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DMerli Meslektaglar~m,
Derneglmlz Nlsan (1993) aylnl yogun bllimsel etkenllkler IGlnde gqlrmlgtlr. Daha Once
karartagt~r~l~p
slzlere duyurdugumuz "lzole dOz kas preparatlar~"Ozerlndekl sempozyumumuz
hmlr'de Ege ~nlverslteslTIP FakOltesl Farmakolojl Anablllm dall bagkanl ve emegl g q e n d e
(jerll hocalar~mlzla,9 EylOl iJnlversltesi TIP FakOltesl Farmakoloji Anabllim d a l ~
ve Eczacll~kFakOltes1 Farmakolojl Anabllim Dal~bagkanlarlnln OstOn gayret ve katkllarlyla olugturduklar~milkemmel organizasyon tprCeveslnde 21 Nlsan da yap~ld~.
Bu sempozyumda konugmac~olarak
katk~dabulunan genG arkadaglarlma yOrekten tegekkOr etmek istiyorum. Ger~ekteniglediklerl
konularda gerek yen1 baglarnlg farmakoloji mensuplarlna gerekse blzlere pek ~ o ~y
k Ogrettller. Ylllardanberi ara slra miigahade ettigim bir konuda, gent meslektagiar~ma
bu vesile ile bazt
uyar~lardabulunmak Istiyorum. @k nadir de olsa baz~genG arkadaSlarlrnlz bllimsel taktlmlerlnl
yaptlktan sonra kendllerine fazla sual sorulmasln~pek hog kargllamlyor ve bu durumu yapt~klarl blllmsel konugmanln blr yeterslzllgl olarak kabul edlyorlar. Bu keslnllkle yanllqlr. Akslne blr
konugma dinleylcller taraflndan ne kadar tart~g~llr
ve ne kadar ~ o suale
k
maruz kallrsa o kadar
degerlldir. Blzim amac~m~zda
bu glM sempozyumlarda tOm dlnleylclleri bOyles1 blr eylem iGlne
sokmaktlr. Bu vesileyle merhum hocam~zProf. Dr. NOsret Fiwk'ln ~ o veclz
k
blr Oz deglginl slzk r e hatlrlatmanln tam yerl olduguna lnanlyorum: "Tek saz devrl Goktan gegl, orkestra qaglnda
yaglyoruz".
Derne()imlzln lklncl etkenllgl 30 Nlsan'da Ankara'da yap~lan'blyoyararlan~msempozyumu" ldl. Bu sempozyum tahmlnlmlzln qok Ozerlnde bOyOk bir llgl gOrdO. Yurdun her kOwslnden gelen degerll meslektaglar~m~z
biyoyararlanlm ve Olkemlzdekl son uygulamas~hakklnda
genlg bllgl sahibi oldular. Sempozyuma gerek l l a endOstrIs1
~
temsilcllerl, gerekse yetklli sagl~k
otorltelerlnlnde lgtlraklerl son derece yararll olmugtur. Ortaya q~kanen somut geQek, blyoyararlanlm aragtlrmalarlnln blr eklp gallgmasl olmasl, blreysel glrl!$imlerlnh l blr
~ anlaml olmadlgl,
bu tpl~gmalardaen Onemll fazln analltlk tayin y6ntemleri oldugu ve burada yapllan hatalarln
gerek yapanlar~ve gerekse yaptlranlar~yerden yere vuracag~tam a ~ ~ k lile
l gvurgulanm~g~r.
~
Bu
kabll ~al~gmalarrn
bir merkezi otorlte taraflndan blllmsel olarak yOnlendlrllmeslnin Onemi Ozerinde dutulmugtur. Biyoyararlan~mtestlerlnln IlaG gellgtlrllmeslnde en Onemll kalite OIqOtO oldugu, (pk g q kalfnmlg bu noksanllgln Olkemlzde IlaG endOstrislnde yerlegirilme zotunlulugu
vurgulanmlg ve bunun blr (pk gell~mekteolan Olkelerde benzerlerinln gOriildOgil glbl blreysel
lllgkllerle degil blr merkezi otorlte taraflndan organlzasyon ve denetlmlnln saglanmas~OngOrOlmOgtOr. Bu sempozyumdan blyoyararlan~mlallglll olan mercllerln gerekll dersl almlg olmalar~
Omldlnl tag~maktay~m.
6nOmOzdekl aylarda da Dernegimlzln etkenllklerl devam edecektir. Bu
duygu ve dOgOncelerle siz degerll meslektaglar~m~
YOnetlm Kurulu adlna saygllar~mlaselamlanm.
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u.TIP Fak. FarmakolojiAnabilim Dal~

ijlkemizde insanlar ijzerinde ilaq denemeleri yap~ldlgln~
gtjsterir olaylarln belgelenerek baslnlm~zdaguncel bir sorun olarak ortaya at~ldlgln~
ilgi ile izliyoruz.
Kugkusuz Myle bir deneme, iilkemizde, Sagl~kBakanllg~taraflndan ruhsatland~r~lm~g
ilaqlar iqin
geqerli degildir. Ruhsatl~bir ilac~bilimsel kurallar iqinde istedigi gekilde kullanma yetki ve sorumlulu~u
hekime aittir ve hekimin bu yetkisini kullanmas~hastaslna hizmette bir zorunluluk olup kesinlikle deneme anlamma gelmez.
ikinci Dunya Savagl'ndan sonra kimya ve biyoloji bilim dallarlndaki ilerlemeler, say~lar~
her gun
artan pek qok sentetik ve dogal kaynakl~etken maddeleri ilaq olarak insanl~khizmetine sunmug ve
sunmaya devam etmektedir.
Giiniimuzde aragt~rmatemeline dayall qokuluslu ilaq endustrilerinin en tjnemli hedefleri daha etken, daha az zararl~ve daha qok yararl~ilaqlan bulup insanl~khizmetine sunmaktlr. Bu kurumlar aragtlrmaya buyuk yatlr~mlaryapar, en yetenekli beyinleri kadrolarlna almak isterler. /ki binli y~llaradogru
dunyadaki biitiin ilaq tekelinin, sayllar~yirmiyi geqmeyen bu kurumlarln eline geqebilecegini tahmin etmek guq olmasa gerek. Yeni ve etken bir maddenin bulunmasln~takiben, endustrinin ilk ugraglsln~qegitli laboratuvar denemeleri olugturur. Bu denemelerin en onemli klsmln~da hayvanlar uzerinde yuriitulen farmakodinamik, farmakokinetik ve toksikolojik qal~gmalarkapsar. Bu ~allgmalaretken maddeyi
tan~madave olas~tedavi edici ve toksik etkisini saptamada onemli bir agamad~r.Bu agarnay1 geqmeyen hiqbir etken madde klinik denemelere tabi tutulamaz. Klinik denemelere tabi tutularak insandaki
yaran, zararl ve metabolik dzellikleri anlag~lmam~g
hiqbir etken madde de i l a olarak
~
ruhsatlandlrllarak
piyasaya sunulamaz.
Klinik deneme donemine gelinceye kadar endiistrinin igi zor degildir. Esas sorun, laboratuvar
denemelerinden geqmig etken yeni maddelerin insanlar uzerinde yiiriitulmesi zorunlu olan klinik denemeler doneminde baglar. Cunku insanda ilaq denemeleri iqin son derece kat~kurallar vardlr. Kald~ki
ilaqlann, yerinde, zaman~ndave dozunda kullanllmad~klar~
zaman ne denli zararl~olabileceklerinin bilincinde olan ileri ulkelerin insanlan, hele hele yepyeni kimyasal maddeler iqin p k daha duyarlldlrlar.
Bu bak~mdanpkuluslu ilaq endustrileri, klinik deneme ddnemine kadar getirdikleri etken maddelerin
bu donem denemelerinde qegitli yollara bagvururlar. Bu yollardan biri de, ilaqlann yararl ve zararl hakklnda bilinqlenmemig, konuyu cpk hafife alan klsacasl kulturel ve ekonomik ydnden qegitli qkmazlar
iqinde olan ulkelerde yagayan insanlar uzerinde yuriitmektir.

