap kısmının
oldukça zengin geçmesinden sonra bu
kaygılarının yersiz olduğunu anladıklarını
kağıda dökmüşlerdi. Bazı katılımcılar ise
kullanılan sistem aracılığıyla periyodik
seminerler düzenlenmesini önerdiler. Bazı
katılımcılar da “konuşmacı süreleri böyle
online bir toplantı için uzun sayılabilir, biraz
daha kısıtlama getirilseydi daha verimli
olabilirdi” şeklinde eleştiride bulundu.
Katılımcılarımızdan biri ise “Seminerlerin
bu şekilde devamı çok faydalı olacaktır.
Ayrıca, Yaz Okulu teorik ve uygulama olarak
ayrılarak, teorik kısmı bu şekilde sanal
ortamda, uygulama kısmı da laboratuvarda
yapılabilir; böylece, katılımcı sayısı da daha
fazla olabilir diye düşünüyorum" şeklinde
bir geri bildirim verdi. Katılımcılarımızdan
bir diğeri uzmanlık ve doktora öğrencileri
için bu sistem üzerinden düzenli seminerler
düzenlenebileceğini, böylece öğrencilerin
kendi bölümlerinde olmayan eğitimler ve
sistemler hakkında da bilgi sahibi olabileceğini
ifade etmiştir. Geri bildirimlerin hepsinin Türk
Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulunda
değerlendirildiğini talepler doğrultusunda
yeni etkinlikler planladığımızı belirtmek
isterim.
Sanal ortamda yapacağımız yeni bilimsel
toplantılarda bir arada olmak dileğiyle.

Şekil 4. Katıldığınız Oturumları Lütfen İşaretleyiniz. (1-10 puanlandırma)
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R. Kazım TÜRKER Genç Farmakolog Teşvi̇k Ödülü
Sahi̇bi̇ni̇ Buldu
2019 yılının R. Kazım TÜRKER Genç Farmakolog Teşvik Ödülü'ne, Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalından Dr. Tuğçe DEMİRTAŞ ŞAHİN
layık görüldü.

Dr. Tuğçe DEMİRTAŞ ŞAHİN
Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji
Anabilim Dalı

2019 yılının R. Kazım TÜRKER Genç Farmakolog Teşvik
Ödülüne layık görülen Tuğçe DEMİRTAŞ ŞAHİN şunları
söyledi:
“Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulunun seçimde
adayın çalışmaları, akademik başarısı, farmakoloji
bilimine yaptığı katkının önemi ve bir camiaya rol
modeli olabilecek niteliklerinin göz önünde bulundurarak
verdiği ‘R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik
Ödülü’nü kazanmaktan gurur duyduğumu belirtmek
isterim. Bu özelliklere dayanarak verilen böylesi güzel
bir ödülün bilimle uğraşan her insanı çok mutlu edeceğini
ve farmakoloji alanında eğitim alan ve uzmanlaşan
her araştırmacıya yüksek motivasyon sağlayacağını
düşünüyorum. Ödüle beni layık gördükleri için Türk
Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu ve seçici kurul
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üyelerine çok teşekkür ederim. Farmakoloji bilimi ile
uğraşan arkadaşlarıma önerim, uygun gördükleri zamanda
kendilerine güvenerek mutlaka ödüle aday olmalarıdır.”
Dr. Tuğçe DEMİRTAŞ ŞAHİN’i Tanıyalım
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2010
yılında mezun olan Tuğçe DEMİRTAŞ ŞAHİN, aynı
yıl Hacettepe Üniversitesinde farmakoloji doktora
eğitimine başlamış, Kocaeli Üniversitesinde doktora
eğitimini 2016 yılında tamamlamıştır. Halen Kocaeli
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim
Dalında araştırmalarını sürdürmektedir. Başlıca araştırma
konuları kronik stres, depresyon, öğrenme-bellek ve
antienflamatuvar ilaçlardır.
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MuTaLig Toplantısı ile in Silico Farmakoloji̇ ve
Çok Hedefli̇ Li̇gandlara Doğru Yolculuk
Elif ALAN, Gülnur SEVİN, Yasemin ERAÇ, Gönen ÖZŞARLAK SÖZER, Emine NUR ÖZBEK, Nazlıcan BELEN,
Günay YETİK ANACAK
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı MuTaLig Lokal Organizasyon Komitesi

Toplantıdan sonraki 14 gün sonrasında da katılımcıların
hiçbirinde COVID pozitifliğinin olmaması katılımcılardaki
olası soru işaretlerini de ortadan kaldırarak başarılı bir
toplantının ardından memnuniyeti arttırdı.

Çok hedefli ligandlarla tedavi özellikle Alzheimer ve
kanser gibi patolojisi karmaşık olan ve tek bir hedefe
yönelik ilaç ile tedavinin yeterince başarılı bir sonuç
sağlamadığı hastalıklarda yenilikçi bir yaklaşım olarak
ortaya çıkmaktadır. Çok hedefli ligandlarla tedavide amaç,
aynı ligandın birden fazla biyolojik hedefin aktif bölgesine
bağlanmasıdır.
Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu
(European Cooperation in Science and Technology-COST
Association) çatısı altında çok hedefli ligand (Multi-targetligand) konusunda uzman bilim insanlarının bir araya
geldiği MuTaLig (Multi-Target Paradigm for Innovative
Ligand Identification in the Drug Discovery Process) isimli
aksiyonun son toplantısına Ege Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi ev sahipliği yaptı. Toplantı, 5-6 Mart 2020
tarihlerinde COST aksiyonunda Türkiye temsilcisi olarak
yer alan Prof. Dr. Günay YETİK ANACAK önderliğinde,
lokal organizasyonda Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı ile Farmasötik Kimya Anabilim
Dalı öğretim üyelerinin katkılarıyla toplam 118 kişinin
katılımıyla gerçekleştirildi. Ayrıca İtalya’dan 7 araştırmacı
da skype üzerinden devamlı toplantıyı izleyerek ve soru
sorarak toplantıya katılma şansına sahip oldu. İtalya’da
ikamet eden veya son 14 gün içinde İtalya’da bulunan
araştırmacıların COVID tedbirleri kapsamında Türkiye’ye
ve bu toplantıya kabul edilememelerine rağmen, teknolojik
çözümler üretilerek bu araştırmacıların da paylaşımlarını
yapmaları sağlanarak, toplantının en iyi şekilde
gerçekleştirilmesi sağlandı. Toplantıya 9 farklı ülkeden
yaklaşık 50 Avrupalı bilim insanı katıldı.

Ocak - Mart 2020

Eczacılık alanından Farmasötik Kimya, Farmakoloji,
Biyokimya, Biyomühendislik ve Biyoteknoloji Anabilim
Dallarından araştırmacılar ve ilaç sektöründen katılımcıların
buluştuğu multidisipliner bir toplantı oldu. Türkiye’deki
araştırmacılar İstanbul Üniversitesi, Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Adnan Menderes
Üniversitesi, Yeniyüzyıl Üniversitesi, Haliç Üniversitesi,
Akdeniz Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Bülent Ecevit
Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Osmangazi
Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Dokuz Eylül
Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi gibi
farklı üniversitelerin başta Farmakoloji Anabilim dalları
olmak üzere çeşitli bölümlerinden katılım sağladılar.
Toplantı,
sırasıyla
sözlü
bildirilerin
yapıldığı
‘Kansere ve enfeksiyonlara karşı çok hedefli ajanlar’,
‘Nörodejenerasyona karşı çok hedefli ajanlar’, ‘Vasküler
hastalıklara veya oksidatif strese karşı çok hedefli ajanlar’
ve ‘İlaç Keşfinde, in silico farmakolojide ve ilaç yeniden
konumlandırmada yeni yöntemler’ isimli dört oturumda
gerçekleştirildi. Toplantıda yeni sentezlenen ligandların
veya mevcut ilaçların in silico farmakolojik yöntemlerle
hedefe bağlanma çalışmalarının sunulması dikkat çekiciydi.
Küçük molekül data banklardan (örneğin ZINC) veya
MuTaLig COST aksiyonu araştırmacılarının katkılarıyla
oluşturulan sentezlenmiş ve verileri girilmiş Chemoteca
kimyasal ligand veri tabanında yer alan moleküllerin hedef
proteinlere bağlanma enerjisi çeşitli programlar aracılığıyla
hesaplanarak ilaç olma potansiyeline sahip moleküllerin
sentezlendiği ve sonrasında da biyolojik etkilerinin
araştırıldığı çalışmalar sunuldu.
24 sözlü bildiri ve 27 posterin sunulduğu toplantıda,
COVID-19
nedeniyle
toplantıya
katılamayan
araştırmacılardan ikisi video şeklinde ikisi de skype
aracılığıyla görüntülü konuşma şeklinde bildirilerini
sunarken, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.
Toplantının ilk gününün sonunda eczacıların babası olarak
bilinen ve üstelik aksiyonun konseptine uygun biçimde çok
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hedefli bir ilaç gibi çok yönlü bir filozof ve bilim adamı
olan Galen’in Ege topraklarında doğmuş olmasına itafen,
Eczacılık Fakültesi lisansüstü öğrencilerinin yer aldığı “A
Multi-Targeting Pharmacist: Galen from Aegean land“
adlı havanlı vücut perküsyon dans gösterisi ile yöresel
zeybek gösterilerinin sunulduğu bir gala gecesi gerçekleşti.
Toplantının 2. günü, skype aracılığıyla katılan MuTaLig
çekirdek grubu ve ülke temsilcileri COST aksiyonundaki
Network’ün devam etmesinin önemi ve yeni bir COST
aksiyonuna başvurulmasını önerdi. Lokal organizasyon
komitesinde yer almaktan mutluluk duyduğumuz ilaç
keşfine yönelik bu uluslararası toplantıda, bir sonraki COST
aksiyonunun konusunun ne olabileceği ile ilgili görüşlerin
paylaşıldığı ‘round table (yuvarlak masa)’ oturumu sırasında
toplantıdaki katılımcılardan da görüşler alındı. Toplantı
seçilen sözlü bildirilerin ve posterlerin ödüllendirildiği ödül
töreni ile sona erdi.
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Toplantı bitiminde keşfedilmeden önce en çok 5 bin yıl
eskiye giden geçmişi olduğu düşünülen İzmir’in, aslında
Anadolu’nun en eski yerleşimlerinden biri olduğunun
anlaşılmasını sağlayan Yeşilova Höyüğü ziyaret edildi.
Ardından rehber eşliğinde İzmir ve sonrasında Efes
ve Meryem Ana'nın ziyaret edildiği gezilere katılan
katılımcılar sosyal programla tarihin derinliklerinde bir
yolculuğa çıkarken, bilimsel programla da ilacın yeniden
konumlandırılması ve in silico farmakoloji gibi ilgi çekici
yeni ufuklara yelken açmış oldular.
Not: Toplantı ile ilgili detaylı bilgi ve sanal olarak sunulan
bazı konuşmaların videolarına ulaşmak için http://www.
mutalig.eu/ web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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İstanbul’un İlk Pandemi̇si̇ Taun (Veba)
Doç. Dr. Sedat R. ALTUĞ
Türk Farmaloloji Derneği II. Başkanı &
TEVA İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Medikal Direktörü

