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Bir sure dnce Bultenlmlzin i ~ e r i g i  hakklnda ulke duzeyinde yaptlglmlz bir an- 
kette bir grup geng meslektaglmlz bilimsel makale yaz~lmaslnda baa  temel konu- 
larl kapsayan bir yazl yaz~lmasln~n yararl uzerinde durmuglardlr. Bu yazl klsaca 
makele yazllmaslndaki ana hatlar~ ve baz~ tavsiyeleri iceren bir On blldiri mahlye- 
tindedir. Kugkusuz bu konuda her Oyemiz yazmakta serbestir ve yaz~larl  elimize 
geGtikten sonraki ilk say~da yaylnlanacaktlr. - 

BilindiQi uzere meslegimizde yapllan aragtlrmalarln saygln bir dergide yaylm- 
lanarak sonuclarln bilim diinyas~nln gdrug ve elegtirisine aGllmasl en ~ o k  arzula- 
dlglmlz olgudur. Aragt~rman~n bu son agamaslnl yerine getlrmemig bir klmsenin c;ok 
bagarl l~da olsa g e r ~ e k  b i r  aragtlrlcl oldugunu kan~t lamas~ miimkun degildir. 
Uluslararasl sirkulasyonu olan, Science Citation Index lere kayftll ve Current 
Contents'lere girmig dergilerde aragt~rma sonuqlarlnln yaylnlanmasl her aragtlrtcl- 
nln meslek yagam~nda gdnul verdigi bir lstegidir. Ancak bu istegine ulagmasl, 
yaptlgl aragtlrmayl bilimsel ve matematik kurallara uygun blr gekilde yuruterek, 
konu ile i lgil i  tum yaylnlarl inceledikten sonra orjinaliteyi vurgulaylp kaleme almasl 
ile olasldlr. 

ijlkemizde, ~ o k  defa orjinalitesi olan bir ~al lgmanln ciddi bilimsel dergilerde 
yaylmlanmasl g i i~ luk le  oluyor. Bu zorluklar ~ e g i t l i  nedenlerden kaynaklanmaktadlr. 
Buniar~ agag~daki noktalarda Ozetleyebiliriz: 

1. Dil 

2. Stil 

3. Prezantasyon 

4. Metodoloji 

1. Dil : Bu gun farmakoloji ve hatta diQer bilim dallarlnda makele dili hemen 
hemen turn Olkelerde ingillzce dlr. Bu bak~mdan makale dil inin milkemme1 blr 
ingilizce ile yazllmasl gerekir. Bu konuda mutlaka ana di l l  ingilizce olan ve tlbbl 
terminolojiye vukufu bilinen bir yardlmc~ taraflndan makalelelerin redaksiyonu ica- 
beder. Bu konuda baa  tlbbi periyodiklerin dl1 editdrleri vard~r. Yerlegmig bir gok 
kuruluglarda drnegin A.B.D. de bir qok sagllk merkezl ve araStlrma labaratuvarla- 
rlnln (6rnegin NIH de) makale yazmakta uzmanlagml!j klgllerin Gallgalgl 6Zel ofisleri 
mevcuttur. Makeleler son geklini bu ofisteki qal~gmalar sonunda allr. ijlkemizde 
bdylesi organizasyonlar olmad101 l ~ i n  makaleler genellikle aragtlrlcllar taraflndan 





kaleme allnlr. Ancak bOylesi durumlardai-mak~!lerin taktim edilmeden Once mut- 
laka bir dl1 redaksiyonundan geqirilmesi yararl~ olur. 

2. Makale stil'i her dergiye gore degigir. Esasen derginin bu Ozelligi, her sa- 
ylslnda yazarlara tarifname bagl lg~ ile belirtilmigtir. Yazarlarln bu k ~ n u d a ~ d i k k a t l i  
olmalarl makalenin bu yOnden de geri qevrilmesini Onleyebilir. 

3. Makalenin prezantasyonu Ozel bir Onem taglr. Aragtlrlc~ konusuna nasll ve 
hangi bilinen ve yaylmlanmlg verilerden hareketle geldigini ve hangl noksan~ ta- 
mamlamak iqin aragt l rmas~n~ p lan lad lg~n~ aq~kqa vurgulamal~d~r. Konusuna ve 
amaclna varmak iqin izledigi bu yo l la r~ kesin ve a q ~ k  bir gekilde ve i lgi l i  
referanslarl vererek Ozetlemelidir. Bu bdliimde sergilenecek bilgileri okuyucuya 
genig ve a y r l n t ~ l ~  bir gekilde aktarmakta son derece dikkatli olunmalldlr. Zira aynl 
yOnde qallgan ve konuya i lgl  duyan bilim adamlar~ bunlar~ gayet iy i  bllirler. 
Makalenin bagllgl da buyuk Onem tag~r. Bagl~k bir baklma aragtrrlclnrn yaptlgl 
kontribusyonun qok klsa bir Ozetl geklinde olmal~d~r. 

