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Degerli Meslekdqlarrm, 

Son giinlerin, bizim aqimizdan, g&cl bir haberi, sizlerin de 
gnzetelerden okuyup televiqvonlard(in dinlediginiz gibi, 1998 yili Nobel 
Tip Odiiliinii, Farmakolojiye goniil verm* iiq bilim adaminrn nltnr~ 
olmnsuiir. Son yillarin popiiler molekiilii ve yurdumuzda birqok bilint 
adaminrn ugra$i& konulardan biri olan "nitrik oksid" ilc ilgili 
qalqmnlari nedeniyle Pro$ Robert F. Furchgott, Pro$ Louis J. Ignarro vc 
Prof; Ferid Murad'm bu yilki odiilii payla.ymig olmnlarz son derece 
memnuniyet verici ve tepik edicidir. Cok fazln gerilere gitmqip, son 20 
yrl iqinde bu odillii alnnlura goz atalrm: I982 yrbnda Sune K. Bergstrottt, 
Bengt I. Samuelsson ve Sir John R. Vane, prostaglandinler ve onlrrrlrr 
baglunhli biyolojik aktif maddelerin ke@yle ilgili qali~malari.yln, 1988 
yihnda Sir Jrcmes W. Black, Gertrude B. Elion ve George Hitchirigs 
histamin HZ reseptorleri ve blokiirleri ile ilgili ~nlqmalnrr.ylrr Nobel 
Fizyoloji ve T ~ J  ~diillerinin sahibi olmuglardir. Bilimin geli~ntesinrk 
fnrmakolojinin ve farmakoloji ile u&qanlarin kathsini gayd rrpk bir 
pdcifde ortaya koyan bu olnylar bizleri stimiile etmeli, ga-yret ve 
qalqmalarimiza ivnze kazandrrmalrdir. Hattrlayaca&nrz gibi Prof: R. 
Furchgott I994 yilinda yaprlan Ulusal Farmakoloji Kongremize drrvdli 
olarak kahlmi@ Dolayisiyla pek qogunuz kendisini ynkrndan tarrrni~k 
jirsnfinr elde etti 

Dernegimiz Kurucular~ndan Sayrn Prof; Dr. S. Oguz Kuynrrlp 'in 
emekliligi nedeniyle onuruna cliizenledigimiz topfanh Kr~smr'rn 27'sinde 
Biiyiik Ankara Otelinde yrrpilacaktir. Prof; Kayaalp'in "F(~rmrrko1ojirritl 
Gelecekteki Gelkme Yonleri" isimli konferanwni "Fnrtiinkol?jik 
Ara$irmalarda Finnns Tcmini" konulu panel izleyecektir. Biitiin 
iiyelerimiz bu toplanti.ya davetlidir. 

Diger taraflak, her yil yapilan "Ku~aklararasi Bilintsel E f k i l c p t ~ ~  
Toplantisi" bu yil da Erciyes, Kayseri'de Mart ayr iqinde yapilacrrlctrr. Bu 
yil Dedeman Otelinden daha uygun fiyatlarin alrnabilece&+i, dolrg~rsg~ln 
toplantrnin yapillrgz bina iqinde kalma olnsilr~znm bulunrlugu ifnrle 
edilmiqtir. Alinacnkfiyatlara gore de Mart ayinin I. veya 2. hrrjfrrsz olercrk 
kesin tarih belirlenip sizlere gene billten aracrli&yla duyurulncnktir. 

Cali~malarrnizdn buqarrlar dile@yle hepinizi sayg~l~rrrnzlr~ 
selamliyorum. 

Prof: Dr. Meral Tuticer 
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TURK FARMAKOLOJI DERNEGI 

FARMAKOLOJ~ E ~ ~ T ~ M ~ N D E  KUgAKLARARASI 
BiLiMSEL ETK~LE~ME SEMINERLERI PROGRAM1 

Prof. Dr. Nabi Kastarlak Toplantls~ 

1-3 Mart 1999, Erciyes 

Gens farmakologlarln ~allgma konularlnl tanlmaya yonelik, egitim amarl~ 
" Farmakoloji Egitiminde Kugaklararasr Bilimsel Etkilegme Semineden program In I n 
sekizincisi 1-3 Mart 1999 tarihleri araslnda Kayseri, Erciyes'de Prof. Dr. Nabi 
Kastarlak anlslna diizenlenecektir. Bu etkinlikte doktora-uzmanllk agamaslnl 
tamamlamlg, do~ent  olmam~g farmakologlar pllgtlklan konularda seminer 
sunmaktad~rlar. 