Pandemi benim kuşağımın
sadece kitaplarda okuduğu
bir kavramdı ve kendi adıma
da hep kitaplarda kalacağını düşünüyordum. Koronavirus
ile ilgili ilk haberler çıktığında bana önce SARS’I hatırlattı.
Çok kısa bir sürede kontrol altına alınacağı sanmama rağmen
yanıldığımı anlamam hiç de uzun sürmedi. Korona benim
kuşağımı pandemiyle tanıştırdı.
İnsanlık tarihi açısından bakıldığında, veba pandemiye
yol açan ilk salgın hastalıktır. İnsanlık tarihinde bilinen üç
pandemi vardır. Birincisi MS 500’lü yıllarda ortaya çıkmıştır.
Bunu daha sonra, 1300’lü ve 1800’lü yıllardaki pandemiler
takip eder.
Veba yani “Kara Ölüm”, adını 1300’lü yıllarda Asya'nın güney
batısında başlayan ve 1340'lı yılların sonlarında Avrupa'ya
ulaşan ikinci pandemiden almıştır. "Kara Ölüm" o zamanlar
toplumsal hayatı oldukça etkilemiş, hatta kimileri hedonizm
merkezli bir hayat tarzını benimsemiş, kimileri de dinsel
bir hayat tarzına yönelmişlerdir. Vebanın yol açtığı dehşetin
etkisinden kurtulmak için şenlikler düzenlemişler ve iskelet
formunda resmedilmiş giysiler kuşanarak dans etmişlerdir.
Bu ikinci pandemide, yaklaşık 60 milyon insanın öldüğü
ileri sürülmektedir. “Karantina” sözcüğü de hayatımıza bu
pandemiyle girmiştir. İlk kez Ragusa’da, 1377 yılında 30
gün, daha sonra aynı yıl Marsilya’da 40 gün uygulanmıştır.
Anadolu’da ilk veba salgını kaydına Hititler zamanında
rastlıyoruz. Hitit İmparatorluğu’nun en güçlü kralı olan I.
Şuppiluliuma, başkent Hattuşa’ya getirilen tutsakların yaydığı
vebadan ölmüştür (MÖ 1345).
İstanbul’a ait ilk veba kaydı ise, büyük imparator Jüstinyen
(İustinianus) zamanındadır, bunun aynı zamanda İstanbul’da
bilinen ilk salgın olduğu da düşünülmektedir. Vebanın, 541
yılında Mısır’dan tahıl taşıyan gemilerle İstanbul’a geldiği
söylenir. Veba hızlı bir şekilde yayılır ve tarihçi Prokopios’a
göre günde 10,000 kişi yaşamını yitirir. Büyük imparator
Jüstinyen de hastalığa yakalanır ama iyileşir. Salgının,
imparatorluk nüfusunun yaklaşık yüzde otuzunu öldürdüğü
yazılmaktadır. Veba salgınına rağmen Jüstinyen zamanında
imparatorluk altın çağını sürmüştür. Eşi Theodora ile birlikte
başkentin sanat ve edebiyat ortamlarını zenginleştirmişlerdir.
Ayasofya da Jüstinyen zamanında yapılmıştır. “Şimdi yendim
seni Süleyman” sözü ona aittir. Roma Hukuku’nun temelleri
de yine bu dönemde atılmıştır. Bizans rüya tabirlerinde, veba
yarattığı tahribat nedeniyle ayrıntılı olarak yer almaktadır. Eğer
biri rüyasında bir kurdun şehre girdiğini görürse büyük bir
salgın şehri etkileyecek ve orada yaşayanları mahvedecektir
(Manuel Palaiologos’un Oneirokritikonu).
1403 yılının bahar aylarında, Timur’un ordusuyla Asya’dan
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getirdiği veba Anadolu’da tekrar görülür. Salgın 52 yıl sonra
İstanbul’da yeniden gözlenir. İstanbul’un başkent olmasıyla
eski ticaret hacmine kavuşması da bunda etkili olur. Hatta
Fatih Sultan Mehmet İstanbul’da etkili olan vebadan korunmak
amacıyla, 1455-1475 yılları arasında başkentten ayrılır. Veba
salgınları, 16. yüzyıl süresince; 1511, 1526, 1561, 1581, 1584,
1586, 1590, 1592 ve 1599 yıllarında İstanbul’da tekrar kendini
gösterir. Kanuni Sultan Süleyman ise bu dönemde başkentte
kalmaya devam eder.
Daha sonraki yıllarda, 1778 de görülen “Taun-ı Cesim-Veba-yı
Azim” salgınında tahminen 150,000 kişi ölür. Taun Arapçada
veba anlamına gelmektedir. Halk arasında veba yumurcak,
yumrucak, oymaca, baba, ölet ve kıran gibi isimlerle de
anılmıştır.
Daniel Panzac “Osmanlı İmparatorluğu’nda Veba” adlı
kitabında bu günleri çok güzel anlatır. Kitap aşağıdaki mezar
taşı yazısıyla başlar;
Beka yok cihanda nüfus-ı faniye
Ömr-i beşer sanki bir saniye
Birisin hayyen ayırdı felek
Bu idi bana sevece-i saniye
Taundan vefat etti, Ah! Naciye
Veba 1810 yılında, İstanbul’da özellikle Galata ve Pera
semtlerinde liman mahallelerinden başlayarak yukarıya doğru
yayılır. Buralarda yaşayan varlıklı kesim Anadolu tarafındaki
Boğaz’ın köylerine doğru taşınır. Bu salgın yaklaşık üç yıl
kadar sürer ve çok sıkıntılı geçer. Şehirde yiyecek ve özellikle
ekmek kıtlığı gözlenir. Bozulan ekonomik dengeler ve
karaborsa her zamanki gibi (özellikle de cenaze hizmetlerinde)
kendini gösterir ve tecrit yeri olarak Kız Kulesi kullanılır. Salgın
1837 yılında başlayan karantina uygulamasıyla yavaş yavaş
etkisini kaybeder ve 19.yüzyılın ikinci çeyreğinde, başkentte
yavaş yavaş yok olur. Ancak aynı yüzyılın ortalarında, veba
salgınının yerini yeni bir oyuncu, “kolera” alacaktır.
Yaşadığım ilk pandemi günlerini yaşanmış pandemi günleriyle
karşılaştırınca aklıma Montaigne’nin bir sözü geliyor
“Büyükbabalarımız başka türlüsünü görmedi torunlarımız da
görmeyecek”.
09.04.2020 / Çamlıca
Meraklısına Not: Bu yazım, tüm Korona literatürü gibi çok
kısa sürede yazılmıştır.
Örtülen Not: Bir sonraki yazımda kolerayı anlatmak istiyorum.
Kolera günlerinde "Sanat, Edebiyat ve Farmakoloji".
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görevinde bulundu. 2018 yılı sonu itibariyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Nikotinik reseptör alt tipleri
ve endokannabinoid sistem ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca farmakoekonomi alanında
çalışmalarına devam etmektedir.
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1. Düzenli uyku: Salgın günlerinde dikkat edilmesi gereken ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz. Aklın ve bilimin ışığında,
önemli noktalardan biri günde 7-8 saatlik düzenli uykudur. sağlıklı günlerde birlikte olmak dileğiyle…
Uyku düzensizliğinin bir monokin olan CXCL9 düzeyini
arttırdığı ve bunun da NLRP3 inflamazom aktivasyonuna KAYNAKLAR
neden olduğu gösterilmiştir (2,3).
1. Chen, IY ve ark. Severe acute respiratory syndrome
coronavirus viroporin 3a activates the NLRP3 inflammasome.
2. Stres düzenleyici önlemler: Fizyolojik stresin bağışıklık Front Microbiol. 2019; 10: 50.
sisteminde düzensizliğe neden olduğu gösterilmiştir (4-6). 2. Gorbachev AV ve ark. CXC chemokineligand
9/
3
İçinde bulunduğumuz yaşam koşullarının bize bir armağanı monokineinduced by IFN-gamma production by tumor
olan stres, iyi yönetilemediğinde pek çok hastalığı da cells is critical for T cell-mediated suppression of cutaneous
beraberinde getirmektedir. Bugünlerde stresin yönetimine tumors. J Immunol. 2007; 178: 2278–2286.
yardımcı olan uygulamaların önemi de ortaya çıkmaktadır.
3. Romero, JM ve ark. A four-chemokine signature is
associated with a T-cell-inflamed phenotype in primary and
3.Sağlıklı beslenme: Taze meyve ve sebzeler yararlı metastatic pancreatic cancer. Clin Cancer Res. 2020; Jan 21
etkilerini içerdikleri flavanoidler aracılığıyla gösterirler. Her [online ahead of print].
ne kadar flavanoidlerin NLRP3 inflamazom sinyalizasyonunu 4. Godbout JP, Glaser R. Stress-induced immune
ve dolayısıyla da NFkB, TNF-α, IL-6, IL-1beta ve IL-18 dysregulation: Implications for wound healing, infectious
ekspresyonlarını azaltmış olduğu gösterilse de, COVID- disease and cancer. J Neuroimmune Pharmacol. 2006; 1(4):
19’dan korunma ve tedavide besin desteği olarak fazladan 421.
alınmaları gerektiğini gösteren kanıta dayalı bilimsel bir 5. Iwata M ve ark. Psychological stress activates the
çalışma bulunmamaktadır.
inflammasome via release of Adenosine Triphosphate
and stimulation of the PurinergicType 2X7 receptor.
4. Kişisel hijyen ve sosyal izolasyon: Kişisel hijyenin pek BiolPsychiatry. 2016; 80(1): 12.
çok hastalıktan korunmada etkili bir yol olduğu bilinen 6. Black D ve Slavich GM. Mindfulness meditation and
bir gerçektir. Sosyal izolasyon ise COVID-19 salgınının the immune system: a systematic review of randomized
kontrolünde ayrıca önem taşımaktadır.
controlled trials. Ann NY Acad Sci. 2016; 1373(1): 13.
Farmakoloji ailesi olarak, yan yana ya da yüz yüze bir
araya gelemediğimiz bu zor günlerde, bulaş riskini tümüyle
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Editöre Mektup

COVID-19 Tedavisinde Kullanılan İlaçlar:
Daha Fazla Klinik Kanıt Gereksinimi…
Zakir KHAN ve Yusuf KARATAŞ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Aralık 2019'da, Çin'in
Hubei eyaleti Wuhan,
sadece Çin’de değil
uluslararası
alanda
da yoğun ilgi gören
pnömoni
salgınının
merkezi oldu. Çinli bilim adamları, Wuhan'daki enfekte
hastalardan yeni bir koronavirüs izole ettiler. Bu koronavirüs
türü resmi olarak ciddi akut solunum yolu yetersizliği
sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) (2019-nCoV) olarak
tanımlandı. Bu virüsün neden olduğu enfeksiyon, koronavirüs
hastalığı-2019 (COVID-19) olarak literatürde yerini al
(1). COVID-19 vakaları artık Wuhan ile sınırlı kalmayıp,
artan vaka sayısı ve genişleyen coğraf”i yayılma nedeniyle,
gelecekteki yörüngesi hakkında endişeleri arttırmaktadır (2).
30.Ocak.2020'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) COVID-19
salgınını “Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu” ve
12.Mart.2020’de ise “Pandemi” olarak ilan etti (3). COVID-19
vakaları dünya çapında Batı Pasifik, Avrupa, Güneydoğu Asya,
Doğu Akdeniz, Amerika ve Afrika olarak bildirilmiştir.
Uluslararası sağlık otoritelerinin çabaları o zamandan
beri COVID-19 hastalarının hızlı tanı ve izolasyonu ile
hastalığın en şiddetli etkilerine karşı koyabilecek tedavilerin
araştırılmasına odaklanmıştır. Bilinen etkili bir tedavinin
yokluğu ve bir pandemi nedeniyle, dünya SARS-CoV-2
salgını olasılığı ile tehdit edilmektedir. DSÖ, Hastalık
Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç
Dairesi'ne (FDA) göre, şu anda SARS-CoV-2'nin tedavisi veya
önlenmesi için etkili olduğu kanıtlanmış hiçbir ilaç veya aşının
olmadığı belirtilmiştir (5). Yeni koronavirüsün yayılmasını
yavaşlatmanın ve etkili tedaviler bulmanın yollarını bulma
umudu zayıf olarak görümektedir. Bu nedenle, COVID-19
için olası tedavi seçeneklerini belirlemek amacıyla farklı
klinik çalışmalar başlatılmıştır. Daha önce SARS, MERS,
HIV ve sıtma tedavisi için geliştirilen ya da kullanılan mevcut
ilaçlar, COVID-19 tedavi seçenekleri olarak kullanılmaktdır
(6). Mevcut ilaçların yeni terapötik amaçlar için araştırılması
gündemdedir ve güvenli ve etkili COVID-19 tedavilerinin
geliştirmesi amaçlanmaktadır (7).
Şu anda SARS-CoV-2 enfeksiyonunun profilaksisi veya
tedavisi için bildirilen ilaçların kullanımı ya da dozu hakkında
klinik rehberlik sağlamak için Randomize Klinik Çalışmalardan
(RCT) elde edilen sınırlı veri bulunmaktadır (7-11). Bu nedenle,
COVID-19 hastalarında kullanılan tüm ilaçların etkililiği,
güvenlik profilini ve yan etkilerini doğrulamak için daha
ileri klinik testler ve büyük randomize kontrol çalışmalarının
yapılması gerekmektedir (12). Bununla birlikte, yeni bir ilacın
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kullanımı için herhangi bir onay, elbette, daha fazla klinik test
gerektirir; ardından her ülkenin ilgili tıbbi tedavi düzenleyici
organı tarafından yaygın kullanım onaylanır.
KAYNAKLAR
1.https ://www.who.int/health-topics/coronavirus. Erişim
tarihi 23 Mart 2020.
2. Khan Z, Muhammad K, Ahmed A, Rahman H. Coronavirus
outbreaks: prevention and management recommendations.
Drugs & Therapy Perspectives. 2020. https://doi.org/10.1007/
s40267-020-00717-x.
3.https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse
situation-reports/20200310-sitrep-50-covid-19
pdf?sfvrsn=55e904fb_2. Erişim tarihi 24 Mart 2020
4.https://www.who.int/publicationsdetail/clinicalmanagement-of-severe-acute-respiratory-infection-whennovelcoronavirus-(ncov)-infection-is-suspected. Erişim tarihi
25 Mart 2020.
5. Li G, De Clercq E. Therapeutic options for the 2019 novel
coronavirus (2019-nCoV)". Nature Reviews Drug Discovery.
2020, 19 (3): 149–150. Available from: https://www.nature.
com/articles/d41573-020-00016-0).
6. Charlotte H. "Coronavirus puts drug repurposing on the fast
track". Nature Biotechnology. 27 Şubat 2020. Available from:
https://www.nature.com/articles/d41587-020-00003-1.
7. ClinicalTrials.gov [Internet]. National Library of Medicine
(US). 2020 Mar 11 – Identifier NCT04303299. Various
combination of Protease Inhibitors, Oseltamivir, Favipiravir,
and Chloroquin for Treatment of COVID-19: A Randomized
Control Trial (THDMS-COVID19). Available from: https://
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04303299).
8. Cai Q, Yang M, Liu D, Chen J, Shu D, Xia J, et al.
Experimental Treatment with Favipiravir for COVID-19: An
Open-Label Control Study. Engineering, 2020.Available from:
https://doi.org/10.1016/j.eng.2020.03.007. In press.
9. Zhou M. Ozone: A powerful weapon to combat COVID-19
outbreak. 2020. China.org.cn. Available from: http://www.
china.org.cn/opinion/2020-02/26/content_75747237_4.htm.
Erişim tarihi 25 Mart 2020.
10. Cancer network news. FDA Approves Phase III Clinical
Trial of Tocilizumab for COVID-19 Pneumonia. 2020.
Available
from:
https://www.cancernetwork.com/news/
fda-approves-phase-iii-clinical-trial-tocilizumab-covid-19pneumonia.
11. Science news. “WHO launches global megatrial of the
four most promising coronavirus treatments”. 2020. Available
from:
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Kendi Küçük Hükmü Büyük Nanometrelik Taçlının
Tebaasına Yaptıkları
Merve YILMAZ BOZOĞLAN
Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü

Yeni bir yıla girmenin tüm
pozitivizmi her yıl olduğu gibi yer
kürenin doğusundan başlayarak
dalga dalga yayılırken, kimse tahmin
edemezdi 2020’nin yine yeryüzünün
doğusundan başlayarak insanoğlunu
esir alacağını…31 Aralık 2019 itibari
ile, 7’si ağır 27, MERS, SARS ve influenza olmayan viral
pnömoni olgusunun DSÖ’ye bildirildiğini tüm dünya
günler sonra öğrenecekti. Hemen yeni yılın ilk günlerinde
ise Çin laboratuvarlarında hastalardan alınan boğaz sürüntü
örnekleri ile etken “Yeni Tip Corona (COVID-19)” ya da
Ciddi Akut Solunum Sıkıntısı Sendromuna neden olduğu
için ‘SARS-CoV-2” olarak adlandırıldı (1,2). Taksonomisi
yapıldıktan sonra, doğada zoonotik olarak bulunan Yeni
Tip Corona’nın, hayvandan insana bulaşı kafalarda komplo
teorilerine dair soru işaretleri oluşturmaya başlarken, bu
zarflı, taçlı, süslü virüs sessiz sessiz ama oldukça hızlı
bir şekilde Çin topraklarını aştı. Takvimler mart ayını
gösterdiğinde DSÖ’nün raporu ile uluslararası acil durum
ortaya çıkardığı kararına varılarak pandemi ilan edilmesi
sonucu COVID-19, tüm dünyanın en çok konuşulan
Coronaviridea üyesi olmayı başardı. Evet, bu bir başarı!
Büyüklüğü yalnızca nanometrelerle (125 nm) ifade edilen
bu virüsün gerek ülkelerin ekonomileri gerekse sağlık
sistemleri üzerine olan etkisi, Hipokrat yeminlerini altüst
ettirişi ve yaşlısıyla genciyle her yaştan insanı evlere
hapsedebilmesi ile adındaki Taç’ı ne kadar hak ettiği
ortadadır.
COVID-19’un inkübasyon süresi 5 gün (%95 CI 4.1-7
gün) iken, 14 günden sonra pek olası görülmemektedir
(3,4). İlk vakaların neredeyse tamamının Wuhan’daki
deniz ürünleri pazarında teması saptanan COVID-19’un,
SARS ve MERS’ten sonra hayvandan insana geçen üçüncü
Coronavirüs olmuştur. İnsandan insana damlacık ve yakın
temasla bulaştığı fark edilmiştir (5). Öte yandan yaklaşık 1
ay süren bir prospektif çalışmada 3 COVID-19’lu çocuğun,
2 hafta sonra nazofarengeal sürüntü örneklerinin COVID-19
negatif iken, gaitalarındaki viral RNA’nın 4 hafta sonra bile
saptanabiliyor olması, “yeni bulaş kaynakları da oluşabilir
mi” kuşkusunu doğurmaktadır (6).
Bugün hemen her ülkenin gündeminde ilk sırayı alarak, yol
açtığı katastrofiye her geçen gün yeni sayılar, yeni bulgular
ekleyen COVID-19, başlangıçta sadece alt solunum
yolu enfeksiyonu belirtileri veriyormuş gibi gözükse de
asemptomatik taşıyıcılıktan, ciddi respiratuvar problemlere
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ve diğer sistem bulgularına kadar oldukça geniş bir klinik
yelpazeye sahiptir.
Epidemiyolojik değerlendirilmenin yapıldığı birçok
çalışmada hastaların yaş, cinsiyet ve eşlik eden sağlık
sorunlarının (renal ve hepatik disfonksiyon ya da
immunitenin zayıflaması gibi) COVID-19 enfeksiyonuna
yatkınlık bakımından etkili olduğu görülmüştür. Yine
ortak bulgular COVID-19’un büyük oranda yetişkinleri
enfekte ettiği ve çocuk hastaların ise semptomları olsa bile
eşlik eden komorbidite olmaması halinde durumlarının
ağırlaşmadığını göstermiştir. Çocuklara dokunmayan
virüs olarak anılmaya başlanan COVID-19’un erkeklerde
kadınlara göre daha fazla görülmesi ise dikkat çekicidir (5).
Ölümlere dair median yaşın 75 olması ise ilerleyen yaşta
artan kronik komorbiditelerden dolayı çok şaşırtıcı değildir.
Özellikle pnömoni tanısı almış COVID-19 vakalarında en
sık komorbiditenin hipertansiyon olduğu, tüm dünyada
ilerleyen yaşla beraber en sık görülen kardiyovasküler sistem
hastalığı olması nedeniyle mantığa yatkın görünmektedir.
Öte yandan görece yaşlı ve komorbiditeli hastaların akciğer
hasarına daha yatkın olduğu da bu durumun başka bir
yorumu olabilir (7).
Mikrobiyoloji derslerinde yeni bir ezber konusu olacak
COVID-19’a dair bilgilerimiz gün geçtikçe artmaktadır.
Klinik yansıması da bu bilgi yoğunluğuna eşlik etmektedir.
Şu ana kadar en sık semptomlar ateş (%66), öksürük (%45),
halsizlik/yorgunluk (%12,5) ya da miyalji (%7), pnömoni
(hayatı tehdit eden ARDS ile birlikte veya tek), komplike
dispne iken, daha seyrek olarak baş ağrısı, diyare, bulantıkusma, karın ağrısı, iştah kaybı, hemoptizi, burun akıntısı
ve balgamın eşlik ettiği öksürük de rapor edilmiştir (8).
Hastaların %2’sinde ise faranjit ve tonsil hipertrofisinin
olduğu belirtilmiştir (9). Huang ve arkadaşları ise özellikle
yaşlı hastalarda dispne olmaksızın sessiz bir hipoksemi ve
respiratuvar yetmezlik tablosunun geliştiğini bildirmiştir
(10). Mart 2020’de birer hafta ara ile yayımlanan iki
makalede de hastaların yaklaşık %50’sinde ateş bulgusuna
rastlandığı bildirilmiştir (11,12). Bu durumda ateşin
olmaması COVID-19’u ekarte ettirmemektedir. Hastaların
%10’luk bir kısmında başvuru anında gastrointestinal sistem
(GİS) semptomlarının enfeksiyona eşlik ettiği daha ilerleyen
zamanlarda fark edilince, COVID-19’a dair başlangıçtaki
algoritmaların GİS semptomlarıyla gelen hastaların tanı
koyulamadan taburcu edilmiş olabilecekleri gerçeğiyle
karşı karşıya kalınmasına neden olmuştur (13). Ardı
ardına İran, Fransa ve İtalya’dan gelen raporlarla COVID-
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19’un olası bir nöro-invazif potansiyeli bildirilmiştir.
Şaşkınlık yaratsa da otopsi yapılan hastalardaki beyin
sapı ve solunum merkezindeki tutulum, COVID-19’un
sinir sistemi tutulumuna kanıt olmuştur. Ani ARDS
yapmasının nedenlerinden birinin de bu hayati tutulumlar
olabileceğini düşündürmektedir. Virüsün akciğerdeki
mekano ve kemoreseptörler densinaptik yayılımla santral
sinir sistemine ulaşarak, hızla solunum yetmezliğine
neden olabileceği de ise başka bir öngörüdür. Öte yandan
Coronavirüs sistemik inflamasyon, kan beyin bariyeri
ve olfaktör sinir üzerinden de hareketle nöral hasara yol
açabilir. Bazı olgularda anosmi görülmesi olfaktör tutulumu
desteklemektedir (14). JAMA Neurology’de yayımlanan
bir çalışmaya göre hastalığı ciddi seyreden vakalarda bilinç
bulanıklığı, kas hasarı ve akut serebrovasküler hastalık
gibi nörolojik bulguların saptanması COVID-19’un tacına
yaraşır şekilde, insanoğlunu santralden de hasara uğratıyor
gibi görünmektedir (15). Nisan ayının başında yayımlanan
makaleden COVID-19’a bağlı ilk menenjit olgusunun,
yüksek ateş ve yorgunluk şikayetleri ile Laninamivir ve
antipiretik tedavi başlanmasının 9. gününde bilinç kaybı ve
jeneralize nöbet, bariz bir ense sertliği ile acile getirildiğinde,
nazofaringeal sürüntüsü temiz olmasına rağmen, BOS
bakısında Anti HSV-1 ve VZV Ig M antikorları negatif iken
COVID-19’un pozitif olduğu bilgisine ulaşılmaktadır. Aynı
hastanın beyin MR bulguları lateral ventrikül, hipokampus
ve temporal loblarda enfeksiyona bağlı hiperintensiteler
olarak okunmaktadır (16).
İnsanları sevdiklerine sarılmaya hasret bırakarak kalbinden
vurmuş olan kendi küçük, hükmü büyük taçlı, klinik olarak
da kalplere ulaşmışa benziyor. Çinde 63 yaşında bir erkek
hastanın, pnömoni ve kardiyak yakınmalarla hastaneye
başvurusunda, yükselmiş IL-6, troponin I (Trop I) ve
EKO’da sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda (LVEF)
azalma ile difüz miyokardiyal diskinezisi olduğu saptanıyor.
Akciğer görüntülemeleri tipik viral pnömoniyle uyumlu
hastanın, myokardit yapabilen viruslara dair belirteçlerinin
ise negatif gelmesiyle hastaya COVID-19’a bağlı fulminan
miyokardit tanısı konuluyor, antiviral tedavi ve mekanik
solunum desteği sonrası laboratuvar bulguları geriliyor
ve LVEF %68’e yükseliyor. Durumu iyiye giden hasta
sekonder bir enfeksiyon nedeniyle hospitalizasyonunun 33.
gününde hayatını kaybediyor (17).
Hastaların klinik semptomlarına eşlik eden laboratuvar
bulguları ise genel olarak, lenfopeni (%80), hafif
trombositopeni (kötü prognoz), CRP ve prokalsitonin
yüksekliği şeklindedir. Radyoloji bulguları ise normalden
buzlu cam görüntüsünden konsolidasyona, çoklu lobul
tutulumu şeklinde değişen bir skalaya sahiptir (18).
COVID-19 daha çok yetişkinleri hedef alsa da, pandemide
aylar geçtikçe yeni doğanların enfekte olduğunu, hatta
immun cevaplarla anne ve bebeğin gebelikteki iyilik
halini bozmuş olabileceği gerçeği ile preterm doğumu
indüklemesini, şaşkınlıkla izler olduk (19). Kusma ve
meme reddi olan bir yenidoğanın COVID-19 teşhisi ve 2
haftalık tedavi sonrası, sağlıkla taburcu olabildiğine dair
haberler, işin yüz güldüren tarafı (20). Çin hastalık kontrol
merkezine gönderilen veriler, COVID-19 tanısı alan 2143
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çocuk hastada anlamlı bir cinsiyet farkı olmadığı, her
yaş grubundan çocuk enfekte olabiliyorken, infantlarda
enfeksiyonun daha ciddi seyredebileceğini bildirmektedir
(21). Çok merkezli bir kesitsel araştırmanın sonuçları,
çocuklarda da en sık semptomların ateş ve kuru öksürük
olduğunu göstermiştir. Bu araştırmaya konu olan 25 çocuğun
2’sinde hastalık ciddi seyrederken, çoğu hafif pnömoni
şeklinde süreci atlatmıştır. Tüm çocuklarda tam iyileşmenin
sağlanması, klinik belirtileri yetişkinlerle aşağı yukarı aynı
olan çocuk hastaların prognozlarının yetişkinlere göre çok
daha iyi olduğunu göstermektedir (22). Çocuk hastaların
COVID-19’dan yetişkinlere göre daha az etkileniyor olma
sebebi akıllara, ACE enzim aktivitesinin çocuklarda daha
yüksek olmasının, erişkindekinin aksine koruyucu olabilir
mi sorusunu getirmektedir (23).
Hastalığın prognozunu öncelikli kişisel sağlık statüleri
ve yaşları belirlese de ülkelerin sahip olduğu sağlık/
yoğun bakım koşulları da etkilemektedir. Bununla birlikte
genel olarak hafif semptomlu vakalar ortalama 1 haftada
iyileşirken, ciddi semptomları olan hastaların progresyonu
ise ilerleyici solunum sıkıntısı, alveolar hasar ve ölüm
şeklinde olabilmektedir. Retrospektif değerlendirmeler
başvuru anında nefes darlığı ve bulantı-kusması olan,
derin lenfopenisi ve trombositopenisi bulunan, CRP, serum
kreatinin ve prokalsitonin ile radyolojik skorları yüksek
olan hastalarda COVID-19 prognozunun kötü olduğunu
göstermektedir. CRP düzeyi düşük olan hastaların, oksijen
gereksiniminin daha az olduğu da saptanmıştır (24).
Taburcu olabilen vakalarda IL-6, troponin ve miyoglobin
değerlerinin ise hayatını kaybeden vakalara göre daha
düşük olduğu görülmüştür. Ölümle sonuçlanan vakalardaki
komorbiditeler ise sıklık sırasına göre hipertansiyon,
diyabet, kanser, koroner arter hastalığı, siroz ve Parkinson
şeklinde saptanmıştır (25).
Şüpheli semptomları ve temas öyküsü olan vakaların
COVID-19 tanısı RT-PCR ile balgam, boğaz sürüntüsüya
da alt solunum yolu sekresyonlarında pozitif nükleik
asitin saptanması ile konulmaktadır (26). RT-PCR’daki
ekstraksiyon olayını devreden çıkararak tanı için gereken
süreyi oldukça kısaltan serum IgM ve IgG saptayan
serolojik hızlı tanı testleri de artık kullanıma girmiştir.
Yüzyılın pandemisi influenza olarak beklenir ve ülkeler
buna yönelik hazırlıklar yaparken, nanometrelik Taçlı
Coronavirüs öngörülemeyen transformasyonu ile tüm
dünyaya hükmeder hale gelmiştir. Dünyanın yaşayan en
ünlü taçlısı Kraliçesi II. Elizabeth’in COVID-19 olduğu
spekülasyon halinde kalırken oğlu Prens Charles ve
Başbakan Boris Johnson tedavilerini bile aldılar. İspanya
prensesi Maria Teresa, taçlar savaşını kaybederken bir
başka taçlı Monaco Prensinin ise COVID-19’a bağlı ateşi
olduğu duyuruldu. Sizce de nanometrelik taçlı, tarihe adını
kazımadı mı?
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COVID-19 ve Profilaksi
Gönen ÖZŞARLAK SÖZER
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