HELS~NK~
B~LD~RGES~NDEK~
KURALLAR
Dunyadaki turn insanlar iqin geqerli olan bir uluslararas~belgeden stjz etmek istiyorum. Tiirkiye'nin de imzas~bulunan Helsinki bildirgesinde ilaqlar~ninsanlarda deneme kurallar~qok aq~kve seqik
biqimde belirtilmigtir. Acaba yepyeni bir etken maddeyi insanda denemeye kalkan bir kimse (ki mutlaka bir hekim olmal~dlr)Helsinki bildirgesinde saptanmlg kurallara hangi boyutlarda uymaktadrr? Bu konuda ciddi kugkular~m~z
vardlr. Cunku bu belgede, insanda deneme yapabilecek bir hekimin yetenek
ve uzmanl~glndan
tutun da, aragt~rman~n
yap11dlg.1sagl~kkurumunun her bak~mdan
yeterli olmaslna kadar tum kogullar slralanmlgtlr. Hiqbir hekim yeni bir etken maddenin kigide olugturabilecegi etkileri
(fayda ve zarar) en ince detaylna kadar bilmeden, bu etken madde hakklndaki on laboratuvar qallgmalarlnln kapsamlna ait bilgileri eksiksiz olarak tamamlamadan insanlar uzerinde deneyemez. Ayr~cabu
kabil denemeler, slradan bir hekimin bagarabilecegi bir ig degildir. ozel bir uzmanl~kdal~olan aklinik
farmakoloji>>egitiminden mutlaka geqme zorunlulugu vardlr. Bugun butun ileri ulkelerde p k onemli bir
uzmanl~kdal~olarak yerlegmig bulunan klinik-farmakoloji, ulkemizde t ~ fakultelerinde
p
henuz kesin yerini bulamam~gtir.
Bugunlerde baslnda yer alan ilaq denemelerinin, ulkemizde yap~lmas~
zorunlulugunu savunacak
hiqbir yeterli gerekqe ileri sljriilemez. Yukar~dabelirtildigi gibi bu konu, asllnda yeni yeni etken madde*17 Mart 1985 tarihli Cumhuriyet Gazetesinden altnrnlptlr.
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leri bulan pkuluslu ilaq endustrilerinin sorunudur. Turkiye'de gimdiye kadar gerek ilaq yaplmcllarl gerekse universitelerimizce, ileride etkili bir ilaq olmaya aday hiqbir maddenin ne sentezi yapllmlg ne de
dogal kaynaklardan izole edilmigtir. BOyle bir madde izole edilebilse dahi degil klinik denemeler, dn laboratuvar denemelerinin de yapllabileceginden emin olunamaz. Bu duruma gore bizim ileride ilaq olmaya aday hiqbir etkin maddemiz yoktur. 0 halde kimin maddesini insanlarlmlz uzerinde denemeye
kalklyoruz? Bu sorunun yanltl son derece klsadlr: D I kaynakll.
~
Bizim ulkemizdeki ilaq etken maddelerinin butiine yaklnl dig kaynaklldlr. Belki kisltll saylda bazl ilaqlarlnetken maddeleri uretilmeye baglanmlgtlr, ama bunlar kesinlikle yeni maddeler degil, sOz edilen tum denemelerden ge~mia,ruhsatlarl sadece Silkemizde degil, birqok Olkede bulunan maddelerdir. Turkiye'de SSYB'dan yeni bir ilaq iqin
ruhsat allnmaslnda etken maddenin gerek laboratuvar gerekse klinik denemelerinin yaplldlglnl gdsterir belgeler, uluslararasl literaturde yaylmlanml~etken madde ile ilgili veriler ve hatta bagka ileri ulkelerde
ruhsatll olup olmadlgl On kogullari aranlr.

BAKANLIKTAN C Z ~ N ALINARAK

...

Burada Onemli bir nokta Ozerinde durmak istiyorum. ~lkemizdehenuz ruhsatlanmaml~fakat ileri Ulkelerde ruhsatll bazl dnemli ila~larlhekimlerimiz hastalarlnda kullanmak isteyebilirler. Bu konuda
Sagllk Bakanllgl'ndan gerekli onay allndlktan sonra i l a kullanllabilir.
~
Bu da insanda yap~lacakbir ilaq
denemesi anlamlna gelmez. Hatta laboratuvar denemelerinden geqmig ve klinik denemeleri, tanlnrnlS
ileri Ulkelerin baa sagllk kurumlarlnda yuriitulen, kimyasal yaplsl aqlklanmlg ve tin qallgmalara ait raporlarl bilimsel uluslararasl literaturde yaylmlanrn~gbazl yeni etken maddeler iqin klinik araStlrma yapmak maksadlyla ulkemizdeki aragtlrlcllar ba~vurudabulunabilirler. Bu gekildeki ara~tlrmalariqin de
Helsinki bildirgesindeki tum ko~ullardikkate alinmalldlr. Ayrlca ayrlntlll bir proje ile bakanllga bagvurmak zorunludur. Burada insanlar uzerindeki ilaq denemelerinin her turlu ydnunu dikkate alacak ((etik
komite~,lerinsaptayacagl ilkeler dahilinde arastirmayi yuriitme olaslllgl vardlr.
Ne var ki insanda ilaq denemelerini yapabilecek uzmanlagml~kigiler ve btiyle bir araatlrmayl yuatmeye yeterli araC; ve gere~ledonatllmlg sagllk kurumlarl olmadan ara~tlrmanlnyurijtulebilmesi olaSIIIQI hemen hemen yoktur.

A ~ a gyukarl
l
on yll Once Sagllk Bakanllgl Eczaclllk Genel Mudurlijgii Ilaq Ruhsatlandlrma Komisyonu'nda gdrevli iken Istanbul'dan tanlnmlg bir hekimin bir ilacln akll hastalarlnda denenmek uzere
ba~vurusunuqok qarplcl bir drnek olarak sunmak istiyorum. Bu etken madde, dl$ kaynakll $okuluslu
bir endustriye aitti. Aracl olan hekim, firma taraflndan gdndelilen butun formlarl bakanltga gdndermi~ti.
Denecek etken maddenin ne jldl ve ne de aqlk kimyasal yaplsl vardl; sadece firma taraflndan verilen
bir kod numarasl yazlllydl. itdcln kimlere, nasll ve kaq adet verilecegi ba~kabir qizelgede yazlllydl. On
veya on be9 adet degigik ~izelgelergdnderilmigti. Hepsinin uzerinde ingilizce q o k mahrern,) oldugu
belirtiliyordu. Bu qizelgede ilacl aldlktan sonra hastanln klinik ve bazl laboratuvar bulgularlndaki degigikliklerin kaydedilmesi ongdriiluyor hatta bir sutunda c(koma ve oliimn kaydl dikkati qekiyordu. Deneme bittikten sonra butun bu Gizelgelerin yine mahrem olarak firmaya postalanmasl emrediliyordu. Bu
ba~vuruo zaman ki bakan taraflndan ~ o aglr
k bir yazl ile reddedildi. Acaba bu hekim o zaman resmi
bagvuruda bulunmasaydl ve gerekli klinik denemeleri yaparak ilgili firrnanln emirlerini yerine getirseydi
kimin haberi olabilirdi? Acaba bu veya buna benzer olaylar devam etmig midir? Bunu bilemiyorum.
Ancak baslnda yer alan ((kobayw deyimi igte bu ~ekildeuygulamalara verilen en yerinde addrr. Bdyle
bir olaya araci olabilecek bir hekimin bu i$islrf bilimsel bir merak iqin yaptlgl iddia edilemez, qunkii
yaptlgl deneyde teknisyenlik gdrevini yerine getirmi~olup en ufak bir katklda bulunarnaml~t~r
ve Ostelk
hastaya verdigi maddenin de ne oldugunu bilmemektedir. Boyle bilimsellik olmaz. Bu aracllrk gdrevi
b a ~ k aneyin karglllgl olabilir, bunu bilmemize olanak yoktur. Ancak bu tutum ve davranlst ile Helsinki
bildirgesini, Tur hekiminin ~ o duyarll
k
oldugu deontolojik ilkeleri ve hatta ettigi Hipokrat andin1 qignedinigi sdylemek isteriz, gu soruyu da sorarak: Acaba insanlarlmlz uzerinde bilmedikleri yeni etken maddeleri deneyenler, ileri ulkelerin, sadece insan sagllgl i ~ i degil,
n
hayvanlarln sagllgl iqin de ne denli duyarll olduklarinl bilseler birazclk utanlrlar ml?