4. Metod ve materyel genelde qok a ~ l k  bir gekilde yaz~lmal~dlr. Yenl blr me- 
tod tanlmlanmasl ise bu klsmln son derece detayl~ yazllmasl gerekir. Bilinen me- 
tod veya metodlar kullan~lmlg ise bunlarlnda klsa bir tanlmlanmas~ yaplllp mutlaka 
referans verilmelidir. Bu klslmda konu deglglk deney modelleri ile inceleniyorsa 
bunlara ait klsa bagl~k verilmesi gerekir. Ancak bir klslm dergiler bunu birer ayrl 
paragraf geklinde de isteyebilirler. Kullan~lan maddelerin kaynagl ve sonuqlarda 
taktlm edilen degerlerin neyi ifade ettikleri mutlaka belirtilmelidir. Ayr~ca yapllan 
istatistlki deQerlendirmeler bu klslmda detayl~ olarak verilmelidir. 

5. Makelenin her k l s m ~  ayrl Onem tag~r. Ancak sonGqlarln taktimi bunlar ara- 
sinda belkide birinci derecede rol oynar. Bulgular gayet kesin ve geqerli grafik, 
tablo gibi Ozetler geklinde verilebilir. Ancak her birinin anlam1 legendlerde belir- 
tilmeli mutlaka yapi~dn deney saylslnl iqermelidir. Matematiksel olarak hesaplan- 
rnlg bir seri deney sonueu ile bu deneyler araslndan birine alt bir trase veya 
bagka bir Olqiilen parametre taktim edildiginde aralarlnda uyum olmas~ son derece 
Onemlidir. 

6. Bir qok dergide q~kan  makaleler basit Olqiimleri iqeren veriler geklinde 
sergilenir. Gerek iilkemizde gerekse ulkemiz dlg~ndan inceleme iqln gdnderilen 
baz~  makalelerde, yazarlar~n incelemedikleri bazl parametreleri site ederek kendi 
parametreleri ile ka rg~ lag t~ r~p  tartlgma cihetine gittigine tan~k olmaktay~z. Bu nokta 
oldukqa Onemlidir. Aragtt:rc~ kendi incelemedigi parametreler iqin fazla tartlgma ci- 
hetine gitmemelidir. Bu durumda danlgmanlar, incelenmiyen parametreleri bizzat 
sizinde yapmanlzl istiyerek makaleyl geriye qevirebilir. Kugkusuz laboratuvar ola- 
naklarlnlzln elverdigi OICude konuya ydnelmeniz ve buldugunuz orjinaliteyi tanlm- 
lama cihetine gitmeniz gerekir. Ancak konu bagka metodlarda incelenip sizin bul- 
duklarlnlzl teyit eder veya reddeder nitelikte ise bunu da aq~kqa belirtmeniz ve 
i lgil i  refaransl vermenlz gerekir. Bu baklmdan bulgularln tartlgllmasl ve literatur 
bilgilerle donat~lmas~ oldukqa deneyim isteyen bir konudur. 

Hangi nedenle olursa olsun giin g e ~ t i k ~ e  belirl i  konulara egilen Tiirk 
Farmakologlar~ d ~ g  yayrnlardan kaqmamal~d~r. Esasen bunun sevindiricl sonuqla- 
rlna son ylllarda tan~k olmaktaylz. 

Bu arada sizlere gelecek XI. Tiirk Farmakoloji Dernegi Ulusal Kongresl icln 
sevlndirici bir haber verecegim. Tom farmakologlarln - adlarlnl qok iyi  bildikleri ikl 





s e ~ k i n  bilim adam1 kongremizi onurlandiracaklard~r. Prof. David de Wled ve Prof. 
F.Robert Furchgott. Bildiginiz gibA de -Wied beyin fonksiyonlarlnda peptlderjik 
mekanizmalar uzerinde kOk10 kontrlbOsyonlarda bulunmuq biiyillk b i r  bi l im 
adam~d~r .  Ayrlca 1966 ylllnda yayln yagamlna girmig On10 European Journal of 
Pharmacology'nin editdri idi i r .  Furchgott reseptor-agonist ve antagonlst 
etkilesmesindekl Onemli ka tk~ la r~  ve 1980 li ylllarda kegfettlgi EDRF ile bllim diln- 
yaslnln bir numarall adldlr. Bu s e ~ k i n  bllim adamlarln~ sizlere tanltmak ve onlarl 
dlnlemek olanaglnl elde ettigimlz i ~ i n  yOnetim kurulumuz gurur duymaktadlr. 

Biilten basklya verilecegl giinlerde farmakolojl aileslnl derinden iizen blr 
haberi almlg bulunuyoruz. Dernegimizin en yasll iiyesi iilkemizde farmakoiojinln 
geligmesi ve yerle~rnesinde Akil Muhtar hocamlzdan sonra billyiik katkllarda 
bulunmug Hocam, veli-i nimetim Prof. Dr. Regat GARAN'ln vefatinl derin iizuntii lie 
Ogrenmig bulunuyoruz. Onun farmakoioji bllim dallna olaq katk~larl  kugkusuz daha 
sonraki sayliarlrn~zda dile getirilecektlr. Degerli ailesi, istanbul Oniversitesi TIP 
Fakiiltesi Tedavl Klinigi ve Farmakoloji EnstitiisUnde yetigtirdigl Ogrenclleri ve tiim 
dernek iiyelerimize bag sagl lg~ dilerim. 

Slzleri i ~ t e n  saygl ve sevgllerimle selamlar~m. 