COVID-19 tanısı almış hastalar
için belirlenen tedavi protokolleri
ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlığı
COVID-19
(SARS-CoV-2
Enfeksiyonu)
Rehberi
ile
güncellenmektedir (1). Bu kadar
hızlı seyreden bir salgında
gündeme gelen konulardan biri
de profilaksidir. COVID-19 profilaksisi konusu özellikle
COVID-19’a maruz kalan sağlık çalışanları ve COVID-19
pozitif hastalarla bir arada yaşayan ya da yakın temasta
bulunduğu bilinen kişiler için önemli bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Pandemide sağlık çalışanlarını enfeksiyondan
korumak önemlidir. Böylece sağlık sisteminin çökmemesi
sağlanabilir. Toplumda enfekte kişilerin tedavisinin
devamlılığı sağlık çalışanlarının mevcudiyetine ve durumuna
bağlıdır. Bu kapsamda öncelikle sağlık çalışanlarını korumak
amaçlı olmak üzere çeşitli ilaçların profilakside kullanılması
önerilmiştir. COVİD-19profilaksisi için kullanımı gündeme
gelen ilaç veya tedavi yaklaşımları aşağıda sınıflandırılmıştır:
1. Hidroksiklorokin
Hidroksiklorokin T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 14 Nisan
2020 tarihinde güncellediği “COVID-19(SARS-CoV-2
Enfeksiyonu) Rehberi’ndeki COVID-19 tedavi protokolünde
yer almakta ve COVID-19 tanısı almış hastalarda
kullanılmaktadır. Ayrıca yüksek riskli sağlık çalışanlarına da
3 gün süreli günde 2 defa 200 mg dozda hidroksiklorokin
başlanması önerilmektedir. COVID-19 hastası ile uygun
maske olmadan yoğun temas (entübasyon, solunum yolu
örneği alınması, kardiyopulmoner resüsitasyon vb) yüksek
risk olarak tanımlanmaktadır (1). Ayrıca rehberde maruziyet
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sonrası proflaksi amaçlı hidroksiklorokin kullanacak olan
sağlık çalışanları için “G6PD eksikliği araştırılmalıdır”
şeklinde vurgu yapılmıştır (1).
Klorokin/hidroksiklorokin halen gerek sıtma tedavisinde
gerekse lupus, romatoidartrit gibi bağışıklık sistemi ile
ilgili hastalıklarının tedavisinde endikedir. Sosyal medyada
özellikle sözkonusu ilaçla COVID-19 profilaksisine yönelik
bilgi kirliliği, bu ilaca olan ilgiyi arttırmış ve lupus ve
romatoid artrit hastalarının da ilaca erişimlerini kısıtlamıştır.
Ayrıca bu ilaçların uzun süreli kullanımda gözde retinopati,
antidiyabetik ilaç kullanan hastalarda hipoglisemi, ayrıca
kardiyomiyopati oluşturma riski taşıdığı bilinmektedir (2).
Bu önemli noktalar, bu ilaçların eczanelerden karşılanmasına
ilişkin belirli kısıtlamalar getirmiştir. Bu ilaçların reçete
karşılığı eczanelerden alınabilmesi için “Renkli Reçete Bilgi
Sistemi” ne reçete kaydı ile verilecek sipariş isteği ve İTS
onayı gerekmektedir.
Hidroksiklorokin’in SARS-CoV-2 virüsüne karşı antiviral
aktivitesi ilk olarak Çinli araştırmacılar tarafından in vitro
olarak gösterilmiştir (3). Gözlemlenen ilaç konsantrasyonları
ve in vitro çalışmalara dayalı farmakolojik modelleme,
hidroksiklorokinin onaylanan dozlarında (200 mg) proflaktik
kullanımının SARS-Cov-2 enfeksiyonlarını önleyebileceğini
ve viral yayılımı azaltabileceğini düşündürmektedir (4,5).
Bu nedenle klorokin/hidroksiklorokinin COVID-19’a maruz
kalan sağlık çalışanları ve COVID-19 pozitif hastalarla bir
arada yaşayan ya da yakın temasta bulunduğu bilinen kişilere
profilaktik kullanımına yönelik çeşitli klinik çalışmalar
başlatılmıştır. Bu konuda devam eden klinik çalışmalar
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir (6):
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Çalışmanın Adı ve Klinik
Çalışma Numarası

Başlatan
Merkez

Gönüllü Grupları

Tedavi Protokolü

Post-exposure Prophylaxis /
Preemptive Therapy for SARSCoronavirus-2 (COVID-19 PEP)
(NCT04308668)

Minesota
Üniv., ABD

17 Mart 202012 Mayıs 2020

-Son 4 gün içerisinde COVID-19 tanısı almış ve
hastaneden tedavi görmeyen semptomatik hastalar ,
-COVID-19 teşhisi almış bir hasta ile yaşayan veya
son 4 gün içerisinde temas etmiş semptomsuz
bireyler;
-COVID-19 teşhisi almış bir hasta ile yaşayan ve
semptomları son 4 gün içerisinde başlamış hastalar;
-Son 4 gün içerisinde COVID-19 pozitif hastaya
maruz kalan semptomsuz sağlık çalışanları;
-Son 4 gün içerisinde semptomları başlayan sağlık
çalışanları
COVID-19 pozitif hastalarla aynı evde yaşayan
fakat COVID-19 tanısı henüz almamış bireyler

İlk gün 800 mg tek doz, 6-8 saat sonra 600 mg, ve takip eden
4 gün boyunca günde 600 mg olmak üzere hidroksiklorokin

Hydroxychloroquine Post
Exposure Prophylaxis for
Coronavirus Disease (COVID-19)
(NCT04318444)
Hydroxychloroquine
Chemoprophylaxis in Healthcare
Personnel in Contact With COVID19 Patients (PHYDRA Trial)
(PHYDRA) (NCT04318015)

Columbia
Üniv., ABD

Mart 2020Mart 2022

Ulusal
Solunum
Hastalıkları
Enstitüsü ve
Sanofi
Firması,
Meksika
Germans
Trias Pujol
Hastanesi,
İspanya
Oxford
Üniv.,
İngiltere

Nisan 2020Mart 2021

COVID-19 hastalarına yüksek-riskle maruz kalan
sağlık çalışanları
COVID-19 hastalarına düşük riskle maruz kalan
sağlık çalışanları

60 gün boyunca günde 200 mg dozda hidroksiklorokin

18 Mart 202015 Haziran 2020

COVID-19 tanısı almış şiddetli olmayan olgular ve
temas halindeki yakınları

Covid hastalarıyla temas eden yakınlarına da proflaktik
olarak 1. Gün 800 mg, takip eden 3 gün boyunca da 400 mg
hidroksiklorokin tablet

Nisan 2020Nisan 2021

-COVID-19 hastaları ile bire bir temas halinde
çalışan sağlık çalışanları
-5 ay boyunca gözlenebilecek durumda olan
COVID-19 hasta yakınları

10 mg/kg yükleme dozu sonrası 3 ay boyunca 150 mg
klorokine karşılık gelecek şekilde günde 250 mg klorokinin
fosfat veya 200 mg hidroksiklorokin sülfat

A Study of Hydroxychloroquine as
Post Exposure Prophylaxis for
SARS-CoV-2(HOPE Trial)
(NCT04330144)
Pre-Exposure Prophylaxis With
Hydroxychloroquine for High-Risk
Healthcare Workers During the
COVID-19 Pandemic
(PrEP_COVID) (NCT04331834)
HCQ for Primary Prophylaxis
Against COVID19 in Health-care
Workers (NCT04336748)

Kore

1 Nisan 202030 Mart 2022

-COVID-19 hastaları ile bire bir temas halinde
çalışan sağlık çalışanları
- COVID-19 hastaları ile temas halindeki yakınları

İlk gün 800mg takibeden 4 gün boyunca 400 mg
hidroksiklorokin

Barcelona
Inst. for
Global
Health,
İspanya
Medical
Üniv.of
Vienna,
Avusturya

3 Nisan, 202030 Ekim 2020

-COVID-19 hastaları ile bire bir temas halinde
çalışan sağlık çalışanları

İlk 4 gün günde 400 mg, takip eden 6 ay boyunca haftada 400
mg hidroksiklorokin

Nisan 2020Ağustos 2020

-COVID-19 hastaları ile bire bir temas halinde
çalışan sağlık çalışanları

4 hafta boyunca günde 200 mg dozda hidroksiklorokin

Hydroxychloroquine in the
Prevention of COVID-19 Infection
in Healthcare Workers
(NCT04333225)

Baylor
Üniv.Medic
al Center
Dallas,
Texas, ABD

3 Nisan 202030 Temmuz
2020

-COVID-19 hastaları ile bire bir temas halinde
çalışan sağlık çalışanları

İlk gün günde 2 kez 400 mg, takibeden 7 hafta boyunca
haftada 400 mg hidroksiklorokin

Safety And Efficacy Of
Hydroxychloroquine As COVID19 Prophylaxis For At-Risk
Population (SHARP): A Cluster
Randomized Controlled Trial
(NCT04342156)

Singapur

Nisan 2020Ekim 2020

-COVID-19 hastaları ile bire bir temas halindeki
bireyler

İlk gün 800 mg tek doz olarak, takip eden 4 gün boyunca
günde 400 mg hidroksiklorokin.

Hydroxychloroquine for COVID19 PEP (NCT04328961)

New York
Üniv, ABD

Mart 202031 Ekim 2020

-COVID-19 hastaları ile bire bir temas halinde
çalışan sağlık çalışanları
- COVID-19 hastaları ile temas halindeki yakınları

Tedavi grubu: 3 gün boyunca günde 400 mg, sonraki 11 gün
boyunca 200 mg hidroksiklorokin
Plasebo grubu: 3 gün boyunca günde 500 mg askorbik asit,
sonraki 11 gün boyunca günde 250 mg askorbik asit

Pre-exposure Prophylaxis for
SARS-Coronavirus-2
(NCT04328467)

Minnesota
Üniv, ABD

6 Nisan 2020Ağustos 2020

-COVID-19 hastaları ile bire bir temas halinde
çalışan sağlık çalışanları

Chloroquine RepurpOsing to
healthWorkers for Novel
CORONAvirus mitigaTION
(CROWN CORONA)
(NCT04333732)
Healthcare Worker Exposure
Response and Outcomes of
Hydroxychloroquine (HEROHCQ)
(NCT04334148)

Washington
Üniversitesi,
ABD

Nisan 2020Şubat 2021

-COVID-19 hastaları ile bire bir temas halinde
çalışan sağlık çalışanları

Tedavi grubu I: Ilk gün 400 mg, 6-8 saat sonra 400 mg olmak
üzere, 12 hafta boyunca haftada 1 kez 400 mg
hidroksiklorokin
Tedavi grubu II: Ilk gün 400 mg, 6-8 saat sonra 400 mg
olmak üzere, 12 hafta boyunca haftada 2 kez 400 mg
hidroksiklorokin

Duke Üniv.
ABD

Nisan 2020Temmuz 2020

-COVID-19 hastaları ile bire bir temas halinde
çalışan sağlık çalışanları

Treatment of COVID-19 Cases and
Chemoprophylaxis of Contacts as
Prevention (HCQ4COV19)
(NCT04304053)
Chloroquine Prevention of
Coronavirus Disease (COVID-19)
in the Healthcare Setting
(COPCOV) (NCT04303507)
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Tarih
(BaşlangıçBitiş)

İlk gün günde 2 kere 400 mg, ikinci ve beşinci günler arası
ise günde 2 kere 200 mg dozda hidroksiklorokin