~ 0 ~If - l ~
Amac
MADDE 1. Bu YUnetmeligin amaci; hastallklardan korunma, tqhis, tedavi veya viicudun herhangi
bir fonksiyonunu degigtirmek amaci ile kullanilmak
iizere yeni gelhtirilen sentetik, bitkisel ve biyolojik
kaynakli maddeler ve bu maddeler kullandarak hazulanacak terkipler ile gOniillii insanlar iizerinde yapilacak klinik aragtumalann safhalanni, niteligini,
bunlann tabi oldugu esas ve usuller ile bunlardan
dogacak sorumlulugun eseslanm belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2. Bu YCinetmelik y-da
belirtilen
amaqlarla, ilaq kullanilmak suretiyle insanlann iizerinde yapdacak hbbi a q t m a l a n n ~ k l i n ve
i kontroliinii, bu aratjmalan yapacak kigi, kurum ve kuruluglan kapsar.
Dayanak
MADDE 3. Bu YUnetmelik, 3359 sayili Sakhk
Hizmetleri Temel Kanunu, 2827 sayih Niifus Planlamas1 Haklunda Kanun ile 181 sayih sayili Sagllk
Bakanligmln Tqkilat ve GUrevleri Hakkinda Kanun
Hiikmiinde Kararnarne'ye dayanilarak hazulanmigtlr.
Tanimlar
MADDE 4. Aksi belirtilmedikge, bu YUnetmelikte gqen deyimlerden;
a) Bakanhk :Sag& Balunhgi'm,
b) flat: Hastlllklardan korunma. teghis, tedavi veya viicudun herhangi bir fonksiyonunu degigtirmek
iizere bu Ytinetmelige gore yapilacak klinik araghrmalarda kullanilacak sentetik, bitkisel veya biyolojik
kaynakh etken madde, terkip velveya farmadtik
mustahzarlan,
c) Klinik q m a : flaqlann etkilerini veheya
yan etkilerini, emilim, dagil~m,metabolizma ve ahlimlanm a q m a k ve degerlendirmek arnaciyla insanlar iizerinde yiiriitiilen tum qaligmalan,
d) Etik kurul: flaqla yapllacak klinik araghrma iste@nin incelenebilmesi, klinik a q t m n a ve qahgmalann etik aqldan degerlendirilmesi ve kontrolii amaciyla, Bakanllk merkezinde Bakanhkqa tqkil edilen
Kurulu,
e) Yerel etik kurullar: Am$tmnayi yapacak kurum ve kuruluglarda olugturulan ve bu YUnetmelik'de tesbit edilen gUrevleri yiiriiten kurullm,
*Resmi Gazete, 29 Ocak 1993. Sayi: 21480
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ifade eder.
fzin Mecburiyeti
MADDE 5. Herhangi bir ilq konusunda bilimsel
amaqla klinik a q t m n a yapmak isteyen k&i, kurum
veya kuruluglar, bu Yiinetmelik hiikiimlerine uygun
olarak yerel etik kurul araclhgiyla Bakanhga b w ruda bulunmak ve izin almak zorundadnlar.
A q t m a y l a ilgili olarak hazuianacak " a q t u m a
protokolii" ve diger dokiimanlar Bakanhga sunulw.
Etik Kurul'un gerekqe, a m q , yaklqim ve yuntemler
de dikkate alarak, etik yUnden uygun gOrdiigii aqtvmalann uygulamaya konulmasma, Bakanllkqa izin
verilir.
fine Tabi Arajrirmalar
MADDE 6. Bakanllktan izin ahnmasl gereken
amjmalar:
a) FarmasUtik miistahzar olarak heniiz Bakanhkga ruhsatlandmhamig ilqlarla yapllan tiim klinik
am$tumalan,
b) FarmasUtik miistahzar olarak B M p ruhsatlanhlmq bulunan ilqlarla yapdacak,
- Yeni endikasyon p l q m a h n i ,
- Daha Once qalqilrnamq bir hasta grubu iizerinde yiinitiilecek uygulama phgmalanni,
- 6ng~riilendozun iistiinde, yUksek doz @@malanni,
kapsar.
Aragrrmalarin Temel Esaslari
Klinik Uncesi amjhnnalac

MADDE 7. Yeni geli~tirilenbir ilacm, klinik Uncesi farmakolojik, toksikolojik ve farmasutik a q t u malan tam ve uygun deneysel yUntemler kullanilarak yapilmadan I. DUnem klinik q t m a l a n n a
gqilemez.
Bu gahgmalann degerlendirilmesinde a p B d a belirtilen hususlar Uncelikle dikkate almu:
a) Klinik 6ncesi aratjhrmalann uygun deney hayvanlannda ve uygun metodlarla yapilmig olmasi,
b) flacin ve etkinin Ozelligine gore uygun saylda
deney hayvani kullanilmig olrnasi,
C)Etki, yan etki, diger maddelerle etkilqim, toksisite, teratojenite, mutajenite, fertilite, kanserojenite
ile ilgili ~aligmalannuygun doz arallklan ve uygun
siirelerde yapilmig olmasi,
d) Farmakokinetik qaligmalann uygun biyolojik

i

Umeklerde ve uygun parametreler degerlendirilerek
yap~lmlgolmas~,
e) Amgmlacak ilacln fizikokimyasal Uzellikleri,
farmasUtik liretim yUntemleri, safslzllk limiteri ve
analiz metodlan, stabilitesi, gerektigi takdirde invitro biyoyararlan~mq t l n n a sonqlannln tam olarak verilmig olmas~.
Gerek gtkiildiigunde bu aqtvmalarla ilgili ek
bilgiler verilmesi talep edilir.
Klinik q t u m a l a r .
MADDE 8. fnsanlar uzerinde bilimsel amgla
i l q kullanilarak yapdacak tlbbi aragtmalann yiiriitiilmesinde apgldaki hususlara uyulur:
a) fsan Uzerinde yapilacak i l q q t m a l a n n d a
Helsinki Deklarasyonu ve ekleri kararlar ile T~bbi
Deontoloji Tiizugu'ne tam olarak uyulur.
b) Dokuzuncu maddede belirtilen I., II., 111. DUnem denemeler, gUnulliilerde ve kiginin yazil~nzasl
ile yapllu.
c) Yapdacak a q m n a l a n n kapsam~,amac~,zarar ve tehlikeleri, giiniillulere tam ve yavli olarak
anlatdu.
d) Kesin bir zorunluluk olmadk~a,18 yqlm tamamlamamlg olanlar ile gebeler ve mumeyyiz olmayanlar uzerinde I. ve 11. IXInem ilag denemelei yapilmaz. 111. DUnem denemeler, velayet veya vesayet
alhnda bulunanlar iqin ancak veli ve vasilerinin yazl11muvafakat~ile yapilu.
e) Araghrmalardan elde edilen bulgu ve sontqlar
ile Uzellikle yanladvers etkiler, q t m c t veya destekleyen kurulug taralindan her alt~ayda, yerel etik
kurul aracll~giile Bakanllga bildirilir. Ancak, ilaca
bag11 Ulum vakalannda ve ciddi yan etkilerin gUriilmesi halinde, aragtuma hemen durdurulur ve durum
24 saat i~indea z l u ve yazil~olarak en huh yonternle Bakanhga bildirilir.
Etik Kurul, durumu en g q bir hafta i~indegOriigiir ve karann~yaz111olarak bildirir.
Aqtumanm dwdurulmasi halinde, araghrmaclnm elinde kalan tiim ilaclar bir tutanak ile yerel etik
kurul vasitasiyla engeg bir hafta i~indeBakanllga
teslim edilir.
f) Aragtumanln her tiirlii hukuki ve mali sorumlulugu, aragtmayl yapan ve destekleyen kigi, kurum
ve kuruluglara aittir.
Klinik Aragtma DUnemleri, Etik Kurullar ve
Klinik m t m a Protokolu
Arajtirrcrlar
MADDE 9. Klinik q h r m a l a n yiiriitecek sorumlu a q t ~ n c i d aranacak
a
Uzellikler gunlardr