Prof. Dr. R. Kazlm T ~ ~ R K E R  





Btiltenimizin geCen saylslnda hat~rlayacaglnlz iizere, Prof. Dr. R. Kazlm Tiirker 
taraflndan kaleme allnan "Cantekin Olaylr ve ta-llnacak Dersler" bagllkl l  makaleyi 
yayrnlamlgt~k. Agagtda ise, Prof. Dr. Soleyman Celik taraflndan kaleme a l ~ n a n  ve 
olayln dzellikle i l a ~  f lrmalar~yla i lgi l i  y6niinB irdeleyen b i r  yazlyl bulacakslnlz. Bu 
yazl, daha dnce Cumhuriyet gazetesinin "Bilim ve Teknik" ekinde yaylnlanmlgtlr. 

CANTEKIN OLAYl VE HASTANELERDE ILAC KULLANlMl 

Prof. Dr. SBleyman CEL/K 
Ondokuz May~s [Jniversitesi TIP Fakijltesi Ogretim Uyesi 

ABD'deki bir universite hastanesinde yap~lan bir aragtlrmanln sonuqlarrnln degerlendirilmesi 
agamas~nda aragtrrmacllann, biri digerine zrt iki farkl~ goruge varmalar~ ve ortaya iki ayrl rnakale qrk- 
mas1 bilirn dunyas~ ve kamuoyunda buyuk yank1 yaptl. Taraflar araslnda ABD'de qal~gan bir Turk bi- 
lirn adam~n~n (Prof. Dr. Erdem Cantekin) olmas~ ve bunun haks~zlrga ugrarnrg olduJlu kanlsr, olaya 
yurdurnuzda daha ozel bir ilgi duyulmaslna neden oldu. Literature "Cantekin olayr" olarak gesen 
bu olay dolay~s~yla kamuoyunda bilim ahlak~ ve ilaq firmalar~n~n hastanelerdeki tanrtlm qal~gmalar~ 
tart~gllmaya bag land^. 

Bir giyim ureticisi veya otomobil ureticisi iqin amaq urununu satarak k3r etmek oldugu gibi, 
ilaq ijreticisinin amacl da kar etrnektir. ljstelik ilaq pahall bir urijndur. Yeni bir otomobil modeli gelig- 
tirmek birkaq tasar~m~ ve b i rka~ testi gerektirdigi halde, yeni bir ilacln geligtirilmesi 10-15 y ~ l  suren ve 
rnilyarlara rnal olan b i r~ok  araStlrrnay~ gerektirir. Bu nedenle urununu satarak k3r etrnesi ilaq ureti- 
cisinin en dogal hakk~d~r. Ote yandan liberal ekonomide satrg i ~ i n  tuketici kitleye yonelik tanltlm ve 
reklam en onemli faktordur. llacln tuketicisi hastalard~r. Hastalara ancak hekimler aracll~gl ile erigi- 
lebilir. Bu nedenle ilaq endustrisinde hekime ve hastanelere ilaq endustrisinde hekime ve hastane- 
lere ilaq alrrn~ndaki rolleri nedeniyle, eczac~lara yonelik tan~t~m ve reklam yap~lrr. 

Cagdag liberal devlet anlay~ginda tuketicinin korunmas~ esastlr. Dogrudan insan s a g l ~ g ~ n ~  ilgi- 
lendirmesi nedeniyle ilaqlar~n tan~t~rn ve reklamlar~ isin daha ozenli, daha S I ~ I  onlemlere gereksinirn 
vard~r. ABD bu konuda en ileri onlemlerin a l ~ n d ~ g ~  ve uyguland~g~ bir ulkedir. Buna karg~n ender de 
olsa, bazan ka~aklar olabilmektedir. Bu bak~mdan olayln Amerika cephesini b~rakarak bu vesileyle 
kendimize bakal~rn. Yu r t t a~~m~z  Prof. Cantekin iqin de uzulmemize gerek yoktur. Kendisi zaten 
Amerikan vatandagldlr. ABD bir goqmen ulkesi oldugu iqin orada, Avrupa'daki gibi ikinci sln~f yurt- 
tag iglerni sbz konusu degildir. ijstelik, kar~~srndakiler t ~ p  doktoru olmalar~na ragmen, kokeni ingaat 
mijhendisi olan sayln Cantekin'e Amerikan Tabipleri Birligi sahip q~krnlgt~i. Yazlnln yayrmlandlg~ 
JAMA (Journal of Anerican Medical Association) bilindigi gibi, Amerikan Tabipleri Birligi'nin bilimsel 
yayln organ~d~r. Birlik olaya, "Bir ilacrn bir hastal~ga iyi gelip gelmedigini doktor mu bilir in~aat  mu- 
hendisi mi bilir?" gibi mesleki govenizm ile yaklagmam~g, bilimsel durustluk ilkesine gore hareket 
etmigtir. 

Ilaqlar~n tan~t lm~ yaplltrken yanrltlct bilgilendirme yap~lmamas~, dogruluk ve bilimsellikten uzak- 
lag~lrnamas~, yararl~ etkilerin abart~l~p zararl~ etkileri gozard~ edilerek aglrl kullan~rnlar~nln onlenmesi 
iqin devletin alacag~ onlemlerin yanlnda hastanelerce allnmasl gerekli baz~ onlemler de vardlr. Bu 
amaqla devletimizce al~nrn~g olan onlemler (en son 7 Eylul 1990 tarihli Resmi Gazete'de yay~rnlan- 
mlg "Begeri Ispenciyari ve Trbbi Mustahzarlarln T~bbi Tan~t~m Yonetmeligi") bazr eksiklikler olmakla 
birlikte, yeterli kabul edilebilir. Bu konudaki en buyuk eksiklik, recetesiz ilaq satrgln~n bnlenememe- 
sidir. Buna karg~l~k yurdumuzda, hastanelerce konuya iligkin al~nmlg hiqbir onlem yoktur. Bu ne- 
denle, etjer yurdurnuzda ilaqlar akrlc~ kullan~lrn~yor, insanlar~n sagl!glnl riske sokacak gekilde uygun- 





4% - 
suz kullanrl~yorsa bunun bag sorumlusu biz, hastane qallganlarldlr. Bu baklmdan once ~uvaldlzr 
kendimize batlrallm. 