Tüm gruplar ilk 3 gün boyunca günde 400 mg indüksiyon
dozu alacaklardır . Sonra düşük doz grubu: Haftada 300 mg
klorokin .Orta doz grubu: Haftada 2 kez 300 mg klorokin.
Yüksek doz grubu: Günde 150 mg klorokin
İlk gün günde 2 defa 600 mg yükleme dozu, takibeden 29
gün boyunca günde 400 mg hidroksiklorokin
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Hidroksiklorokinin yukarıda tablo halinde verilen tek
başına proflaktik kullanımına yönelik klinik çalışmalar
dışında; vitaminler ve çinko ile birlikte verildiği proflaksiye
yönelik çalışmalar da bulunmaktadır. Bunlardan biri İstinye
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin başlattığı “Proflaxis Using
Hydroxychloroquine Plus Vitamins-ZincDuringCOVID-19
Pandemia (NCT04326725)” başlıklı çalışmadır (6). Bu
çalışmada sağlık çalışanları ve onların yakınları tedavi
grubu olarak hedeflenmiştir ve denekler haftada 200 mg
tek doz hidroksiklorokinin yanısıra günlük C vitamini ve
çinko takviyesi alacaklardır. 20 Mart 2020’de başlatılan
çalışmanın 1 Eylül 2020’de tamamlanması öngörülmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen buna benzer bir
başka çalışma ise “An Open LabelPhase II Pilot Study of
Hydroxychloroquine, Vitamin C, Vitamin D, and Zinc for
the Prevention“ of COVID-19 Infection (NCT04335084)”
başlığını taşımaktadır (6). Bu çalışma da yüksek risk altında
çalışan sağlık çalışanlarında yürütülen bir proflaksi çalışmasıdır
ve sonuçlanma tarihi olarak Temmuz 2021 verilmektedir.
İspanya’da başlatılan “Randomized Clinical Trial forthe
Prevention of SARS-CoV-2 Infection (COVID-19) in
Healthcare Personnel (EPICOS) (NCT04334928)” başlıklı
bir başka çalışma ise risk altındaki sağlık çalışanlarında
hidroksiklorokin ve antiviral ilaçlar olan emtrisitabin/tenofovir’i
proflaktik kullanım açısından karşılaştırmaktadır (6). Bu
çalışmanın bitiş tarihi olarak 31 Temmuz 2020 verilmiştir. Yine
sağlık çalışanlarında hidroksiklorokinin proflaktik kullanımını
diğer bir antiviral ilaç olan lopinavir ile karşılaştıran bir başka
çalışma ise Fransa’da başlatılan “Chemoprophylaxis of SARSCoV-2Infection (COVID-19) in Exposed Healthcare Workers
(COVIDAXIS) (NCT043282851)” başlıklı çalışmadır ve bu
çalışma da Kasım 2020’de sonuçlandırılacaktır (6).
Son olarak hidroksiklorokinle yürütülen bir başka proflaksi
çalışması ise TPMRSS2 blokörü olan bromheksin ile kombine
kullanıldığı “Low-dose Hydroxychloroquine and Bromhexine:
a Novel Regimen for COVID-19 Prophylaxis in Healthcare
Professionals (HCQINRLGII) (NCT04340349)” başlıklı bir
FAZ I çalışmasıdır (6). Meksika’da başlatılan bu çalışmanın 10
Temmuz 2020’de bitmesi hedeflenmiştir. TPMRSS2blokörleri
SARS-CoV2 virüsünün hücreye girmesinde serin proteaz
TMPRSS2’nin rolünün olduğunun gösterilmesinden sonra
önem kazanmıştır (7)
2. Antiviraller
a) Lopinavir/Ritonavir
Bundan başka yine COVID-19 teşhisi almış hastalarda
halen T.C. Sağlık Bakanlığı tedavi protokolünde yer alan
Lopinavir/Ritonaviradlı antiviral ilaçların proflaksiye
yönelik kullanımı gündeme gelmiştir. Bununla ilgili olarak
da yine Mart 2020’de Kanada’da “COVID-19 Ring-based
Prevention Trial With Lopinavir/Ritonavir (CORIPREVLR) (NCT04321174)” başlıklı klinik çalışma başlatılmıştır
(6). Bu çalışmada maruziyetten 1-7 gün sonra başlanmak
koşuluyla 14 gün boyunca günde 2 defa 400/100 mg olarak
oral yoldan Lopinavir/Ritonavir alınması öngörülmüştür. Bu
çalışmanın da Mart 2022’de bitirilmesi planlanmıştır. Bu ilaçla
ilgili olarak da yüksek dozlarda kalpte aritmi (QT uzaması)
riski bildirilmiştir. Ayrıca, şiddetli karaciğer yetmezliği olan
hastalarda kontrendikedir ve ciddi ilaç etkileşimlerine neden
olabilmektedir (8).
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b) Arbidol Hydrochloride
Çin’de başlatılan “Clinical Study of Arbidol Hydrochloride
Using for Post-exposure Prophylaxis of 2019-nCoV in Highrisk Population Including Medical Staff (ChiCTR2000029592)”
başlıklı başka bir çalışmada da arbidol adlı antiviral ilacın
sağlık çalışanları gibi yüksek risk popülasyonlarında maruziyet
sonrası proflaksi hedeflenmiştir (9). Arbidol daha önce
Influenza A ve B ile Hepatit C virüslerine karşı etkili olduğu
gösterilen, viral füzyonu bloke eden antiviral bir ilaçtır (10).
Bu çalışmada da bitiş tarihi olarak Mayıs 2020 verilmiştir.
3. Hesperidin/diosmin
Sosyal medyada fazlaca yer alan proflaksiye yönelik bir başka
bilgi kirliliği ise hesperidin/diosmin içeren ilaçların koruyucu
olarak kullanılabileceğine yönelik iddialardır. Bu iddialar
Mproproteaz enziminin virüsün replikasyonunda kilit rol
oynamasına ve bu enzime yönelik yapılan in silico çalışmalarda
bazı polifenollerin etkili olabileceğinin gösterilmesine
dayanmaktadır(11, 12, 13, 14); ancak, bu ilaçların COVID-19
tedavisi veya proflaksisinde etkililiğine yönelik herhangi bir in
vitro veya in vivo çalışma bulunmamaktadır.
4. Doğal ürünler
Benzer biçimde Sambucusnigra (elderberry; kara mürver)’nın
da COVID-19’dan farklı insan corona virüs NL63 üzerine
inhibitör etkisinin olduğu gösterilmiştir (15); ancak,
COVID-19 tedavisinde ya da profilaksisinde etkililiği ya da
güvenliği hakkında bilgi bulunmamaktadır.
5. Aşılar
Yakın zamanda Science Magazine’de çıkan bir habere göre
Hollanda Utrecht Üniversitesi’nden bir araştırma grubu
hastane çalışanlarında BCG aşısı olarak bilinen tüberküloz
aşısının koronavirüs enfeksiyonlarına karşı koruyucu rolünü
araştırmak üzere bir klinik çalışma başlatacaktır (16). Bahsi
geçen çalışma “Reducing HealthCare Workers Absenteeism in
Covid-19 Pandemic Through BCG Vaccine (BCG-CORONA)
(NCT04328441)” başlıklı çalışmadır (6). Bu çalışmanın 25
Aralık 2020’de sonuçlandırılması planlanmaktadır. BCG
aşısının koruyucu olarak kullanılması fikri ilk olarak Prof. Mihai
Netea ve arkadaşları tarafından ortaya atılan, yetişkinlerde
doğal bağışıklığın BCG aşısı ile güçlendirilmesi fikrine
dayanmaktadır. Araştırmacılar doğal bağışıklığın bu şekilde
güçlendirilmesine öğrenilmiş bağışıklık (trainedimmunity)
adını vermişlerdir (17). Avustralya ve İngiltere’den 2 ayrı grup
da buna benzer şekilde BCG aşısı ile COVID-19 proflaksisine
yönelik klinik çalışmalar yürüteceklerini bildirmişlerdir (16).
Avustralya’da başlatılan benzer çalışma “BCG Vaccination
to Protect Healthcare Workers Against COVID-19 (BRACE)
(NCT04327206)”başlığını taşımaktadır ve bu çalışmanın da
bitiş tarihi olarak Mart 2022 verilmiştir (6).
6. TLR2/6/9 agonistleri
COVID-19 proflaksisine yönelik başlatılan bir diğer çalışma
TLR 2/6/9agonisti PUL-042 ile yapılacak olan “The Use
PUL-042 Inhalation Solution to Prevent COVID-19 in
Adults Exposed to SARS-CoV-2 (NCT04313023)” başlıklı
Faz II çalışmasıdır. PUL-042 TLR2/6 agonistiPam2CSK4
asetat ve TLR9 agonisti oligodeoksinükleotid (ODN) M362
kombinasyonunu içeren bir çözeltidir. PUL-042 çözeltisinin
inhalasyon yolu ile uygulanması ile akciğer epitel hücrelerinde
toll-like reseptörlerin (TLR) uyarılarak virüs ve bakterilere
karşı doğal bağışıklık yanıtının indüklenmesi hedeflenmektedir.
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Bu çalışmada COVID-19’a maruz kaldığı bilinen fakat testi
negatif olan yetişkinler denek olarak kullanılacaktır (6).
7. Ozon tedavisi
Bu konudaki ilginç yaklaşımlardan biri de “Ozon Tedavisi”
ne yöneliktir. Ozon tedavisinin viral enfeksiyonlarda
kullanılabileceğine dair iddia birçok virüsün hücreye giriş
ve fonksiyonları için sülfidril gruplarına ihtiyacı olduğu ve
Corona virüs ailesinin sisteinden zengin gruplar içerdiği ve
sülfidril gruplarının oksidasyona dayanıksız olduğu tezine
dayanmaktadır. Bu yöntem daha önce Ebola virüs salgınında
da denenmiş ve başarılı olmuştur (18).
8. Nitrik Oksit (NO)
Yakın zamanda Harvard Universitesi’nde başlatılan “NO
Prevention of COVID-19 for Healthcare Providers (NO
prevent COVID)(NCT04312243)”başlıklı Faz II çalışması ise
COVID-19 negatif sağlık çalışanlarının hastaneye girişlerinde
ve çıkışlarında 15’er dakika 160 ppm NO gazı inhale etmeleri
esasına dayanmaktadır (6). NO’nun SARS-CoV virüsünün
replikasyonunu 2 farklı mekanizma ile engellediği daha önce
yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (19).Bu çalışmanın
da bitiş tarihi olarak Mart 2022 verilmiştir. Kanada’da Nisan
ayında başlatılan “Nitric Oxide Releasing Solutions to Prevent
and Treat Mild/Moderate COVID-19 Infection (NOCOVID)
(NCT04337918)” başlıklı benzer bir çalışmada da patentli
NO çözeltisi “NORS (NitricOxideReleasing Solution)” ile
proflaktik olarak günlük 3 farklı uygulama yoluyla (her sabah
gargara, her akşam nazofarengial irigasyon ve gün içerisinde
de en çok 5 kez nazal sprey olarak) enfeksiyon riski taşıyan
bireyler ve sağlık çalışanlarında kullanılması planlanmıştır.
Bu çalışmanın da 30 Eylül 2020’de sonuçlandırılması
hedeflenmiştir (6).
9. Interferon α-1b+ timosinα1
Ocak ayında Çin’de başlatılan bir proflaksi çalışmasında ise
yüksek risk altında çalışan sağlık çalışanlarında rekombinant
insan interferon α-1b+ timosin α1 kombinasyonunun
kullanılması
araştırılmaktadır.
Çalışmanın
başlığı
“Experimental Trial of rhIFNα Nasal Drops to Prevent 2019nCOV in Medical Staff (NCT04320238)” olup bitiş tarihi
olarak Haziran 2020 verilmektedir (6).
COVID-19 pandemisinde proflaktik amaçlı kullanılması
hedeflenen ilaçlarla ilgili önemli konuların başında yeterli
ilaç stoğunun bulunması, güvenlilik ve maliyet gelmektedir.
Görüldüğü üzere proflaksiye yönelik klinik denemelerde kolay
elde edilir olması, uzun yıllardır sıtma, lupus ve romatoid
artritte kullanılıyor olması nedeniyle güvenli doz aralığı,
advers etkilerinin bilinir olması ve maliyetinin az olması
nedeniyle daha çok klorokin/hidroksiklorokin üzerinde
durulmaktadır. Yukarıda bahsi geçen COVID-19 proflaksisine
dayalı çalışmalar henüz çok yeni (Mart veya Nisan 2020)
başlatılan çalışmalardır. Bu çalışmaların çoğu, her ne kadar
önceden başka hastalıklarda endike olan ilaçlarla yapılan
çalışmalar olsa da, proflaktik kullanımları ile ilgili sonuçların
elde edilmesi ve bu bulgulara yönelik olarak bir proflaksi
protokolünün sağlık otoriteleri tarafından belirlenmesi zaman
alacaktır. COVID-19 proflaksisine yönelik kanıta dayalı
bilgilerimiz gelişinceye dek T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19
Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda yayımladığı
COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Rehberi’ndeki tedavi
protokollerine sadık kalınmalıdır.
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Pandemi Günlerinde COVID-19’a Yönelik İlaç Çalışmaları
Dilara BALKAN
Pfizer Afrika ve Ortadoğu Bölgesi
İnflamasyon ve İmmunoloji Kıdemli Medikal Direktörü

İlk tanımlandığı Aralık 2019’dan
bugüne toplam 185 ülkede
1,870,076 resmi vaka sayısına ve
116,052’ü geçen kayba neden olan
COVID-19, global bir pandemidir
(1). Bu durum, çare bulmak için çok hızlı bir çalışmayı da
beraberinde getirmektedir (2). Anahtar kelimeleri COVID-19,
SARS-CoV-2, 2019 Novel Coronavirus, ve 2019-nCoV olarak
girdiğimiz bir PubMed taraması yaptığımızda, ilk yayının
SARS epidemi modellemesi üzerine 2003’te Fransızlar
tarafından yapıldığını (3), ikincisinin 2004’te Çin’den SARS’ın
çocuklardaki serolojik ve epidemiyolojik karakteristik
bulguları hakkında bir yazı olduğunu (4) ve kalan 3861 yazının
Aralık 2019’dan günümüze (13.04.2020) kadar olan süreçte
yapıldığını görüyoruz. Çok hızlı öğrenmek zorunda kaldığımız
bir virüsle mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu mücadelenin
önemli bir kısmını da klinik araştırmalar oluşturuyor.
Benzer bir aramayı, yine COVID-19, SARS-CoV-2, 2019
Novel Coronavirus ve 2019-nCoV anahtar kelimeleri ile
https://clinicaltrials.gov/’da yaptığımızda 400’den fazla
araştırmanın kayıtlı olduğunu görüyoruz. Denenen ilaçlara
göre sınıflandırdığımızda da ilk sırayı 170’ten fazla çalışma
ile klorokin/hidroksiklorokin almaktadır (5). Bu pandeminin
ön saflarında yer alan aktörlerden biri olan WHO tarafından
20 Martta 4 kollu olarak başlatılan, SOLIDARITY çalışması,
pandemi karşısında yapılan işbirliklerinin ve pragmatik
yaklaşımın bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Sıfırdan
hedef tarayıp molekül geliştirmek yerine diğer hastalıklar için
kullanımı onaylanmış ve kabul edilebilir güvenlik profili olan
ilaçları yeniden konumlandırmak isteyen WHO tarafından
açık etiketli olarak tasarlanan bu çalışmada 4 kol yer alıyor: 1)
Remdesivir 2) Klorokin (ya da hidroksiklorokin) 3) Lopinavir
ve Ritonavir 4) Lopinavir, Ritonavir ve İnterferon-beta (2). Bu
sayede, küçük çalışmalarla elde edilemeyeck çok daha sağlam
bir kanıtı, normal bir randomize kontrollü klinik çalışma için
gereken süreden daha kısa sürede üreteceği öngörülmektedir.
Bu çalışmanın vurguladığı önemli konulardan biri, ilaçların
yeniden konumlandırılmasının özellikle tedavisi güç
hastalıklarda öne çıkan bir strateji olarak görülmesidir. Yeniden
konumlandırılan ilaçların tek tek kullanımı anlamlı bir klinik
yarar sağlamasa da belli kombinasyonların, 90’lardaki HIV
örneğinde olduğu gibi (6), çok etkili olabildiği görülebilir.

1.İlaç Geliştirme:
Devam eden Faz 1 çalışmaların 5’i aşı, 1’i ise sitokin fırtınası
tedavisi üzerinedir. 9 Faz 1 çalışması da farklı gruplar tarafından
yapılan mezenkimal kök hücre çalışmalarıdır (7). Ciddi
vakalarda ortaya çıkan çoklu organ yetmezliğinin tedavisi için
mevcut konvensiyonel tedavilere ek olarak denenmektedir.
Faz 1 çalışması yeni sonuçlanmış, dikkate değen bir diğer
molekül CD147 antikoru olan meplazumabdır. COVID-19
tedavisinde virus replikasyonunu inhibe etmek ve fazla
inflamasyonu sınırlamak eşit derece önemli görülmektedir.
Meplazumabın hem SARS-CoV-2 replikasyonunu hem de
virus-ilişkili sitopatik etkileri inhibe ettiği düşünülmektedir.
17 hastanın meplazumab, 11 hastanın kontrol grubuna dahil
edildiği Faz 1 çalışmada meplazumabın taburcu edilme oranını
arttırdığı (p=0.006) ve vaka şiddetini anlamlı ölçüde azalttığı
(p=0.021) gösterilmiştir. Sonuçlar umut verici olmakla beraber,
daha geniş ölçekli çalışmalara gereksinim vardır (8).