a) TIP doktoru olmak ve uzmanllk dahnda veya
doktoradan sonra kendi uzmanllk dalinda en az 5 yil
tecriibesi bulunmak,
b) Amgtmanln niteligine uygun bir ekiple @ISmak.
Klinik Arajtrrma Donemleri

MADDE 10. Tum klinik aragtumalar, gerek araghrmaya tabi tutulanlann emniyetini saglamaya ve
gerekse a q m a r u n sagllkl~~ k i l d etakibine elver i ~ l tqhizat,
i
personel ve laboratuar imkanlanna sahip, tam te~kkiilluegitim hastanelerinde yihiitiiliir
ve dUrt donemde yapdlr.
I. Wnem: flacin farmakokinetik (izellikleri (emilim, daglhm, metabolizma, ahlrm), toksisitesi, biyoyararlan~m~
vucut fonksiyonha etkisi ve biyolojik
aktivitesi, az sayida s a g W gUniilluler iizerinde denenir. Bu aragtumalann yapilacag~yerde, her turlu
acil hbbi destegi saglayacak irnkanlann ve araghrmalann mahiyetine uygun laboratuarlann bulunmasi
gereklidir. Bu ddnem gahgmalar, klinik farmakolog
velveya hp doktoru farmakologlar ile uzman t ~ dokp
torlan taraf~ndanbirlikte yiiriituliir.
11. Wnem: Az saylda sqilmig hasta uzerinde,
ilacln etkili doz slnulan, klinik etkinligi, biyolojik
aktivitesi, yaran, giivenilirligi, hastahk halinde farmakokinetik Uzellikleri ve toksisitesi aragtmlu.
Bu dUnem tphgmalann deneklerle yuriitulecek
Mlumii, uman tip doktorlannm sonunlulu~ualtmda, ilgili deneyleri yapabilecek ve bir klinik farmakolog velveya up doktoru farmakolokun bulundugu
biu ekip tarafmdan yiirutulur.
111. IXlnem: I. ve 11. dUnemlerde olumlu bulunan
ilag, daha genig saylda hasta uzerinde etkinligi, emniyeti ve degigik dozlan yonunden denenir. Bu aragtmalar, uzman hp doktorlan taraflndan yiiriituliir.
N.Wnem: lla$lann, farmastitik mustahzar olarak ruhsatlandmlmas~ndansonra, kabul edilen endikasyonlan uzerinde emniyeti, doz farkl~Manve
yan etkileri gibi konular q t m l w . Bu amgumalar,
uzman t ~ doktorlan
p
taraf~ndanyiiriitiiliir.

Etik Kurullar

MADDE 11. fnsan uzerinde yapllacak q t m a lan etik yUnden degerlendirmek Uzere, yerel etik kurullar ile Bakanl~kmerkezinde bir Etik K w l kurulur.
Etik Kurul'un Tejkili
MADDE 12. Etik Kurul, Bakanhk Miistepn'mn
veya gUrevlendirilecek bu Mustepr Yardimc~s~mn
bqkanhgmda, agtglda belirtilen iiyelerden olugur:
a) Universitelerden ( t ~ pfakultelerinden) se~ile-

cek hp fakultesi kBkenli Uq farmakolog Bgretim uyesi,
b) universitelerden (hp fakiiltelerinden) sqilecek uq klinisyen 6 h t i m uyesi,
c) fjniversitelerden (eczac~llk fakiiltelerinden)
sqilecek eczaclllk fakiiltesi kokenli uq Bgretim uyesi (bir farmasBtik kimyaci, bir farmaatik teknolog
ve bir toksikolog),
d) Tiirk Tabibleri Birligi Merkez ~ o n & ~ i ' n csee
qilecek bir uzman bp doktoru,
e) Tiirk Eczacllar Birligi Merkez Heyetin'ce seqilecek bir eczaci,
f ) Turk Dig Hekimleri Birligi Merkez Heyetin'ce
sqilecek bu dig hekimi,
g) Bakanhkqa sqilecek ijq klinisyen,
h) Bakanllk 11% Ruhsat Komisyonu'ndan seqilecek bir tiye,
i) Hukuk Fakiiltelerinin ilgili bilirn dal~ndanq i lecek bir Bgretim uyesi,

gindan itibaren en geq iki ay iqerisinde degerlendirmek, zorunlu sebeblerden dolay~gecikme olacak ise
bunu ayni sure iqinde gerekvli olarak yazi ile bildirmek (bu siire, en fazla bir kez uzahlabilir),
e) Bu YBnetmeligin diger maddeleri ile kendisine verilen gorevleri yaprnak.
Yerel Etik Kurullann Tejekkdlii
MADDE 14. Yerel etik kurullar, q b r m a n l n yapilacagi egitim hastenelerinde t-kkul
eder. llgili
kumm veya kurulug, yerel etik kurulu olugturduktan
soma iiyelerin a&m, unvanlanni ve biyografilerini
bir ay iqinde Bakanliga bildirir.
Yerel etik kurullar ajagrda belirtilen iiyelerden
olL4Jur:
a) UC klinisyen doktor,
b) Bir klinik farmakolog veya hp doktoru farmakolog,
c) Bir eczacl,

j) Adli Tip Kurumu tarafindan wilecek bir uzman hp doktoru,
k) Tedavi Hizmetleri Genel Miidurii,
1) h q ve Eczaciilk Genel MUdW
m) Bakanlik I. Hukuk Miipviri.
Etik Kurul uyeleri iki sene iqin Bakanliksa gUrevlendirilirler; bir dunemden fazla gorev almak
miimkundiir. Etik Kurul'a sqilecek uyelerde, uzmanllk dallannda en az 10 yllllk deneyim aranir.

e) Bir patolog,
f) Miimkunse bu bbbi deontoloji uzmanl,
g) Yapilacak qalqmanln (Izelligine uygun bir uzman.
Yerel Etik Kurullarrn Gorevleri
MADDE 15. Yerel etik kurullann gBrevleri gunlardlr:
a) I. ve 11. Wnem q h r m a l a n ile henuz ruhsat
almamig ilaqlarla yapllacak I n . Wnem q h r m a l a r
iqin hazulanan protokol ve belgeleri incelemek, degerlendirmek ve uygun gurdiiklerini en geq bir ay
iqinde Bakanllga gbndermek,

Bir takvim yili iqinde, izinsiz ve mazeretsiz olarak ust uste iiq toplanhya katllmayan tiyenin uyeligi
d u ~ ve
r yerine ayni nitelikte yenisi sqilir. Kuml
uyeliginden qekilme ve dugme Bakan onayi ile onayin tebligahnm yapllmasmdan sonra yuriirluge girir.
Kurul, uye tam sayirun en az iiqte ikisinin igtiraki
ile toplanir, kararlar Kurul uye tam saylsmin ekseriyetinin oylanyla ahnu.