Koge d6nuculuQun yagam biqimi kabul edildigi, her turlu avantacilik, uq kag~tq~ l~k  ve hrrsrzllgln 
hoggbrij ile, en azlndan tepkisizlikle kargilandlgr bir toplumda bilim veya meslek ahlakl, durijstluk ya 
da meslek andl gibi soyut onlemlerle insanlarl qlkarcilrktan uzaklagtlrmak olanaksizdlr. Buna ek ola- 
rak mezuniyet sonrasl egitim olanaklarl olmayan, ilaqlarla ilgili yenilikleri izleyebildikleri tek kaynak- 
larl ilq firmalarlnln verdikleri dokumanlar olan kigilerden ilaqlarrn rasyonel kullan~lmasl beklenemez. 
Sorun ancak bilimsel kurallarln geqerli oldugu demokratik bir yapilanma, bir organizasyonla @zu- 
lebilir. 

Amerikan hastanelerinde kurallar ... 
ABD'deki hastanelerde bu amacr saglamak iqin olugturulmug organizasyonlar klsaca gunlar- 

dlr: 

1. Her hastenenin bir Ilaq Formuler Kurulu vardlr. Bu kurul hastanede kullanilacak ilaqlari be- 
lirleyerek o hastaneye ozel formuleri hazlrlar. Formulerde olmayan ilaqlarr hekimler yazamaz. 
Formulerde olan ilaqlarr bile herkes diledigi gibi yazamaz. Cegitli krsltlamalar vardlr. Bazl ilaslarl sa- 
dece belirli uzmanlar veya gefler yazar gibi. Formuler, yeni bilimsel verilerin iglglnda surekli degigir. 
Kurul toplantllarlna kurul uyesi olmayanlar da girebilir. Oy haklarl yoktur. fakat dijguncelerini ser- 
bestse soyler, bazr ilaqlar~n formulere allnmasrnr veya qikar~lmasinl onerebilirler. 

2. Ilaq firmalarin~n temsilcileri hastenede serbestqe dolag~p diledikleri hekimlerle gdrugemez- 
ler. lla~larlnin tanrtlrnin~ sadece ayda bir kez, hastenedeki bir salonda kendilerine ayrllan stand- 
larda, toplu olarak yapabilirler. lsteyen hekimler standlarr gezerek ilaqlar hakkinda bilgi allrlar. 

3. Bir i l a ~  firmas1 temsilcisi bir hekimle ozel olarak gbrtigmek istediginde idareden izin almak 
zorundadtr. Goriigme ancak hekimin ofisinde yapllabilir. Klinik, poliklinik ve hastene eczanesine 
kesinlikle giremezler. Hasta tabela veya reqetelerine bakamazlar. 

4. Tedavi maliyeti daima goz onunde bulundurulur. Ayn~ etkiye sahip i la~lar  araslndan en 
ucuzu tercih edilir. 

5. Hekimler bir ilaq uzerinde aragtlrma yapacaklarl zaman dogrudan ilacrn firmas1 ile iligki ku- 
rarak numune i l a ~ ,  dokuman veya rnaddi katkl saglayamazlar. Bu tur gereksinimler ancak hastane 
idaresi aracrllg~ ile karg~lanabilir. 

6. llaqlar iqinde antibiyotiklerin ozel bir yeri vardrr. Diger ilaqlar uygun kullan~lmad~klar~ tak- 
dirde genelde sadece uygulanan hastada zarar olugturabilirler. Buna kar~llrk antibiyotiklerin uy- 
gunsuz kullan~lmalarr sadece uygulanan hastada degil, tum toplumda zarar olugturabilir. Cunku 
geligiguzel kullan~ld~klar~ takdirde antibiyotiklere kargl bakterilerde direnq gel i~ir  ve bu bakteriler bir 
enfeksiyona neden olduklarlnda ilaqlar etkisiz kallr. Bu nedenle her hastane ozel bir antibiyotik po- 
litikasl saptar. Yeni ve pahali antibiyotiklerin kullan~lmalarr klsitlanlr. Bunlar ciddi enfeksiyonlar iqin 
saklanlr. Antibiyotiklerin profilaksi (koruyucu) amaclyla nasil kullanllacagr belirlenir vs. 