Tüm çalışmalar ışığında gündemde olan tedavi geliştirme
stratejilerini 5 grupta inceleyebiliriz:
1. İlaç geliştirme
2. Yeniden konumlandırma
3. Sitokin fırtınası komplikasyonlarının tedavisi
4. İyileşmiş bireylerden edinilen plazma tedavisi
5. Aşı

3. Sitokin fırtınası komplikasyonlarının tedavisi
COVID-19 kliniğinde hastalık şiddeti ile ilişkili olarak sHLH
(sekonder hemofagositik lenfohistiositoz) benzeri bir tablo
ortaya çıkmaktadır. Bu tablo IL-2, IL-7, GSF, IF- γ ile indüklenen
protein 10, TNF- α artışıyla fulminan bir hipersitokineminin
eşlik ettiği multiorgan yetmezliği ile seyretmektedir (13).
Bu yüzden hastalığın şiddetine bağlı olarak tocilizumab,
sarilumab gibi IL-6 inhibitörleri ve barisitinib, ruksolitinib
gibi JAK inhibitörleri klinik çalışmalarda denenmektedir (5).
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2. Yeniden Konumlandırma:
Geniş Spektrumlu antiviraller yeniden konumlandırmada
karşımıza çıkan en iyi adaylardandır (6). WHO COVID19’a karşı “Global Araştırma Haritası”na göre, yeniden
konumlandırılan ilaçlardan lopinavir/ritonavir tek başına ya
da interferon β ile kombine olarak klinik araştırmalara hızlı
uyarlanabilecek ikinci öncelik olarak önerilmektedir (9).
Favipiravir, Japonya’da yeni ortaya çıkan pandemik influenza
virus enfeksiyonlarının tedavisinde, mevcut antivirallerin
etkisiz olduğu durumlarda kullanılmak üzere 2014’te
onaylanmıştır(10). Çin’de de, 15 Şubat 2020’de mevcut
pandeminin tedavisinde onaylanmıştır. Favipiravir yeni tip
bir RNA bağımlı RNA polmeraz (RdRp) inhibitörüdür, antiinflüenza virus aktivitesinin yanısıra flavi-, alfa-, filo-, bunya-,
arena- ve diğer RNA virüslerinin de replikasyonunu bloke
edebilir. Hücre içine alındıktan sonra aktive edilen favipiravir
viral RNA polimerazlar tarafından substrat olarak kabul
edilir, bu sayede RNA polimeraz aktivitesini inhibe ettiği
düşünülmektedir. 14 Şubat’ta Çin’de başlatılan bir çalışmanın
80 hastada raporlanan preliminer sonuçları favipiravirin,
lopinavir/ritonavir’den daha potent antiviral cevaba ve anlamlı
olarak daha fazla advers etkiye neden olduğu bildirilmiştir
(11). Hali hazırda devam eden 4 klinik çalışması vardır (12).
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SARS-CoV-2 hüçre içine reseptör ilişkili endositoz ile girer, bu
endositozun bilinen düzenleyici mekanizmalarından biri AP2
ilişkili protein kinaz 1 (AAK1)’dir.AAK1’in inhibe edilmesi
virüsün hücre içine girişi ve virüs partiküllerinin birleşmesini
engelleyebilir.BenevolentAI (bir yapay zeka programı)
kullanılarak yapılan mevcut ilaçların taraması sonucu 378
adet AAK1 inhibitorü bulunmuş, bunların 47’sinin çeşitli
endikasyonlarda onaylı olduğu ve 6’sının AAK1’i yüksek afinite
ile inhibe ettiği tespit edilmiştir. Bunlardan biri JAK inhibitörü
barisitinibtir (14). Yapay zekanın ilaç geliştirmedeki başarılı
örneklerinden biri olarak yorumlayabileceğimiz bu analizi
takiben şu an iki çalışmada barisitinib değerlendirilmektedir.
Italya’da 1000 hastada başlatılan bir Faz 2 çalışmasında
Lopinavir/ritonavir ve hidroksiklorokin vesarilumab (anti-IL-6
reseptörü) ile birlikte 4. Kol olarak barisitinib yer almaktadır
(15).
4. İyileşmiş bireylerden edinilen plazma tedavisi
Etkin ilaç ve aşının olmadığı durumlarda iyileşen bireylerden
edinilen plazma tedavisi şiddetli hastaların tedavisinde önemli
rol oynayabilir. Immünolojik perspektiften bakıldığında
COVID-19 geçirip iyileşen bireylerde oluşan antikor cevabı
başka hastaların tedavisinde kullanılabilir (16).
20 Ocak- 25 Mart tarihleri arasında Çin’de yapılan bir çalışmada
şiddetli Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) gelişen 5
COVID-19 hastasına, iyileşmiş bireylerden alınan bağlanma
titresi 1:1000 ve nötralizan titresi 40 ve daha yüksek IgG olan
konvalesan plazma uygulaması, hastaneye yatışlarının 10. ve
22. günlerinde yapılmıştır. Plazma transfüzyonunu takiben 3.
günde 5 hastanın 4’ünde vücut sıcaklığı normale dönmüş, 12.
günde ARDS gerilemiş ve 3 hasta 2 hafta içerisinde mekanik
ventilasyondan çıkmıştır (17).
24 Mart’ta FDA bir genelge yayımlayarak, hekimlerin bireysel
hasta bazında özel bir başvuru yaparak Investigational
New Drug Applications kapsamında konvalesan pazma
kullanmasına olanak tanımıştır (18). Şu an devam etmekte olan
3 klinik çalışma bulunmaktadır (19).
5. Aşı
Henüz onaylı bir aşı olmamasına rağmen, WHO’nun 11 Nisan
tarihli raporuna göre şu an klinik aşamada devam eden 3,
preklinik aşamada devam eden 67 çalışma bulunmaktadır (20).
Tüm dünyanın içinde bulunduğumuz SARS-Cov-2
pandemisine karşı ortaklaşa bir şekilde ilaç ve aşı geliştirmek
için seferber olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bununla beraber
2003’ten beri koronovirüs aşısı geliştirme çalışmalarında aktif
görev alan Dr. Shibo Jiang’a kulak vermekte yarar var “Aşı
ve ilaçları güvenlilik risklerini tam anlamadan test etmek,
istenmeyen sorunlara yol açabilir (21)”. Toplumun karantina
ve diğer halk sağlığı tedbirlerine duyduğu güveni tehlikeye
atmayacak şekilde ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarına devam
edilmeli, duyulan acil çözüm ihtiyacına rağmen atasözüne
kulak verip bin kez ölçüp bir kez biçmeliyiz.
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Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri,
Anjiotensin Reseptör Blokerleri ve İbuprofen:
COVID-19 Enfeksiyonu için Risk Faktörleri mi?
İlkay ALP YILDIRIM
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Lancet Respiratory Medicine
dergisinde 2020 Mart ayında
Fang ve arkadaşları tarafından
yayımlanan makalede (1), Çin’de COVID-19 salgını sürecine
ilişkin üç farklı gözlemsel çalışmanın sonuçları değerlendirilmiş
ve enfekte kişilerde sıklıkla hipertansiyon ve diabetes mellitus
gibi hastalıkların varlığı dikkat çekmiştir. Bu bağlamda, söz
konusu hastalıkların COVID-19 enfeksiyonuna yakalanma
riskini arttırabilen faktörler olabileceği öne sürülmüştür.
Bu hipotezin temelini oluşturan çalışmalardan ilkinde Yang ve
arkadaşları, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören COVID-19
tanılı 52 hasta içerisinden yaşamını kaybeden 32 hastanın %
22’sinde serebrovasküler hastalıklar, % 22’sinde ise diabetes
mellitus olduğunu rapor etmiştir (2). COVID-19 tanısı almış
1099 hastanın değerlendirildiği başka bir çalışmada ise,
173 hastanın hipertansiyon (% 23.7), diabetes mellitus (%
16.2), koroner kalp hastalıkları (% 5.8) ve serebrovasküler
hastalıklar (% 2.3) gibi ciddi komorbiditeleri olduğu ve
bu komorbiditelere sahip olan hastalarda yoğun bakıma ve
mekanik ventilasyona duyulan ihtiyacın ve mortalite oranının
daha yüksek olduğu belirtilmiştir (3). Yine bir başka çalışmada,
COVID-19 tanısı ile hastaneye kabul edilen 140 hastanın %
30’unda hipertansiyon, %12’sinde diabetes mellitus olduğu
bildirilmiştir (4). Fang ve arkadaşları söz konusu üç çalışmada
da, COVID-19 tanısı almış hastalarda yaygın olarak gözlenen
bu komorbiditeler için sıklıkla Anjiyotensin Dönüştürücü
Enzim (ACE) İnhibitörleri ve/veya Anjiyotensin Reseptör
Blokerleri (ARB) gibi ilaç gruplarının reçete edildiğine, ancak
söz konusu ilaçların COVID-19 enfeksiyonu ile ilişkisinin
değerlendirilmemiş olduğuna dikkat çekmiştir (1).
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından, 44.672
COVID-19’lu hastaya ait bilgilerin derlendiği geniş kapsamlı
analizde de, kardiyovasküler hastalıklar ve diabetes mellitus
gibi
komorbiditelerin varlığının COVID-19 tablosunun
ciddiyeti ile korelasyon gösterdiği bildirilmiştir (5).
İnsan patojenik koronavirüslerin (Severe Acute respiratory
Syndrome Coronavirus; SARS-CoV ve SARS-CoV-2) hedef
hücrelerine ACE2 aracılığı ile giriş sağladığı ortaya konmuştur
(6). In vitro koşullarda, ACE2 ekspresyonunun SARS-CoV
virüsü ile enfeksiyona duyarlılığını arttırdığı bildirilmiştir (7);
ancak bu konuda SARS-CoV-2 virüsüne özgün bir bilgi henüz
bulunmamaktadır.

intestinal, renal ve vasküler yapılarda eksprese olmaktadır.
Tip I transmembran proteini olan ACE2, Anjiyotensin-II’den
Anjiyotensin (1-7) dönüşümünü sağlamaktadır. ACE2 /
Anjiyotensin (1-7) yolağı Renin-Anjiotensin-Aldosteron
Sistemi (RAAS)’nin ana yolaklarından biri olup, ACE1/
Anjiyotensin-II yolağı ile zıt etkilere aracılık etmektedir.
Anjiyotensin-II güçlü vazokonstriktör, proinflamatuvar ve
profibrotik etkilere aracılık ederken, Anjiyotensin (1-7)
antiproliferatif, antiapoptotik, vazodilatör, antitrombotik,
antiaritmik,
antiaterojenik
ve
antifibrotik
etkilere
aracılık etmektedir. ACE2 ile transfekte edilmiş hücre
supernatantlarından elde edilen rekombinant insan ACE2
(rhACE2) proteininin Anjiyotensin-II’den Anjiyotensin
(1-7) oluşumunu sağladığı, Anjiyotensin-II ile indüklenen
myokardiyal hipertrofi, diyastolik disfonksiyon ve myokardiyal
fibrozis gelişimini engellediği gösterilmiştir. Bu bağlamda,
ACE2 /Anjiyotensin (1-7) yolağı pulmoner, kardiyovasküler
ve renal dokularda önemli koruyucu rolleri olan bir yolaktır
(8).
Deneysel çalışmaların sonuçları, ACE inhibitörlerinin ve
ARB’lerin rodentlerde kardiyak, renal ve vasküler dokularda
ACE2 ekspresyonunu arttırdığını göstermiştir (9-11). Yine
bir başka çalışmada, gastroduodenoskopik işlemler esnasında
alınan duedonal örnekler incelendiğinde, ACE inhibitörü
tedavisi alan hastaların duedonal yapılarında ACE2 mRNA
düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde arttığı
gözlenmiştir (12).
Benzer şekilde başka bir çalışmada, deneysel hayvan
modellerinde ACE inhibitörleri ve ARB’lerin intravenöz

"COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle
ACE inhibitörleri ve ARB grubu
antihipertansif ilaçlar ile tedavinin
sonlandırılmasına ilişkin yeterli klinik
bilimsel kanıt olmadığından, bu ilaçları
kullanan hastaların hekimleri tarafından
aksi belirtilmediği sürece mevcut
tedavilerine aynen devam etmeleri
önerilmiştir"

ACE2, 2000 yılında keşfedilmiş ve bir ACE1 homologu
olarak tanımlanmıştır. ACE2 akciğer epitel hücrelerinde,
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enjeksiyonunun kardiyopulmoner dolaşımda ACE2 reseptör
sayısında artışa neden olduğu, bunun da SARS-CoV-2 virüs
için daha fazla bağlanma noktası anlamına gelebileceği
belirtilmiştir. Bu deneysel çalışmadan hareketle, insanlarda
da ACE inhibitörleri ve ARB’ler ile tedavinin COVID-19
enfeksiyonuna yakalanma açısındanbir risk faktörü olabileceği
ifade edilmiştir (13). Dolayısıyla, ACE inhibitörleri ya da ARB
grubu ilaçlar ile tedavi gören diyabet, hipertansiyon veya kalp
yetmezliği olan bireylerin ölümcül COVID-19 enfeksiyonu
açısından daha yüksek risk altında olduğu yönündeki
spekülasyonlar ve hipotetik bilgiler söz konusu hastalarda bu
grup ilaçların güvenilirliği açısından endişe yaratmıştır.

düzeylerindeki azalma ile bağlantılı olarak, serum AnjiotensinII düzeylerinin arttığını ve bu artışın viral yük ve akciğer
hasarı ile korelasyon gösterdiğini belirtmişlerdir (24). Faz-II
çift kör, çok merkezli bir klinik çalışmanın sonuçları, ARDS
olguları arasında iyileşme göstermeyen gruptaki bireylerin
serum Anjiyotensin-II düzeylerinin, iyileşme sağlanan
gruptaki bireylere göre daha yüksek olduğu, bir rhACE2
olan GSK2586881 uygulamasının ise Anjiyotensin-II ve IL-6
konsantrasyonunu anlamlı düzeyde azalttığını göstermiştir.
Ek olarak, antiinflamatuvar ve antimikrobiyal etkili bir
protein olan surfaktan protein D (SP-D) konsantrasyonun,
GSK2586881 infüzyonu ile arttığı gözlenmiştir (25).