Etik Kurul'un Gdrevleri
MADDE 13. Etik Kurul'un gorevleri gunlardu:
a) Klinik q t u m a l a r ile ilgili olarak yerel etik
kurullar W l n d a n Bakanhga sunulan ve bu YBnetmelikte belirtilen dokumanlan incelemek ve gerekqeli olarak karann~bildhek,
b) Gerek gUrdugunde, projelerin uzmanlara incelettirilmesini Bnermek,
c) Yerel etik kurullann raporlann~incelemek, degerlendinnek ve muteakip donemlere gesig iqin g6riig bildirmek,
d) Yerel etik kurullardan gelen projeleri, alind-

d) Bir biyokimya uzmani,

b) a bendi diginda kalan III. D6nem ve IV. D6nem aragtuma protokollerini incelemek, uygulamp
uygulanamayacagina gerekpli olarak karar vermek
ve aragtuma Bzeti ile birlikte karanni yazlli olarak
Bakanliga bildhek,
c) Luzum gBrdugu durumlarda, gerekqesini belirterek a q t m a l a n durdurmak,
d) Tibbi Deontoloji Tiizugunun 11 inci maddesine gore yapllan ve mukerrer nitelik gosterin uygulamalan, yeni ve yerlegmemig hbbi teknolojilerin uygulamalanni degerlendirmek ve denetlemek,
e) 6 nci maddede belirtilen izne tabi aragbrmalar
diginda kalan, ruhsatli ilaqlann biyoyararlanim aragtumalan gibi rutin testlerle ilgili projeleri degerlendirmek ve karara baglhak.
I., 11. ve 111. Wnem Amjhrmalanna Miiracaat
fqin Gerekli Dokumanlar

MADDE 16. fnsan uzerinde denenen velveya hiq
bir iilkede mhsat almamig velveya Tiirkiye1de.mhsat
almamig ilaqlarla yapilacak a q t m a l a r i ~ i nyapilacak miiracaatlarda apgida belirtilen bilgi ve dokumanlar Etik Kurul'a verilir.
a) Ara..jtnmacdann adlan, iinvanlan, lusa biyografderi, adresleri ve imzalan;
b) Destekleyen kurulugun adi, adresi ve yetkililerinin imzalan;
c) Destekleyen kurulug ge sorumlu q t m c i arasinda, sorumluluklann paylqilmasini giisteren imza11belge;
d) A r q m a ilaci ile ilgili detayli bilgiler;
1- Kimyasal ve farmasUtik bilgiler,

- flacin veya ihtiva ettigi diger maddelerin isimleri ( W A C , INN gibi)
- llacin kimyesel ve melekiiler yapisi
- flacin kimyasal ve fiziksel Uzellikleri

- flacin iiretim W i , kontrol ve analiz yiintemleri
- flacin diger ilac ve kimyasal maddeler ile invitro etkilqmesi
- flac~nklinik q t m n a d a kullandacak formulasyonu
2- Farmakolojik bilgiler,
- flacin bilinen veya muhtemel etki mekanizmasi
flacin sistem ve organlan etlcisi
- flacm metabolizma, emilim, dagdim ve atdma
gibi farmakokinetikiizellikleri
3- Akut, subakut (subronik) ve kronik toksisite
cahgmalan,
4- Teratojenik, kanserojenik mutajenik teratojenik ve reproduktif qalqmalar,
5- Diger klinik iincesi bilgiler,
e) Aqtnma ilaci ile ilgili klinik farmakolojik ve
klinik bilgiler, bilinen veya muhtemel yan etkileri ve
varsa bunlann 6nlemleri;
f) 17 nci maddeye gdre hazlrlanmi~klinik
t m a protokolii;
g) Aragtma ilaci ile ilgili yayin ve diger referanslann fotokopi veya ayni basimlan,
Etik Kurul gerekli giirdiigii hallerde ek aragbrma
ve bilgiler talep edebilir.
Klinik Uncesi aqhrmalarla ilgili olarak verilen
bilgiler, ilac~ngeli~tirildigiana ulkeden temin edilir.
Ancak Etik Kurul, gerekli gbrdiigii takdirde, ek am$tinnalar da isteyebilir.
Klinik Arajtirma Protokolii

-

MADDE 17. Klinik qtmnalarla ilgili o l d
apgldaki bilgileri slrasiyla ihtiva d e n protokoller
hazirlanu.
a) Araghrmanin a&, amaci ve gerekqeleri,
b) Aragtmcilann adlan, unvanlan, adresleri ve
imzalan,
c) Destekleyen kurulugun ad^, adresi ve yetkililerin imzalan,
d) Am$mnanin iizeti,
e) A q t m a y l a ilgili daha Once yaylnlanmig bilgiler,
f ) Aqtlrmanin tiirii,
g) Kullanilacak ilacin;
1- A& velveya kodu,
2- FarmasUtik W i , kullmm yolu,
3- Dozu,
4- Muhafaza ptlan,
5- Etiketleme Umep,
6- Tam bilqimi,

7- Kaynagi
8- Sentez bilnileri,
9- Diger ilaq ve kimyasal maddelerle etkilqimi,
10- flacin yaplldlgi yer,
h) Metodoloji;
1) Hasta tanlmi ve sayisi,
2) Arqtmaya dahil olrna kriterleri,
3) Aqtnmadan qlkartilrna kriterleri,
4) Aqtuma suresi,
5) Kontrol gruplan ve kontrol siiresi,
6) fla~sizdonem, tedavi diinemi ve sonrasi takip
diinemlerinin siireleri ve ybntemleri,
7) Beraber uygulanacak diger tedavi yollan,
8) Yapilacak klinik ve laboratuar testleri,
9) Etkinin iil~iimve degerlendirme yOntemleri ve
degerlendhede kullanilacak kriterler,
i) Gbnullu velveya hastanin q t m a bagladrktan sonra q t u m a d a n ~lkanlmavelveya doz ayarlama kriterleri,
j) Alinmasi gerekli emniyet tedbirleri ve varsa
entoksikasyon tedavisi,
k) Am@mayason verme kriterleri,
1) Kullanilacak degerlendirme ve istatistik yontemleri,
m) Hastalann olur (Muvafakat) formu omegi,

n) Hasta takip formu Urnegi,

kurula bildirilir.

0) Yan/advers etki takip formu Umegi,

Ruhsatlr flaclarla Yaprtan Calipnalar
MADDE 22. Tiirkiye'de ruhsatli olmayan, ancak
dig tilkelerde ruhsatli ve ruhsat aldgi iilkede kullanilmakta olan bir ilaqla yapilacak q h r m a , "111.
DUnem" iqinde kabul edilir.
Gene1 Hiikiimlere Gdre Sorumluluk
MADDE 23. insanlar fizerinde yap~lacak i l q
ara$tinnalmndan dogan cezai ve hukuki sorumluluklar gene1 hiikiimlere tabidir.

P) Ref-,
r) A m g m a kesildigi takdirde kalan ilqlann
derhal toplanip Bakanliga teslim edilecegine dair taahhiit,
s) Araghrmaya katdan tam birimlerin ve elemanlann araghrma haklunda bilgilendirildigine dair bell?'=,
t) Helsinki Deklerasyonu'nun son metninin aragtwmaya kahlan tiim ara~tlrrcilartarafindan imzalanmig kopyasi.