Bizde Ise kura ls~zl~k lar  var 

Bizde bu tur kurallar olmadlgl, politikalar saptanmadrgl iqin hastenelerimizde tam bir bagbog- 
luk, karmaga egemendir. Ilaq firmalarl ile hekimlerin veya eczacrlarln iligkilerini kisitlayan veya du- 
zenleyen hiqbir kural yoktur. Firmalar istedikleri gibi tanrtlm yaparlar. Hekimler istedikleri ilaqlarr ya- 
zarlar. Bir ilaq firmas1 tanltlm toplantlsl ad1 altrnda kendi ila~larlnr qok yazan hekimleri 5 ylld~zll bir 
otelde bir hafta aglrlar. Bir digeri yurtdlgi geziye gtjtijrur. Bat1 da buyuk skandallar doguracak bu 
tur iligkiler bizde olagan kabul edilmekte ve aqlk~a yaprlmaktadir. Ornegin, bu yoldan yurtdlgrna 
gidecek kigi izin dilek~esine firmanin davet mektubunu ekleyerek idareye bagvurabilmektedir. 
Kimse bunda bir sakinca gbrmemektedir. Bu arada ilaq firmalarlna haksizl~k etmemek iqin gunu da 
belirtmekte yarar vardir; tibbi cihaz veya malzeme imal vesat~c~larr ile de aynl iligkiler sbz konusu- 
dur. 





~niversite hastaneleri, askeri hastaneler, devlet haHeneleri SSK hastaneleri ve ozel hasta- 
neler dahil yurdumuzdaki tum hastanelerde durum budur. Baz~ t ~ p  fakulteleri ve hastanelerde go- 
revli, konunun one-mini bilen bir grup arkadag bu qarprkllgr duzeltmek, uygulamada bilimi ve akll 
egemen kllmak iqin y~llard~r ugragmakta, kongre ve toplantrlarda meseleyi anlatmaya qallgmaktadlr- 
tar. Fakat, ne yank ki bir netice elde edememektedirler. Cunku konuyu tum hekimler benimseme- 
dikqe sorunun qozumu olanaks~zd~r. 

Baz~ hekim arkada~lar istedikleri ilaqlar~, h i~bi r  klslntlya tabi olmakslzln, yazabilmelerini de- 
mokrasi geregi mesleki bir hak veya dzgurluk kabul etmektedirler. Demokrasi, kugkusuz insanlarln 
emirlerle kls~tlanarak yonetildigi bir rejim degildir. Fakat herkesin istedigini yapmasl, hiqbir kls~tla- 
maya tabi olmamasl da degildir. Demokrasi insanlarln kendi kendilerini kls~tladrklar~ rejimdir. Bu ne- 
denle demokrasinin on kogulu bzelegtiridir. ~ r n e g i n  ABD hastanelerindeki ilaq Fo~muler Kurullarr 
tam bir demokratik forumdur. Burada hekimler kullanacaklarr ilaqlarr kendileri kls~tlamaktadlrlar. Bu 
kurallar aynr zamanda surekli egitim iglevi gormektedir. Cunkii her hafta olagan olarak 
(gerektiginde de olaganusM) toplanrp formulere allnmas~ istenilen yeni ilaqlarla ilgili onerileri goru- 
Surler. Oneri sahibi gorij~unu bilimsel olarak aq~klar. Varsa karyt gorugte olanlar da duguncelerini 
bildirirler. 

Toplantlya katllanlar, bu ~ekilde o ilaq hakk~nda yeni bilgiler edinmig olurlar. En sonunda 
oylama yaprlarak demokratik bir karar allnlr. Demokrasiyi sindirememig toplumlar, bu tur onlemlerin 
yukar~dan verilecek emirlerle allnmasrn~ isterler. Fakat bu gekilde al~nan onlemlerin uygulanma 
gucu fazla yoktur. Cunku bu tur emirler esnek degildir, kolay degigtirilemez. Buna kargll~k bilim qok 
h lz l~ ilerlemektedir. Dun harika denilen bir ilacln bir gun sonra qok ciddi yan tesirleri oldugu anlagrl- 
maktadrr. Bu nedenle formulerlerin kolayca degigtirilebilmeleri gerekir. Ayrlca zorla, emirle yaptlrllan 
i ~ l e r  verimli olmaz. Bu da ancak her hastenenin kendi formulerini hazlrlamas~yla saglanabilir. 

Yurdumuzdaki bu ba~~boglugun sonucunda, ilaqlar rasyonel kullan~lmamakta ve aglrl ilaq kul- 
lan~mlna bag11 olarak birqok yan tesir ortaya qrkmaktadlr. Antibiyotikler, kullanllmamalar~ gereken 
hastalrklarda kullanlld~klar~ iqin hayati tehlikenin soz konusu oldugu ciddi enfeksiyonlarda etkisiz 
kalmaktad~rlar. Ornegin, bizde en qok satan ilk on ilaqtan 7 tanesi bat~da qok az kullanrlan yeni ve 
qok pahall antibiyotiklerdir. Buna bag11 olarak antibiyotiklere en direnqli bakteriler bizde bulunmak- 
tadlr. Kugkusuz ilaqlar~n rasyonel kullan~lmamasrna neden olan bagka bir qok faktor daha vard~r. 
Bu yazrda degindigimiz bunlardan biri fakat bence, en onemlisidir. Bu konuda daha fazla bilgi 
edinmek isteyenler a~ag~daki  kaynaklardan yararlanabilirler. 
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Bil l tenimizin b u  say l s~ndan  itibaren, yeni b l r  sayfa aqlyoruz. Son yrl larda 
kul lanlmlar~yla tedavide yeni yaklaymlar getirmlg, blr  boglugu doldurmu$ velveya 
tedavi protokollerini d e g i ~ t i r m i g  i laqlar~ pizlere tan~tmak istiyoruz. B:J s a y ~ m ~ z d a  
DOG. Dr. Mehmet Mell i  t a r a f ~ n d a ~ '  kaleme allnan ve mantar enfeksiyonlarlnln 
tedavisinde yeni b i r  yaklag~m getlren bir  ilac olan Flukonazol'u t a n ~ t ~ c ~  b l r  yazlyl, 
agagldaki sa t~r la rda  bulacaks~nlz. Bu yaklasjlmla kaleme a l a c a g ~ n ~ z  y a z i l a r ~ n ~ z ~  
bekliyoruz. 