Bu konudaki tartışmalara bir netlik kazandırmak amacıyla,
Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) 13 Mart 2020 tarihinde
bir açıklama yapmış (14) ve bu açıklama Türk Kardiyoloji
Derneği tarafından da kamuoyu ile paylaşılmıştır. COVID-19
enfeksiyonu nedeniyle ACE inhibitörleri ve ARB grubu
antihipertansif ilaçlar ile tedavinin sonlandırılmasına ilişkin
yeterli klinik bilimsel kanıt olmadığından, bu ilaçları kullanan
hastaların hekimleri tarafından aksi belirtilmediği sürece
mevcut tedavilerine aynen devam etmeleri önerilmiştir.

Kuba ve arkadaşları, SARS-CoV ile enfekte olan farelerin
akciğer dokusunda ACE2 ekspresyonunun azaldığını, buna
bağlı olarak pulmoner vasküler permeabilite ve pulmoner
ödemdeki artış ile karakterize ARDS tablosunun geliştiğini
göstermişlerdir. Araştırıcılar ayrıca, yalnızca SARS-CoV Spike
proteinin enjeksiyonunun da akciğer ACE2 ekspresyonunun
azalttığı ve akut akciğer hasarına neden olduğunu, Anjiotensin
II tip-1 reseptörünün (AT1) farmakolojik ajanlar ile blokajının
ise akciğer hasarı üzerinde olumlu etkiler sağladığını
göstermişlerdir (26). Bu bağlamda SARS-CoV ve SARSCoV-2 spike proteinlerinin yapısal olarak nerdeyse birbirinin
aynısı olduğu göz önüne alındığında, COVID-19’lu hastalarda
akciğer ACE2 ekspresyonundaki azalmanın akciğer hasarının
patolojik sürecinde önemli bir rol üstlendiği ve bu noktada
ACE İnhibitörü/ARB grubu ilaçların bir tedavi seçeneği
olabileceği ifade edilmiştir (19).

COVID-19 salgını süresince ACE inhibitörleri ve ARB’ler
ile tedaviye devam edilmesi konusu farklı kılavuzlarda da
belirtilmiştir (15-17).
Ayrıca bu ilaçların kullanılmaması durumunda kan basıncı
regülasyonundaki bozulmaların getireceği kardiyovasküler
ve renal açıdan olumsuz etkilerin, daha ağır bir tabloya yol
açabileceği de vurgulanmıştır (18).
Tüm bu bilimsel veriler ışığında, COVID-19 perspektifinden
bakıldığında ACE inhibitörleri/ARB kullanımının bifazik
etkilere neden olabileceği, pulmoner ve diğer dokularda
ACE2 ekspresyonundaki artışın SARS-CoV-2 virüsü için bir
giriş kapısı olması nedeniyle enfeksiyon riskini arttırabileceği,
öte yandan pulmoner ve kardiyak sistemde koruyucu rolleri
olduğu bilinen ACE2 ekspresyonundaki artışın ise olumlu bir
faktör olabileceğine de dikkat çekilmiştir (19, 20).
ACE2’nin SARS-CoV-2 tarafından işgali sonrası, ACE2 ve
Anjiyotensin (1-7) düzeylerindeki azalmaya bağlı olarak gelişen
kardiyovasküler sorunların düzeltilmesi amacıyla, COVID19’lu hastalara ACE2 ve Anjiyotensin (1-7) uygulamasının
bir tedavi seçeneği olabileceğini ileri süren klinik çalışmalar
planlanmıştır. Bunlardan rekombinant insan ACE2 (rhACE2)
proteini ile yürütülen çalışma (NCT04287686) geri çekilmiştir
(19). Angiotensin (1-7) ile yürütülen çalışma ise 3 Nisan 2020
itibariyle başlatılmıştır (NCT04332666) (19).
COVID-19 hastalarında % 3-20 oranında Akut Solunum
Sıkıntısı Sendromu (ARDS) geliştiği bildirilmiştir (3,21,22).
RAAS sisteminin aktivasyonunun akciğer hasarında önemli
bir rol oynadığı bilinmektedir. ARDS hayvan modellerinde,
ACE2 aktivitesinin azalması ile ilişkili olarak nötrofil
akümülasyonunda, vasküler permeabilitede ve pulmoner
ödemde artış olduğu ve bunun ARDS tablosunun temelini
teşkil ettiği, öte yandan ekzojen ACE2 uygulamasının ise
inflamatuvar yanıtı baskıladığı ve oksijenlenmeyi arttırdığı
bildirilmiştir (23).
Liu

ve

arkadaşları,
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COVID-19

hastalarında

ACE2

Li ve arkadaşları, 425 COVID-19 hastasını retrospektif
olarak değerlendirdikleri çalışmada çok az sayıda çocuk vaka
olduğunu gözlemlemişlerdir (27). Bunun sebeplerinden birinin
çocuklar ve yetişkinlerde ACE2 ekspresyonunun farklı olması
olabileceği öne sürülmüş olmak ile birlikte, yaş ile ACE2
ekspresyonu arasındaki ilişkiyi ortaya koyan yeterli bilimsel
kanıt olmadığı belirtilmiştir (19). Bu çerçevede, ARDS’de
konakçı pulmoner yanıtların yaşa bağı olarak değerlendirildiği
prospektif gözlemsel bir kohort çalışmasında, yenidoğan,
çocuk, yetişkin ve yaşlı bireyler arasında bronkoalveolar
lavaj sıvı örneklerinde ACE2 aktivitesinin farklı olmadığı
gözlenmiştir (28).
Deneysel çalışmaların sonuçları ACE İnhibitörü/ARB grubu
ilaçların kardiyak dokuda ACE2 mRNA düzeylerini ve/veya
ACE aktivitesini arttırdığını göstermesine karşın, söz konusu
ilaçların insan akciğer dokusunda ACE2 ekspresyonu ve ACE2
aktivitesine üzerine etkileri bilinmemektedir. Bu konunun
aydınlatılması COVID-19’lu hastalarda ACE İnhibitörü/
ARB grubu ilaçların etkilerinin değerlendirilmesi açısından
önem taşımaktadır. COVID-19’lu hastalarda ACE İnhibitörü/

"Avrupa'da ilaç üretimi, güvenliği ve
denetiminden sorumlu olan Avrupa
İlaç Ajansı (EMA), İbuprofen ilaç etkin
maddesini içeren ilaçların kullanımı ile
COVID-19’lu hastalarda enfeksiyonun
seyrinin kötüleşmesi arasında bağlantı
kuran yeterli bilimsel kanıtın bulunmadığı
yönünde bir açıklama yapmıştır."
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ARB grubu ilaçlar ile tedaviye devam edilmesinin ve/veya
kesilmesinin (alternatif tedavi seçeneklerine geçilmesinin)
etkilerinin değerlendirileceği pek çok klinik çalışma
(NCT04338009, NCT04353596, NCT04330300) planlanmış
olup, bu klinik çalışmaların sonuçları konunun aydınlatılması
açısından çok değerlidir (19).
COVID-19 enfeksiyonu olan hastalarda kullanımının tartışma
konusu olduğu bir diğer ilaç etkin maddesi İbuprofen’dir.
Gerek İbuprofen’in ACE2 ekspresyonunu arttırabileceği
yönündeki hipotetik bilgiler (1), gerekse de Fransa Sağlık
Bakanı Olivier Veran’ın İbuprofen ve kortikosteroidler gibi
antiinflamatuvar ilaçların immun sistemi baskılamak yoluyla
COVID-19’lu hastalarda enfeksiyonun seyrinin ağırlaşmasına
neden olabileceği yönündeki açıklamaları (29, 30) söz konusu
tartışmanın başlangıcına kaynak olmuştur.
Bu tartışmalar üzerine Dünya Sağlık Örgütü 17 Mart 2020
tarihinde yaptığı açıklama ile COVID-19 şüphesi olan hastalarda
ağrı ve ateşin yönetiminde İbuprofen kullanılmamasını, onun
yerine Parasetamol kullanılmasını önermiştir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamalarından 1 gün sonra,
Avrupa'da ilaç üretimi, güvenliği ve denetiminden sorumlu
olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), İbuprofen ilaç etkin maddesini
içeren ilaçların kullanımı ile COVID-19’lu hastalarda
enfeksiyonun seyrinin kötüleşmesi arasında bağlantı kuran
yeterli bilimsel kanıtın bulunmadığı yönünde bir açıklama
yapmıştır. EMA konuyu yakından takip edeceklerini, aksi
yönde bir kanıt olana dek özellikle romatoid artrit gibi
hastalıklar nedeniyle kronik olarak İbuprofen kullanan
hastaların tedavisine devam etmesinin gerektiğini bildirmiştir.
Öte yandan, EMA İbuprofen ile tedavide minimum etkin dozun
kullanılmasının ve tedavi süresinin mümkün olduğunca kısa
tutulmasının önemine değinmiş, Avrupa kılavuzlarında ağrı ve
ateşin tedavisinde ilk güvenli seçeneğin Parasetamol olduğu
konusuna da vurgu yapmıştır (31). EMA’nın bu ayrıntılı
açıklamasından 1 gün sonra 19 Mart 2020’de Dünya Sağlık
Örgütü bir açıklama daha yaparak COVID-19 şüphesi olan
hastalarda İbuprofen kullanılmaması yönündeki önerisini geri
çekmiş ve COVID-19 enfeksiyonu olan hastalarda İbuprofen
kullanımından kaçınılmasını gerektirecek yeterli bilimsel kanıt
olmadığını ifade etmiştir (32).
Araştırıcılar PGE2, PGD2, PGI2 gibi prostaglandinlerin,
inflamasyonu hem destekleyen hem de dizginleyen faktörler
olduğuna işaret ederek, siklooksijenaz (COX) inhibisyonu
aracılığı ile prostaglandinlerin sentezini inhibe eden İbuprofen
ve diğer Non-Steroidal Antiinflamatuvar İlaçlar (NSAİİ)’ın,
COVID-19’lu vakalarda kullanımının hastalığın şiddetini
arttırabileceği konusunun çelişkili olabileceğini belirtmişlerdir
(33,34).
2003 yılında SARS salgına neden olan SARS-CoV virüslerinin,
COX-2 promoterına doğrudan bağlanma yoluyla COX-2
ekspresyonunu arttırdığı gösterilmiştir (35). COX inhibitörü
İndometazin’in SARS-CoV virüsünün RNA sentezini inhibe
etmek yoluyla potent antiviral etki gösterdiği bildirilmiştir.
İndometazinin söz konusu antiviral etkinliğininin COX
inhibisyonundan bağımsız olarak gerçekleştirdiği ifade
edilmiştir (36). Bu bağlamda İndometazinin hem antiviral
hem de antienflamatuvar etkinliği ile SARS enfeksiyonlarının
tedavisinde yararlı olabileceği öne sürülmüştür (36). İbuprofen
ve diğer NSAİİ’ın SARS-CoV virüsler üzerindeki etkileri
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konusunda bilgiler çelişkili olup klinikte tedavide Dünya
Sağlık Örgütü, EMA ve konunun muhattabı diğer resmi
sağlık otoritelerinin görüş ve direktifleri esas alınmalıdır.
İbuprofen ve diğer NSAİİ’ın kardiyovasküler ve respiratuvar
advers etkileri göz önünde bulundurulduğunda COVID-19’lu
hastalarda kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiği
önerilmektedir (37).
Sonuç olarak, akut ya da kronik olarak kullanılan bazı
ilaçların COVID-19 enfeksiyonuna duyarlılık açısından bir
risk faktörü olabileceği ve/veya COVID-19 hastalığının
seyri üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceği yönündeki
preklinik bulgular ya da hipotez düzeyindeki öneriler, klinik
açıdan dikkatle değerlendirilmesi ve yeterli bilimsel kanıtlar
çerçevesinde netlik kazandırılması gereken önemli konulardır.
COVID-19 pandemisi süresince özellikle kronik hastalıkları
olan ve riskli grup içerisinde yer alan hastalarda akılcı ilaç
kullanımı prensiplerinin uygulanması ve farmakovijilans
çalışmalarının yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.
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The International Union of Basic and Clinical Pharmacology
(IUPHAR) ve British Pharmacological Society (BPS)
tarafından ele alınan koronovirüsle ilgili güncel bilgiler
aşağıda Türkçeye çevrilerek sunulmuştur.
Tanımlanan yeni SARS-CoV-2 enfeksiyonu (COVID-19)
tedavisinde etkinliği kanıtlanmış tedavi seçeneklerinin
bulunmaması nedeniyle pandemi ile mücadelede çeşitli
stratejiler denenmektedir. Bu stratejilerin belirlenmesinde
benzer viral enfeksiyonlarda uygulanan tedaviler ve COVID19’la ilişkili semptomlara karşı etkili olabileceği düşünülen
yöntemlerle ilgili bilimsel kanıtlar esas alınmaktadır. En çok
gündeme gelen yaklaşımlardan biri mevcut ilaçların yeniden
konumlandırılmasına (drug repurposing) dayanmaktadır.
COVID-19 için aşı geliştirme çalışmaları devam etmektedir;
halihazırda bulunan koronavirüslerin neden olduğu
enfeksiyonu önleyecek aşı geliştirme araştırmalarının başarısız
olduğu uyarısı da ayrıca yapılmıştır.

COVID-19 için ilaç araştırma-geliştirme çalışmaları
kapsamında:
1) Mevcut antiviral ilaçların COVID-19’a karşı etkinlikleri
değerlendirilmektedir.
2) COVID-19 enfeksiyonu sırasında gelişen inflamasyona
karşı glukokortikoidler, siklooksijenaz (COX) inhibitörleri,
immünosupresanlar ve immünomodülatörlerin etkinlikleri
değerlendirilmektedir.
3) SARS-CoV-2’nin hücreye girişi sırasında virüsün “spike”
proteini ile konakçı hücre anjiyotensin dönüştürücü enzim
2 (ACE2) arasındaki etkileşim ya da “spike” protein
aktivasyonunun inhibisyonu araştırılmaktadır.
4) Ana CoVproteaz’ın yeni inhibitörleri geliştirilmektedir.
5) Hastalıkla ilişkili akciğer bulgularına karşı mukolitikler ile
akciğer ödemine karşı etkili ilaçlar klinik araştırma düzeyinde
değerlendirilmektedir.
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-

Faz 1 klinik
tamamlandı.
Faz 1çalışma
klinik (NCT03301090)
çalışma (NCT03301090)
tamamlandı.
TMPRSS2:
SARS-CoV-2
gibi çeşitli
hücreye hücreye
girişinde/
viral glikoproteinlerin
aktivasyonunda
rol oynarrol
(ID:
2421).
TMPRSS2:
SARS-CoV-2
gibivirüslerin
çeşitli virüslerin
girişinde/
viral glikoproteinlerin
aktivasyonunda
oynar
(ID: 2421).
CamostatCamostat

6432

I-432

10733 10733
DeneyselDeneysel
in vitroTMPRSS2
serin/proteaz
inhibitörüdür.
in vitroTMPRSS2
serin/proteaz
inhibitörüdür.