B O L m~
Degijik ve Son Hukiimler
YOnemlige Aykirilik
MADDE 18. Bu YUnetmelik hiikiimlerine uymayan aragtqnalar yasak olup; Bakanldi, gerekli gUrdiigiinde Etik Kurul'un da g6riigiinii alarak, bu anqtmalan durdurw.
Arajtrnna flacinrn fthali
MADDE 19. Etik Kurul'ca uygun goriilen phgmalarda kulIanilacak ilaqlann ithaline, gerektiginde
Bakanllkp izin verilir.
Tanitim Yasagi
MADDE 20. A q m a y l yapan ve/veya destekleyenler, amytwma konusu ilw haklunda reklarna yonelik bir qaligma yapamazlar.
Arajtinna Hakkinda Bilgi Vermek Mecburiyeti
MADDE 21. Araghrmanm baqlamamasi veya
bagladlktan sonra tamamlanmadan kesilmesi halleri,
gerekqeleriyle beraber yerel etik kurul araciligiyla
Bakanliga bddirilmek zorundadlr.
Cok merkezli amprmalarda ise, aragmaya katilacak kigi velveya kurumlar hakkindaki tiim bilgiler, aragtlrrna yiiriitiiciisiiniin ilgili oldugu yerel etik

A r q m a y a tabi tutulan kiginin ml,bu yiizden
ugradlgi zararlann t m i n i n i talep hiortadan
kaldmnaz.
Ozel Gundemli Kurul Toplanrilari
MADDE 24. a) Radyoaktif ila~lar(RadyofarmasUtikler) ile yapilacak q t u m a l a r , Tiirkiye Atom
Enerjisi Kununundan bir yetkilinin ve bir niikleer hp
u z m m m katdmasl ile;
b) Bitkisel kokenli ilaqlar ile yapilacak a m j m a lar, eczacddc fakultesi fannakognozi ana bilim dalindan bir UBetim iiyesinin kaollmi ile, iizel giindemli
bir toplanhda gUrii$iliir.
G E C ~ CMADDE
~
1- Bu YUnetmelik kapsarnma
giren daha Once bqlamq ve Men yiiriitiilmekte
olan klinik acqonnalan yiiriiten veya destekleyenler, bu Yonetmeligin UngUrdii~uusul iqinde, gerekli
bilgi ve dokiimanlar ile beraber, pligmalann~,bu
YUnetmeligin yiiriirliige girdigi tarihten itibaren iiq
ay iqinde Bakanliga bildirmek zorunda&rlar.
Yerel Etik Kurul bu bilgileri Bakanliga iletmekle
yukiimludiir.

Yiiriirliik
MADDE 25. Bu YUnetmelik yaylmi tarihinden 6
ay sonra yiiriirliige girer.
Yiirutme
MADDE 26. Bu YUnetmelik hiikiimlerini Sagl.
Bakani yiiriitiir.

Prof. Dr. ALAATT~NAKCASU TOPLANTISININ ARDINDAN

/.

Dr. Tayfun UZBAY
Giilhane Askeri TIP Fakultesi, T~bbiFarmakolojiAnabilim Dal~
ANKARA
Tiirk Farmakoloji Derneginin sosyal ve bilimsel etkinliklerinden olan "Farmakoloji Egiiiminde Kugaklararas~Bilimsel Etkilegme Seminerlerinin" ilki 22-24 Subat 1993 tarihleri araslnda "Prof. Dr. Alaattin AKCASU Toplantlsl" ad1 altlnda Erciyes'te geqeklegtirildi. Bu organizasyona konugmact olarak katrlmlg gene kugaktan bir farmakolog olarak izlenim ve duguncelerimi ortak sesimiz olan "Farmakoloji
Bolteninarac~llg~
ile klsaca aktarmak istedim.
Oncelikle Turk Farmakoloji Derneginin sayln bagkan~ve ydnetim kurulu uyelerini bByle bir toplantlya Bnderlik ettikleri icin kutluyor, bana $allgmalanm~
aktarma ve tartlgma olanag~verdikleri icin hepsine
ayrl ayrl tegekkurlerimisunuyorum.
to plant^, adlna bu organizasyon dilzenlenen degerli hocam~zProf. Dr. Alaattin Ak~asu'nunacts
konugmast ile bagladr. Tum seminerlere katll~meksiksiz oldu. Bunda bir parca Erciyes'te hava kogullarlnln cok k6tu olmas~nedeniyle toplant~yakatllan'larln d ~ g a r ~pek
y ~ tercih etmemelerinin de katkls~olmakla beraber, dzellikle hocalar~m~zln
seminerlerin hepsini buyiik bir ilgi ile izlediklerini ve konugmaylara katk~dabulunabilmek icin gerekli cabayl gdsterdiklerini gozledim. Seminerler sonrasrndaki
tartlgma ve elegtiriler Mlumu olduk~ayaplcl ve samimi bir ortamda gerceklegti.
Bu toplant~yadaha fazla say~dahocam~zlnkatllmasln~arzu ederdim. Ancak bu mevsirnde rutin
ders programlar~ve callgmalar araslnda Myle bir etkinlik icin zaman aylrrnanln gu$lilgunu de biliyorum. Ben bu toplant~yakat~lmayanhocalar~m~zln
hepsinin dnemli mazeretleri olduguna inan~yorum.Bu
arada bize dugen baz~gdrevleri de bu yazl araclllgt ile vurgulamak istiyorum. Bana gore bu to plant^
iqin Turk Farmakoloji Derneginin ~ U Y U N S Ugene
~ ~ farmakologlarln bagvurusu oldukp yetersiz duzeydedir. Bunun nedenleri, belli bir konuda cal~gangenG araStlrlcl saylslnln azllgl veya gene aragtlrrcllarln
bu duyuruya ilgisiz kalmalar~olabilir. ijlkemizde, farmakoloji ailesi icinde, en azlndan bir doktora veya
uzmanl~ktezi bitirmig gene aragtlrlcl saylslnln bu toplant~yaba~vurudabulunanlarln cok cok uzerinde
oldugu gercegi birinci secenegin gecerli olmadlgiln~kan~tlamaktad~r.
Buradan farmakoloji ailesinin tum
ge% aragtlrlcllarrna seslenmek istiyorum: Turk Farmakoloji Derneginin bu gayreti bizim icindir. Buna
hepimizin sahip c~kmas~
gerekir. Eger katll~molmazsa bu tip toplant~larister istemez yapllamayacaktlr.
Konugmac~olarak bagvurunun artmasl belli konularda (Omegin, santral sinir sistemi farmakolojisi gibi)
cal~ganaragtlrlc~laricin bu toplantllarln ayrl ayrl duzenlenmesini gundeme getirebilir. Btjyle bir toplantlda, o alanda daha cok deneyime sahip hocalarrm~zlnkatlllm~ile callgmalarln~sunan ara$tlrrc~lar~n,
ele~tiri
ve katkllardandaha fazla yararlanabilecegi inanclndaylm. Bu tip toplantllarln gene aragtlrlcllara
sunacagl en onemli avantaj, laboratuvar callgmalan slraslnda kaqlla~t~klarr
guclukleri c6zume kavugturabilmek icin onemli bir olanak yaratmas~d~r.
Ayrlca benzer alanlarda cal~.$anaragtlrlc~larbu tip toplant~lardakaynagarak birlikte, daha degerli, yeni projeler uretebilirler ve projelerde birlikte calr$abilirler.
Bu da ulkemizde son derece yetersiz olan farkl~anabilim dallar~araslndaki diyalogu ve birlikte callgmay1 arttrracaktlr. Bdyle bir geligmenin farmakoloji ailesinin ulusal ve uluslararas~bilime katklsln~daha
da guclendirecegi inanclnday~m.Tum bu guzel geylerin olabilmesi icin dncelikle bizlerin bu toplantllara
buyuk bir istek ile katlllm~gereklidir. Turk Farmakoloji Dernegi uzerine dugeni yapmlg ve dnemli bir
ad~matmlgtlr. Bundan sonrasl ve daha iyisi bizim gayretlerimiz ile gerqeklegecektir.
Seminer saatleri dlglnda toplant~yakat~lanhocalar~m~z
ile olduk~asamimi ve negeli bir ortamda
sdylegirler yapma olanag~buldum. Toplantrnln ikinci a k ~ a m"Farmakolojide
~
Terminoloji Sorunu" konulu, gundem dlg~
ve herkesin katlldlg~bir toplant1 yaplldl. Konu olduk~akapsaml~bir gekilde tartlglld~.Ancak ben bu tar toplant~larda,farmakolojide egitim (ozellikle de lisansustu egitim) sorunlannln tartlgllmaslnln daha ilginc ve toplant~larlnicerigine daha uygun olacaglna inantyorum.
so nu^ olarak, bu toplant~danyararlandlg~m~
ve ulkemizde farmakolojinin gelecegine y6nelik olumlu izlenimler edindigimi soyleyebilirim. Bu noktada, toplant~yakatrlan hocalar~mtzlngdrij~lerininde bu
bultende yaylnlanmaslntnyararl~olacagrn~belirtmek isterim.
Sat~rlar~m~
bizi toplant1 suresince rahat ettirmek ve seminerlerin sunulmaslna ydnelik teknik sorunlar~m~
cdzmek
z~
icin ellerinden gelen gayreti esirgemeyen Erciyes ~niversitesi,TIP Fakultesi Farmakoloji Anabilim Dallnln degerli Bgretim uyeleri DOG.Dr. Yalqn Tekol ve Yrd. Doc. Dr. Aydln Erenmemigoglu'na en igen tegekkurlerimi sunarak noktal~yorum.