FLUKONAZOL 
Doc. Dr. Mehmet MELL/ 

Ankara ljniversitesi TIP Fakiiltesi Farmakoloji Anabilim Da l~  

Antifungal kemoterapide "Gold Standard" olarak kabul edilen amfoterisin B'nin; sadece 
intravenoz yolla kullan~labilmesi, nefrotoksisitesi en fazla antibiyotiklerden birisi olmasl ve santral sinir 
sistemine geqiginin iyi olmamasl nedeniyle sistemik enfeksiyona yolaqan b i r~ok  mantar cinsine ve 
kandidalara oldukqa etken olan bu antibiyotigin alternatiflerini arama ~allgmalarl yogunlagmlgt~r. 
Sentetik bir antifingal olan flusitozin ise, antifungal spektrumunun darllgl, etkenliginin duguklugu ve 
etkilerine kargl qabuk d i ren~  geligebilmesi nedeniyle, tedavide tek baglna degil fakat amfoterisin 
B'nin yan etkilerinden korunmak iqin, bahsedilen ilaqla kombine gekilde kullan~lmas~ onerilmektedir. 

lmidazol turevi antifingal ilaqlardan bazllarlnln sistemik uygulamaya elveri~li olmamalarl 
nedeniyle, sadece lokal olarak dermatofitozlarln ve vajinal kandidiyazisin tedavisinde kullan~lm~glard~r. 
Bu grupdan mikonazol sadece parenteral uygulamaya elverigli olmas~na kargllrk, ketokonazol oral 
yolla kullanllabildigi iqin, sistemik mantar infeksiyonlarlnln ve dermatofitozlarln tedavisinde sistemik 
olarak kullanlm alanl bulmug ve bu ilaqla ilgili bilgi birikimi olmugtur. Ketokonazolun antifungal 
spektrumu g e n i ~  olmaslna karglllk b i r~ok endikasyonda etkinligi amfoterisin B'den duguktur. Bunun 
otesinde amfoterisin B gibi santral sinir sistemine yeterli konsantrasyonda geqmemektedir. Ayrlca 
insidensi diigukde olsa, ciddi, dlumle sonuqlanabilen hepatit yapabilmektedir. Bunun haricinde 
testosteron ve adrenal kortikosteroid sentezini doz baglrnll bir gekilde inhibe etmektedir. 

lmidazoller azol halkaslnda iki azot atomu iqermektedirler. Daha sonra sentez edilen triazoller 
ise azol halkaslnda uq azot atomu iqermektedir. Triazol grubu anti fungal ila~lardan Flukonazol, 
ltrakonazol ve Terkonazol bulunmaktadlr. Triazol grubu iqinde en fazla qallgma yapllan flukanazol, 
b a z ~  ozellikleri nedeni ile gerek diger antifungallerden ve gerekse imidazol turevlerinden 
ayrllmaktadlr. Flukanazol halen ulkemizde de pazarlanm!~ durumdadlr. 

Oral yolla kullanllan flukonazolun absorbsiyonu oldukqa hlzll ve yuksek oranda olmaktadlr. 
Ayrrca oral yolla ilaq kullanamayan hastalar i ~ i n  intravendz kullanlml mumkundur. Normal btibrek 
fonksiyonu olan kigilerde, serum yar~lanma.bmru,yaklagrk 30 saat oldugu iqin gunde tek doz 





kullan~lmas~ yeterli olmaktad~r. Diger buttin' antif;ngallerin aksine serebrospinal slvldaki 
konsantrasyonu serum konsantrasyonunun % 80 nine kadar q~kabilmektedir. Bu dzelligi nedeni ile, 
gu an iqin fungal menenjitlerde sistemik yolla kullanllabilecek tek ilaq olma dzelligini korumaktadlr. 
Bilindigi gibi, amfoterisin B nin serebrospinal slvlya geqigi iyi olmadlg~ iqin fungal mehenjitlerde 
intratekal yolla kullanllmas~ onerilmektedir. Toksik etkileri aq~slndan da flukanazol, kendisinden once 
geligtirilen imidazol turevi antifungallere gore farkl~llk gostermektedir. Ketakonazol kullanlmlnda 
gorulen adrenal ve testikuler steroidogenezisin inhibisyonunun, flukanazolun onerilen dozlarlnda 
olugmad~g~ bildirilmigtir. Bilindigi gibi, azol turevi antifungaller, duyarl~ funguslarda sitokrom P 450 
aktivitesini inhibe ederek ergosterol biyosentezini bozmaktadlrlar. Hernekadar insan sitokrom P 450 
sistemine afiniteleri, funguslardakilere gi3re qok duguk olsa da ketokonazol kullanlm~yla ciddi ilaq 
etkilegmeleri oldugu bildirilmigtir. Flukonazol kullan~mlnda bu tur etkilegmelerin, fenitoin kan 
duzeylerini artlrmalarlnln haricinde, daha az gdruldugu bildirilmi~tir. Yalntz flukonazolunda seyrek de 
olsa hepatit olugturdugu bildirilmigtir. 