I-432

Otamiksaban
Otamiksaban

TMPRSS2
proteazaproteaza
karşı etkili
biretkili
serinbir
proteaz
6432
TMPRSS2
karşı
serin inhibitörüdür.
proteaz inhibitörüdür.

10732 10732
Doğrudan
bir serinbir
proteaz
inhibitörü
olan ve klinik
giremeyen
antikoagülan
ilaç adayıdır.
Doğrudan
serin faktör
proteazXa
faktör
Xa inhibitörü
olan vekullanıma
klinik kullanıma
giremeyen
antikoagülan
ilaç adayıdır.
TMPRSS2
ile kısmen
tahmini tahmini
bağlanma
enerjisi; enerjisi;
klinik çalışmalarda
gözlenengözlenen
kanama kanama
benzeri advers
ilişkilendirilmektedir.
TMPRSS2
ile bağlandığında
kısmen bağlandığında
bağlanma
klinik çalışmalarda
benzerietkilerle
advers etkilerle
ilişkilendirilmektedir.

SARS-CoV-2
ana proteaz
3C-like proteinaz;
nsp5): Viral
proteaz
konakçı konakçı
hücrede hücrede
sentezlenen
katlanmamış
viral proteinlerin
kesilmesini
bloke ederek
engelleyebilir.
SARS-CoV-2
ana (MPro;
proteaz (MPro;
3C-like proteinaz;
nsp5):
Viral inhibitörleri
proteaz inhibitörleri
sentezlenen
katlanmamış
viral proteinlerin
kesilmesini
blokeaktive
ederekolmasını
aktive olmasını
engelleyebilir.
ASC09FASC09F

-

Compound
11r
Compound
11r

10706 10706
SARS-CoVMpro
inhibe eden
bir eden
bileşiktir
ve SARS-CoV-2
Mpro enzimini
inhibe etme
potansiyeli
vardır. vardır.
SARS-CoVMpro
inhibe
bir bileşiktir
ve SARS-CoV-2
Mpro enzimini
inhibe
etme potansiyeli

kullanılan
ASC09 (viral
proteaz
kombinasyonu
COVID-19
tedavisi tedavisi
için önerilmiştir.
- HIV tedavisinde
HIV tedavisinde
kullanılan
ASC09
(viral inhibitörü)+ritonavir
proteaz inhibitörü)+ritonavir
kombinasyonu
COVID-19
için önerilmiştir.

Compound
13b
Compound
13b

10720 10720
11r’nin ilaç
benzeri
SARS-CoV-2
Mpro’yuMpro’yu
inhibe eder.
11r’nin
ilaç türevi
benzeri(10706)
türevi (10706)
SARS-CoV-2
inhibe eder.

PRD_002214
PRD_002214

10716 10716
PRD_002214
viral Mpro
inhibitörü.
SARS-CoV-2
Mpro (RCSB
ID 6LU7)
kompleks
halinde kristalleştirildi.
PRD_002214
viral
Mpro inhibitörü.
SARS-CoV-2
Mpro Protein
(RCSB Databank
Protein Databank
IDile
6LU7)
ile kompleks
halinde kristalleştirildi.

İnhalasyonla
doğrudandoğrudan
akciğereakciğere
uygulanabilme
potansiyeli
vardır. vardır.
İnhalasyonla
uygulanabilme
potansiyeli

CD147 (basigin,
HGNC:1116):
SARS-CoV-2
konakçı konakçı
hücreyi enfekte
reseptör
olarak CD147'yi
de kullanabilir.
CD147 (basigin,
HGNC:1116):
SARS-CoV-2
hücreyi etmek
enfekteiçin
etmek
için reseptör
olarak CD147'yi
de kullanabilir.
Meplazumab
Meplazumab

-

(BSG) mAb.
MeplazumabSARS-CoV-2
viral zarfviral
(spike)
ile CD147
etkileşimi
bloke edebilir.
- Anti-CD147
Anti-CD147
(BSG)
mAb. MeplazumabSARS-CoV-2
zarfproteini
(spike) proteini
ile arasındaki
CD147 arasındaki
etkileşimi
bloke edebilir.
EtkinliğiEtkinliği
klinik çalışma
(NCT04275245)
ile değerlendirilmektedir.
klinik çalışma
(NCT04275245)
ile değerlendirilmektedir.
https://doi.org/10.1101/2020.03.14.988345
https://doi.org/10.1101/2020.03.14.988345
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Antiviral etkili diğer ligandlar
β-D-N4-hidroksisitidin

10735

NHC/EIDD-2801, SARS-CoV-2, MERS-CoV, SARS-CoV ve ilişkili zoonotik grup 2b veya 2c Bat-CoVs’a karşı geniş antiviral etki spektrumu gösterir.
NHC/EIDD-2801’in çeşitli koronavirüslere karşı potensi, efikasitesi ve in vivo oral biyoyararlanımı, SARS-CoV-2 ve gelecek diğer zoonotik koronavirüslere karşı
etkili bir antiviral olarak faydalı olabileceğini düşündürmektedir.

Brincidofovir

-

Sitomegalovirüs, adenovirüs, çiçek ve Ebola virüs enfeksiyonlarının tedavisi için geliştirilmiş küçük moleküllü nükleozit analoğu antiviral ilaçtır. SARS-CoV-2
enfeksiyonuna karşı potansiyeli değerlendirilebilir.

Ciclesonide

7469

Solunum yolu inflamasyonu tedavisi için onaylanmış bir kortikosteroidtir.

Darunavir + cobicistat

7535

Antiretroviral bir proteaz inhibitörüdür. Cobicistat darunavirin biyoyararlanım ve yarılanma ömrünü artırır. COVID-19 tedavisi etkinliği için Faz-3 klinik çalışma
(NCT04252274) ile değerlendirilmektedir.

Emtricitabine + tenofovir

-

HIV tedavisinde kullanılan ilaç kombinasyonu; COVID-19 için yeniden konumlandırılabilir.

Enoksaparin

6811

Onaylı bir anti-koagülandır; heparinin koronavirüs için potansiyel bir bağlanma faktörü olduğu bilindiğinden, COVID-19 hastalarının enoksaparinle erken dönem
tedavisinin etkinliğini belirlemek için İtalya’da (Mart 2020) bir klinik çalışma başlatılmıştır.

Favipiravir

-

RNA virüslerine karşı geniş etki spektrumuna sahip küçük moleküllü nükleozid analoğu bir antiviral ilaçtır. Jenerik versiyonu Şubat 2020’de Çin Ulusal Tıbbi Ürünler
İdaresi tarafından onaylandı. COVID-19’un tedavi ve profilaksisinde kullanılabilir.

Galidesivir

-

HCV, EBV, Zika ve Marburg virüs enfeksiyonları için geliştirilmiş olan viral RNA-bağımlı RNA polimeraz inhibitörüdür. SARS-CoV-2’yi de içeren diğer RNA virüs
enfeksiyonlarına karşı da etkinliği değerlendirilmiştir.

GLS-5300

-

Faz 1 klinik çalışma aşamasında olan MERS aşısı

Hidroksiklorokin

7198

Klinikte kullanılan antimalaryal bir ilaçtır.

Viral nsp15 inhibisyonu aracılığı ile SARS-CoV-2 replikasyonunu inhibe eder. Matsuyama ve ark. (2020)https://doi.org/10.1101/2020.03.11.987016

SARS-CoV’a karşı in vitro etkinliği gösterilmiştir (Biot C. ve ark. 2006) ve COVID-19 tedavisi için yeniden konumlandırılmıştır.
COVID-19 hastalarından oluşan küçük bir grupta elde edilen ön-verilere göre hidroksiklorokin+azitromisin kombinasyonu anlamlı şekilde saptanabilir viral RNA’yı
azaltmıştır (doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949).
Ancak hidroksiklorokinin kardiyak ciddi advers etkileri olduğundan ve akciğere dağılımı bilinmediğinden tedavide çok dikkatli olunmalıdır.
Relacatib

7862

Katepsin K inhibitörü olarak geliştirildi, ancak SARS-CoV-2’nin konakçı hücreye girişini bloke etme potansiyeli sağlayabilecek katepsin L’ye karşı da aktivitesi
vardır.

Remdesivir

10715

RNA virüslere karşı geniş etki spektrumuna sahip nükleotid türevi antiviral ilaçtır. ABD’de SARS-CoV-2 enfeksiyonu saptanan ilk hastanın tedavisinde kullanılmıştır.

Remdesivirklorokin

10715;
5535

Klinik olarak izole edilen SARS-CoV-2’yi etkin bir şekilde inhibe ettiği in vitro gösterildi. Wang M. ve ark. (2020)

Ribavirinritonavir

6842;
8804

HIV tedavisinde kullanılan ilaç kombinasyonu COVID-19 için yeniden konumlandırıldı.

Faz 3 klinik çalışma (NCT04292899) şiddetli COVID-19 hastalarında uygulanıyor.

Ritonavirlopinavir

NCT04295551 klinik çalışmasına göre şiddetli COVID-19 hastalarında ritonavirlopinavir tedavisinin standart tedaviye üstünlüğü bulunamadı.
http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=48684

Faccenda E, Armstrong JF, Davenport AP, Harding SD, Pawson AJ, Southan C &Davies JA. (2020). Coronavirus Information. IUPHAR/BPS Guide to Pharmacology.
6031
Onaylı bir immünosupresif ilaçtır.
Son Güncellenme Tarihi: 20.04.2020
Retrieved from https://www.guidetopharmacology.org/coronavius.jsp

Sirolimus

İnsan karaciğer hücrelerinde MERS-CoV enfeksiyonunu in vitro inhibe etti; SARS-CoV-2 infeksiyonuna uygulanabilir.

Umifenovir (Arbidol)

n/a

Rusya ve Çin’de influenza enfeksiyonu tedavisinde kullanılan geniş spektrumlu bir anti viral ilaçtır. FDA tarafından onaylı değildir.

İnflamatuvar yanıt: COVID-19 hastalığına bağlı gelişen inflamasyon hedef doku ve organlarda hasar oluşturmaktadır.
Anakinra

6972

Klinikte kullanılan IL-1 inhibitörü peptid; anti-inflamatuvar etkisi vardır.

Baricitinib

7792

Onaylı JAK1/2 inhibitörü. Clathrin-aracılı viral endositozun önemli bir regülatörü olan AAK1 inhibisyonu aracılığıyla antiviral aktivite gösterebileceği tahmin
edilmektedir; potent anti-inflamatuvar etkinliğinin yanı sıra konakçı hücreye virüs girişini inhibe etme potansiyeli vardır.

Camrelizumab

9758

Çin’de immüno-onkolojik biyolojik olarak onaylanan anti-PD-1 kontrol noktası inhibitörüdür. COVID-19 hastalarında sepsisin önlenmesinde timosinle
karşılaştırılmaktadır.

Eculizumab

6884

Onaylı mAb: kompleman faktör C5’e bağlanarak, membran atak kompleksi oluşumunu bloke eder.

Emapalumab

9295

Onaylı anti-IFN-mAb. COVID-19 infeksiyonu sırasında artan sitokin üretimini hedefler.

Fingolimod

2407

İmmünomodülatör ve immünosüpresan etkili, onaylı bir S1P1 inhibitörüdür. COVID-19’un inflamatuvar etkilerine karşı kullanılabilir.

Rekombinantinsan Tip I
interferon (IFN)

-

Antiviral tedavide kullanılan IFN-2ave benzerleri COVID-19 tedavisinde de uygulanabilir. IFN’ler tek başına ya da lopinavir/ritonavir ve ribavirin ile kombine
kullanılabilir.

Ruksolitinib

5688

Onaylı bir JAK1/2/TYK2 inhibitorü anti-inflamatuvardır. COVID-19 tedavisi için (mezenkimal kök hücre infüzyonu ile birlikte)klinik değerlendirme aşamasındadır.

Sarilumab

7999

Onaylı immünosupresif anti-IL-6 reseptör mAb.

Talidomid

7327

Talidomid+düşük doz glukokortikoid ve talidomid+selekoksib kombinasyonları şiddetli COVID-19’lu hastalarda klinik etkinlik yönünden değerlendirilmektedir
(NCT04273529 ve NCT04273581). İmmünosupresif ve anti-inflamatuvar etkiyi kombine etmeyi amaçlar.

Tosilizumab

6881

Onaylı immünosupresif anti-IL-6 mAb. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu şiddetli COVID-19’lu hastalarda gelişen akciğer hasarına karşı kullanımını onaylamıştır.
Sonuçlar Çin Bilimler Akademisi’nin ön baskı sunucusunda yayımlandı (DOI: 10.12074/202003.00026)

Etkinliği Faz 2 klinik çalışma (NCT04280588) ile değerlendirilmektedir.

30.Mart.2020 tarihli 4 COVID-19 klinik çalışması devam etmektedir (CORIMUNO-SARI).

http://www.chinaxiv.org/abs/202003.00026
Akciğer bulgularına karşı önerilen ilaçlar:
Bevacizumab

6771

Onaylı anti-VEGFmAb. Faz 2/3 klinik çalışma (NCT04275414)’ün amacı şiddetli/kritik COVID-19 hastalarında vasküler permeabiliteyi baskılayarak pulmoner
ödemi azaltma potansiyelinin belirlenmesidir.

Ambroksol

10692

Onaylı bir mukolitik ilaçtır; akciğerle ilgili çeşitli klinik durumlarda pulmoner konjesyonu azaltma potansiyeli vardır.

Faccenda E, Armstrong JF, Davenport AP, Harding SD, Pawson AJ, Southan C &Davies JA. (2020). Coronavirus Information. IUPHAR/BPS Guide to Pharmacology.
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Retrieved from https://www.guidetopharmacology.org/coronavius.jsp
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