"Farmakoloji Egitiminde Kuaaklararasr Bilimsel Etkilegme Seminerleri"
Prof. Dr. Alaaddin Akgasu Toplant~sr,22-24 Subat 1993, Erciyes.

Haydi Montreal'e!
Tiirk Farmakoloji Dernegi, 24-30 Temmuz 1994 tarihlerinde Montreal'de yapilacak olan
12. Uluslararas~Farmakoloji Kongresine kahlacaklar i ~ i nbir organizasyona arac~liketmegi
planlamaktad~r. ~yelerimizin en uygun kogullarda kongreye katllmalar~ni saglamaya
yonelik bu organizasyon igin a9agidaki formu doldurup en krsa zamanda dernek merkezine
gondermenizi rica ediyoruz. Bu konudaki geligmeler biiltenin oniimiizdeki saylllarinda
sizlere duyurulacaktir.

13 Sadece gidia-doniig ucak bileti ve kongre siiresince konaklama istiyorum.
O Bunlara ek olarak Kanada'da diizenlenecek gezilere katilacagim.
C! Kongre sonram2 veya 3 haftalik Amerika Birle8ik Devletleri gezisine katllacagim.

O onerilerim:
IS~MSOYADI:
ADRES:

SIVASECITIMSEMPOZYUMU PROGRAM1
16 Mays 1993
19.30Akgam Y e m e
17 Mays 1993

Sempozyum (Cumhuriyet universitesi TIPFakiiltesi)
1. OTURUM
A. TZOLEORGAN YONTEMLERININ GENEL
DE&ERLENDIRMESI
9.15 Dr. A. Akpsu, istanbul ~niversitesi
Farmakolojide kullan~lanbiyolojik metodlann geli~mesi
10.00Dr.S. 0. Kayclalp, Hacettepe ~niversitesi
Diiz kaq fizyolojisi ve farmakolojide kullarulan olqiim yontemleri
10.45-11.00 ARA
2. OTURUM
1 1.00 Dr. R. K. TlinRer, Ankara ~niversitesi
Diiz kas deneyleri, kgullar ve teknikler
11.45Dr. T. A. Bakesoy, Ankara ~mversitesi
Derigirn-yarut ej@lerini degerleadirmede veri daBhmm optimizasyonu
12.45 0% Y e m e
3. OTURUM
B. OZEL DUZ KAS PREPARATLARI
Damar diiz ltasl
14.00Dt. T. Utk4n, Cumhuriyet hiversitesi
Normal ve diyabetik k6pek vaskiiler diiz kas preparatlan

14.30 Dr. F. Akar, Gazi Universitesi

hsan damar preparatlan ve EDRF biyoesseyi
~ r i n e diiz
r kas
15.00 Dr. 1. Cingi, Anadolu ~Nversitesi
~rinerdiiz kas preparatlan
15.30.15.45 ARA
4. OTURUM
Solunum diiz kasm
15.45 Dr. M. faan, Hacettepe ~niversitesi
Koaksiyel biyoessey yonterni
Mide-barsak diiz kssl
16.15 Dr. H.Cdiven, Dokuz Eyliil ~niversitesi
hsan safra kesesi preparah
16.45Dr. L Ostiines, Ege ~nivemitesi
hole kobay ileumu prep19.30 SempozyumYem@

18Maps 1993
Cevre Gezisi (Program daha sonra duywulacaktlr.)

NOT: Anu eden katillmcilar iqin Ankara-Sivas-Ankara arasinda otobiis ve Sivas'da
konaklama olanaklan s@lanac.akt~r.
Bu konuda Dernegin (4) 309 2156 numarall
telefon-fax'i aracllig~ile ba~vurulmasinirica ederiz.

TRAKYA UN/VERS~TES/
TIP FAKULTES~
FARMAKOLOJ~ANAB/L/M DALl

1974'de Istanbul oniversitesi'ne bag11olarak aqlan Edirne Tlp FakOltesi Farmakoloji Anabilim
Dall 1979 yll~ndaProf. Dr. Ismet ~ O K M ~ c i ' nDiyarbak~r
in
TIP FakCiltesinden buraya atanmaslyla "Farmakoloji ve Toksikoloji KOrsOsilWa d ~
alt~ndakurulmugtur. 1982 ylllna kadar 1.U. Cerrahpaga TIP Fakilltesi FarmakolojiAnabilim Dall ile birlikte bulunan Anabilim D a l ~ m1982'de
~,
Trakya Oniversitesinin kurulrnaslyla Edirne'deki kendi laboratuarlaflnataglnarak egiiim ve Wretim faaliyetlerine baglaml$lr.
Anabilim Daltmlza 1979'da atanan Prof. Dr. Ismet D C ) K M E C ~ ' ~yan~nda
~~
aynl y11Dr. Ya@n TEKOL ve Dr. Begilm ROTA asistan olarak atanmlglardlr. 1981 ytllnda Dr. Yalqn TEKOL Erciyes Oniversitesi TIP Fakiiltesi Farmakoloji Anabilim Dall'na, Dr. Begum ROTA'da Istanbul'da dzel bir girkete gitmiglerdir. T.0. TIP Fak. biinyesinde ~allglrken1983 y~llndaEcz. Serpil TURAN ve 1985 ylllnda da Ecz.
A ~ olarak atanrnlglard~r.1988 ylllnda Dr. Ahmet ULUGOL, 1989da Dr. Ruhi KADAOya G ~ R Y asistan
YlFCl ve Dr. C. Hakan K A R A D A ~ve 1983'de Dr. Dikmen DOKMEC~TUS slnavl ile Anabilim Dallmlza
gelmiglerdir. Dr. Ahmet U L U G ~ L1991'de uzrnanl~g~n~
tamamlamlg ve halen Yrd. Do~entolarak Anabilim Dallmlzda gdrev yaprnaktadlr. Ayrlca yabancl uyruklu DOG.Dr. lzaldin KHATIP Anabil Dallmlzda 2
y~ldlraragtlrma ve incelemeler yaprnaktadlr. T.U. Sagl~kBilimleri EnstitOsiine bag11olarak 3 YOksek Lisans Qrencisi de Anabilim Dallmlzda dgretim gdrmektedir.
Birimimizde Ozeri'nde $al~gllanbagl~caaragt~rmakonularl ndrofarmakoloji, kardiyovasktiler sistem
farmakolojisi ve sindirim sistemi farmakolojisidir. Ogretim Oyelerimizin 2% yurt d ~ golmak
l
iizere 80'in
Ozerinde yaylnl ve 8 tell kiaplar~bulunmaktadlr.