Yapllan qallgmalarda, flukonazol sistemik infeksiyona yolaqan birqok mantar turune k a r ~ ~  in 
vitro etkinlik gostermigtir. Serebrospinal slvrya geqiginin iyi olmas~ nedeni ile ozellikle AIDS li 

hastalarda olugan fungal menenjitlerde flukonazol tedavisine buyuk umutlar baglanmlgtlr. Yaln~z 
kriptokokkal menenjitli hastalarda amfoterisin B ile yap~lan kontrollu ~al~gmalarda gerek tedaviye 
cevap ve gerekse mortalite oranlar~ birbirinden pek farkl~ bulunmamlgtlr. Bu nedenle eldeki mevcut 
bilgilere gore, flukonazolu en azlndan kriptokokkal menenjit tedavisinde en etkili tedavi yaklag~m~ 
olarak degerlendirmek mumkun degildir. Yaln~z kriptokokkal menenjitlerde relapslar~ onlemek iqin 
flukonazolle yap~lan idame tedavisi, amfoterisin B ile yapllana gdre anlam11 olarak bagarlll 
bulunmugtur. Koksidioidal menenjitte ise flukonazol tam bir iyilegme saglamasa dahi oral yolla 
devaml~ idame tedavisinde kullan~larak iyi sonuqlar allnmasln~ saQlamlgt~r. Oldukqa yuksek oranda 
mortaliteye neden olan bu tur menenjitlerde flukonazol tedavisi umut verici gorijlmektedir. 

Bahsedilen durumlarln haricinde sistemik mantar enfeksiyonlarlnda flukonazolle klsltl~ say~da 
Gallgma yapllmrgtlr. Flukonazolun bir diger kullan~m endikasyonu ise kandida enfeksiyonlarldlr. Oral 
veya Bzofajiyal kandidiyazisde etkili olmaslnln otesinde vajinal kandidiyazisde de etkili bulunmu$tur. 
Bahsedilen endikasyonda qegitli seqenekler bulunmaslna ragmen, 150 mg Ilk doz ile diger tedaviler 
oranlnda klinik ve mikolojik iyilegme saglamaktadlr. 

Flukonazol, oral yolla kullan~labilmesi, eliminasyon yarl omrijnun uzunlugu nedeni ile gunde bir 
defa kullan~lmas~n~n yeterli olmasl ve mevcut antifungaller iqinde santral sinir sistemine terapdtik 
konsantrasyonlarda geqebilmesi nedeni ile, tedavide problem yaratan ve qogu zaman devamll 
idame tedavisi gerektiren fungal menenjitlerde amfoterisin B nin ciddi bir alternatifi gibi 
gdzukmektedir. Ayrlca kullan~mlnln kolayllg~ ve toksik etkilerinin halihazlrda kullan~lan ilaqlara gdre 
dugukluQu nedeni ile kandida infeksiyonlar~nda tercih edilen bir i l a ~  gibi gorulmektedir. Su an klsltll 
saylda yap~lan kontrollu klinik qal~~malar, ileriki ylllarda, flukonazolun diger mantar infeksiyonlarlnda 
kullanlllg~yla ile ilgili ayrlntll~ bilgilerin olugmaslna yolaqacakt~r. 

Yalnlz Flukonazol pahall bir ilaq oldugu iqin, tedavide faydalfiyat oranlnln gdzonune all nmasl 
ve belirtilen spesifik endikasyonlarda kullanllmas~, buna k a r ~ l l ~ k  diger mantar infeksiyonlarlnda aynl 
kur oranlnl sagl~yan ve daha ucuz tedaviye olanak sagl~yan ilaqlarln tercih edilmesi rasyonel bir 
yaklag~m olur. 





ANF SALIVER~LMESIN~N EDRF TARAFlNDAN 
MQD~JLASVONU 

Dr. Ogunhan YlLDlZ 

G.A.T.A. ve As. TIP Fak. T~bbi Farrnakoloji ABD. 

American Journal of Physiology'de yaylnlanan bir makelede, EDRF (Endotheliurn Derived 

Relaxig Factor) inhibitorlerinin izole slqan atriyumundan ANF (Atrial Natriuretic Factor) sal~verilmesi 

uzerindeki modulator etkisine dair bir qall~ma yer alrnaktadlr. 

Atriyal kardiyositlerden sallverilen ANF, renin-anjiotensin sistemini inhibe eder ve diurezis, 

natriurezis gibi etkileri vardlr. ANF sal~verilmesi iqin, atriyal distansiyorun esas stimulus oldugu kabul 

edilmekle birlikte, sal~verilmesini etkileyen lokal faktorler hakklnda yeterli bilgi yoktur. EDRF'nin 

adrenerjik norotransmisyonu ve renin sal~verilmesini inhibe edici dzellikleri bildirildiginden, EDRF'nin 

vaskuler duz kas dlyndaki yapllarda da modulator rol oynayabilecegi du$unulmu~Mr. Atriyal kan 

damarlarlnln yaplslnda bulunan endotel, EDRF sal~verilmesinin esas kaynagldlr. Ayrlca, endokard 

yaplca ve orijin olarak endotele qok yaklndlr ve endotele benzer ~eki lde altlnda bulunan 

kardiyositlerin fonksiyonunu etkileyebilir. 

Bu ~all$mada, dokunun (slqan atriyumu) elektriksel stirnulasyonu ile atriyopeptid 

sal~verilmesinde frekansa baglmll artq gozlenmigtir. Endoteli uzakla~t~rlcl etkisi gibi, endokard~ 

uzaklaSt~r~c~ etkisi de gozlenen saponinle on i~lemden sonra, ANF sal~verilmesinin arttlgl 

saptanmlgtlr. Metilen mevisi, oksihemoglobin ve hidrokinon gibi degi~ik mekanizmalarla EDRF 

etkisini inhibe eden maddeler, ANF'nin bazal sal~verilmesini arttlrrn~$lardlr. Indometasin 

uygulanmaslnln ANF sal~verilmesini deoi~tirmemesi ise, endojen prostoglandinlerin bu olayda rolu 

olmadlglnl gbstermektedir. 

Sonuq olarak, intraatriyal kan damarlarl endotelinden velveya endokarddan sallverilen 

EDRF benzeri bir faktor, ANF sal~verilmesini modiile etmektedir. EDRF inhibitorlerinin, bu qail~mada 

oldugu gibi, herhangi bir kirnyasal veya fiziksel stimulusun bulunmadrgl deneysel Sartlarda, ANF'u 

artt~rlcl etkisi, ANF sal~verilmesi uzerinde bu faktdrun tonik inhibe edici bir etkisi oldugunu 

gostermektedir. 

Am. J. Physiol. 1990, 259, H 982-H 986. 
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H A B E R L E R  

HABERLER 

0 Farmakolojiye aragtlrlcl ve hoca olarak uzun ylllar degerli 
hizmetlerde bulunan, bu bilim dallnda uluslararas~ duzeyde 
pek qok katkllarda bulunmug Hocamlz ve en y a ~ l l  uyemiz 

Prof. Dr. Regat GARAN'I kaybetmenin derin uzuntusu 
isindeyiz. Degerli ailesine, ydklnlarlna ve uyelerimize bag 
sag11g1 dileriz. 

@ [Jlkemizde Diabetes Mellitus alanlnda yapllmlg olan 
qall~malara verilen "Lilly - Mustafa Nevzat 1992 Diabetoloji 
Odulu" Cumhuriyet Universitesi TIP Fakultesi Farmakoloji 
Anabilim Dallndan DOG. Dr. Yusuf Sarloglu, Ars. Gbr. Dr. 
Tijen Utkan ve Yrd. Do$. Dr. Nihat Zafer Utkan taraflndan 
ortaklaga yurutulen "Deneysel Diyabet Oiu~turulmug 
Kopeklerin cegitli Damar Yataklarlnda Vaskiiler Duz Kas 
Fonksiyonlarlnln ve Kontraktil Cevaplarl ~zerinde EDRF'nin 
Roluniin Ara~tlr~lrnasl" bagllkla ~allgmaya verilmigtir. 

Bu ddulden dolay1 arkada~larlmlzl kutlar, bagarllarlnln 
devamlnl dileriz. 

Turk Farmakoloji Derneginin bundan sonra belirli aralarla 
yapmayl palanladlgl egitim simpozyumlar~n~n ilki, Anadolu 
[Jniversitesi TIP Fakultesi Farmakoloji Anabilim Dallndaki 
arkadaglarlmlzln buyuk katkllar~yla ve Ankara, Istanbul, 
Bursa, Eskiaehir'deki uyelerimizin katlllmlarlyla bahsedilen 
fakultenin Me~el ik Kampusii'nde 24 Nisan 1992 tarihinde 
yapllmrgtlr. Bu simpozyumda Radyoaktif Maddelerin 
Farmakolojik ve Fizyolojik Callgmalarda kullan~l~glar~yla ilgili 
ayrlntlll bilgiler, bizzat bu konuda tecrubesi olan 
konugmac~lar taraflndan konuya ilgi duyan ve bu konularda 
qall~mak istiyen aragtlrmacllara aktarllmlg ve konuyla ilgili 
ayrlntlll tartlgmalar ylpllmlgtlr. Bildiginiz gibi, aynl simpozyum 
yakln yorelerdeki uyelerimizinde faydalanabilmesi iqin 18 
Mayls 1992 tarihinde Samsun'da 19 Mayls Universitesi TIP 
Fakiiltesi'nde tekrarlanacaktlr. Gerek simpozyumun 
duzenlenmesinde ve gerekse sosyal etkinliklerde mukemmel 
evsahipligi yapan bagta Sayln Dekan Prof. Dr. Esat 
ERENOGLU olmak iizere Anadolu [Jniversitesi TIP Fakultesi 
Farmakoloji Anabilim Dallndaki tum arkada~lar~m~za qok 
te~ekkur ederiz. Ayr~ca tum konugmacllara ve ozellikle 
camiamlz dlglndan katllarak Radyasyon Biyalojisi hakklnda 
ayrlntlll bilgiler veren ODTU. Biyoteknoloji Enstitusu Ogretim 
[Jyesi Prof. Dr. Vaslf HASIRCl'ya qok tegekkur ederiz. 
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