DR. H. Zafer G~JNEY
Gazi Oniversitesi TIP Fakiiltesi Farrnakoloji Anabilim Dal~

A.B.D.'de son ylllarda epidemik boyutlara ulagan kokain kullanlml ve kokain baglmlilarlnda giderek artan enfeksiyon egilimi, arast~rmac~lar~
bu ydnde Gegitli Gallgmalara itmigtir.
Bu ~allgmada,sagllkll ki~ilerinkanlarlndan mononukleer hucreler (MNH) ve notrofiller
elde edilmigir. MNH kulturune in vitro olarak, bir mitojen olan Concanavalin A eklenmigtir.
Daha sonra, iki ~allsmagrubu yapllarak, bir gruba tek ya da tekrarlayan dozlarda kokain
eklenirken, dirjeri kontrol grubu olarak kullan~lm~gt~r.
Verilen tek doz kokain 10, 50 ve 100
mikrogramlml dozlar~ndaMNH proliferasyonunu arttlrmlg, 200 mikrogram/ml de ise azaltmlstlr. Oysa kokain tekrarlayan dozlarda (0,24 ve 48 saatlerde) verildiginde, tum dozlarda
inhibisyon yapmlgtlr. Notrofil kemotaksisi uzerindeki etkilerine de bakllmlg ve 10 mikrogramlml lik dozda kontrol grubuna gore % 33, 100 mikrogram/ml de ise % 65 lik bir inhibisyona yo1 aq101saptanmlgtlr. Bu sonuqlardan da gorijlduSju gibi, kokainin belirgin bir immunosupressif etkisi vardlr. (6zellikle hucresel aktivasyonun erken evrelerinde ve MNH
uzerine)
HPLC yoluyla elde edilen kokain metabolitlerinin (Omek: benzoylecgonine) ise, herhangi bir etkilerinin olmadlgl saptanmlgtlr.
Jeffrey Delefuente ve C. Lindsay DeVane
College of Pharmacy University of Florida (1991).

B~L~MSEL
TOPLANTILAR

* 28-29 Agustos 1993 Paris 1 France
Cancer Pain Manegement and Palliative Care Palais des Congres 19, avenue Charles de Gaulle - 21200 BEAUNE, France.
3-6 Ekim 1993, CologneIGerrnany
Third lnternational Meeting on Biology of Nitric Oxide. Ms C. Beibwenger, Scharz
Pharma AG, Congress Organisation. Alfred-Nobel Strasse 10, D-4019 Monheim,
GERMANY
10-14 Ekim 1993, Budapest IHUNGARY
6th Congress of the European Coollege of Neuropsychopharmacology, Congress
Bureau MOTESZ. Ms K. Szigedi P.O. Box 145, H-1443 Budapest-HUNGARY Tel:
(361 251-7999,163-0037, Fax: (361) 183-7918.
* 31 Ekirn - 4 Kaslrn 1993, Jerusalemllsrael
Third lnternational Conference on Lipid Mediators in Health & Disease,. LMHD, c/o
Unitors, 90A Hayarkon Street P.O.B. 3190 Tel Aviv 61031, ISRAEL.

Sonbahar Okulu, Hucre II. Oksidan Stress ve Hucre Hasarr Yazlgma Adresi: Turk Tabipleri Birligi T~ptaTemel Bilirnler Kolu Mithat Paga Cad. No: 62118 K~zllay1Ankara.

* 24-30 Temrnuz 1994
Xllth lnternational Congress of Pharmacology (IUPHAR 1994) National Rescarch
Council Canada Conference Services Montreal Road, Ottawa Ontario Canada KIA
ORG.

H A B E R L E R

El SANDOZ 1991- 1992 y111bilim Zjdullerini
kazananlar belli olmugtur. Birincilik iidiiliinu
Hacettepe
ijniversitesi
Tlp
Fakultesi
Farmakoloji ve Noroloji Ab. Dallanndan Dr.
T. Dalkara, Dr. G. Erdemli, Dr. S. Barun ve
Dr. R. Onur "Glisinin NMDA reseptor
aktivesyonu iqin gerekliliginin hipokampusda
elde edilen elektrofizyolojik delilleri" bqlrkll
qal~gmalanyla, uqunculhk ijdulunu Ise
Cumhuriyet ijniversitesi Tip Fakultesi
Norogiriiji ve farmakoloji Ab Dallar~ndanDr.
Z. Kars, Ecz. T. Utkan, Dr. Y. Sanoglu ve Dr.
V. Y aradanakul, "tavgan karotid arter
halkalannda, in vitro sempatektomi ile endotel
ba@mlr gevsrnenin selektif inhibisyonu"
&Irk11 qall~malanyla almglardu. Bu arkada$+nrmz~ kutlar, yeni qaligmalannda
bqanlar dileriz. Bu yil ikincilik ijdiilii verilmemig, adul kaqilrg~ Dernegirnize bagrglanmghr.
fl DerneBmiz uyelerinden Dr. Emine
Demirel, Ankara U . T I ~
Fakultesi, Dr. Tayfun
Uzbay, Gulhane Askeri Tip Fakultesi Farmakoloji yardmc~ doqentligine atanrmglardlr.
Aynca, Uzm. Ecz. Tanju 0qevikay Farmakoloji doktorasinr tamamlam~gtir.Arkawlanmzr kutluyonrz.
I I Turk Farmakoloji Dernegi Egitim Sempozyumlan 1993 progrmrun 1.si, 2 1 Nisan 1993
de lzmirde, Ege ~niversitesi Trp Fakiiltesi
Muhittin Ere1 Amfisinde
yaprlmgtu.
Toplant~yayiizden fazla kahlrm olmugtur. Bu
yrl ikinci toplanh 17 Mays 1993 de Sivas'da,
Cumhuriyet ~niversitesi Tip Fakiiltesinde
yap~lacaktrr.
I1 Demegimizin diizenledigi "11% biyoyarar~ m r m m n fmEIk0l~ji ve
miistahzar
degerlendirme yonlerinden onemi" konulu
sempozyum 30 Nisan 1993 de, Hacettepe
ijniversitesi Tip Merkezi M Salonunda
yapilmgbr. Sempozyuma yaklqik 150 k i ~ i
kahlmqhr.
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TURKFARMAKOLOJ~DERNEGI BOLTENI
Turk FarmakobjiDernegiYayrnr

Sahibi

Prof. Dr. K b ~ m
TORKER

Doq. Dr. Mehmet MELLl

JwuImm
Prof. Dr. Meral TUNCER
Prof. Dr. Sevim ERCAN
Prof. Dr. Melih ALTAN

D q . Dr. Mehmet MELL~

w.Dr. Nurettin ABACI&LU
Yrd. D q . Dr. Eyup Sabri AKARSU

Dlm&twu
Uzm. Ecz. Tanju OZGELIKAY
Uzm. Ect. Bahar TUNGTAN
BIiltende yay~mlanan
yazllarln
sorumlulugu, yazarlar~naaittir.
Butten, iicretsiz olarak, Turk Farmakdoji
Dernegi iiyelerine glinderilir.

yixmmmw
Dw. Dr. Mehmet Melli
Ankara 0.TIP Fakultesi
FarmakolojiAnabilim Dalr Merkez Binasr
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