Bu toplant~ya seminer vererek katllmak isteyenlerin 1.12.1998-31-12.1998 tarihleri 
araslnda Demek merkezine faks veya e-posta ile bagvurmalarl gerekmektedir. 
Konugmac~lann ve programln saptanmaslnda bagvuru slrgsl gozetilecek, 

\ 
konu$mac~lardan 1 Subat 1999 tarihine kadar yazlll metin istenecektir. 

,Prof. Dr. inci Erdemli 

Tel: (312) 388 51 28 
TelIFaks: (31 2) 309 21 56 
e-posta: farrnader@dialup.ankara.edu.tr 

INTERNET ORTAMINDA MAKALE SUNUMU (JOURNAL CLUB) 

Hepinizin haberdar 01- gibi ~ o l o j i  dernek iiyeleri aramdaki bilimsel ve sosyal iletigimin 
a 

artmlmasi amacl ile internet kullanuntntn Mandurlmasl planlanm@r. Bu -la bir takm bilimsel 
aktivitelerin gerpklqtmlmesi istenmektedir. Bunkum illci olarak internet ormnmda makale sunumu 
('Journal Club') olu$turulacaktu. Her ay (veya belirlenecek bir s W a )  bir goniillii tarahclan makale 
internet ortammda sunulacaldu. 

Sunan kigi bu makale ile ilgili g-i (backmmd), makalenin abstmtm (Medine ortammdan ahmq 
http:llwww.ncbi.nlm.nikgov/PubMed~m&e h i n d e n  edinilebilir), makalenin iineminini, gerekli 
gi5rdiiP;u baz~ metodlan aynntdan bir Msword dosyaslna yawp (tercihen windows 95 veya daha sonram 
bir ortamda yaulrmq) demek e-posta adresine yollayacak ve bu dosya &me& WEB sayfasina 
konacaldtr. Dernek iiyeleri bu makale iizerindeki fikirlerini dernegin e-posta adresine yollayacak ve 
bunlar tekrar WEB sayfaslna yerleqtirilecektir. 

B q h g t q  ve iirnek olmasl qsmda  ilk makale tarathdan dernek WEB sayfas~nda sunuhakbr. c# 

Makale sunmak isteyenlerin dernek e-posta adresi aracll@yla bapmmh beklenmektedir. 

Hakan Giirdal 
M b  Savfas~ ve Eeosta Adresi 

http://eczanet.org/kamu/bilimseltopIuluklarAfdlSndex html 
farrnader@dialup.ankara.edu.tr 





B U L T E ~  ELL~NC~ SAYlSlNDAN SONRA 

Yrd.Doq.Dr. Ersin Yarrg 
Bulten Yayrn Kurulu ~ y e s i  

Turk Farmakoloji Dernegi Bulteni'nin ellinci saylsl Temmuz 
1998'de yay~mland~. Dernegin uyeleriyle bulugtugu en onemli iletipinl 
platformu olan bultenin ilk elli sayls~nda yayrmlanan yaz~lar~ yayln kurulu 
olarak gozden ge~irmeye karar verdik. Bu degerlendirmenin, bultende 
gimdiye kadar yapllanlar~ ortaya koymak kadar yaprlamayanlar velveya 
yap~labilecekler aqrslndan da onumuzdeki donem iqin veri 
saglayabilecegini dugunuyoruz. Nice ellinci sayllara hep birlikte ulagmak 
dilegiyle degerlendirmemize baglryoruz. I 

Bultenin ilk saylsl Mayrs 1990 tarihini tagiyor. iki ayda bir 
yay~mlanan bulten Temmuz 1998'de ellinci sayisma ulagtr. Bu donemde 
dernegimizin uq bagkan~ bultenin ilk sayfaslnda yazrlarlnr yay~rnlamlglar. 
Slras~yla, Pr0f.Dr.R. Kazrm Turker, Prof.Dr. Burhan Krran ve Prof.Dr. 
Meral Tuncer.. . 

Degerlendirmeyi yaparken elimde olmayan 21. S a y ~ y ~  ne yazrk ki 
hesap dl91 brrak~yorum. Butun degerlendirmeler kalan 49 say1 iizerinden 
yaprlm~gtlr. Bultenin sayfa sayrsl standart degil ve 8-16 sayfa a~asrnda 
(ortalama 13.9 + 0.4 sayfa) degigiyor. ilk 50 say~da toplam 680 sayfaya 
ulag~lmlg. Baz~ sabiWsurekli sayfalarln bultende yer aldrgln~ 
hatlrlayacakslnlz. once onlardan baglayalrm. 

Sabit sayfalarn baglnda kapak sayfasr geliyor. Her kapakta dernek 
bagkanlnrn bir yazlsl bulunuyor. Bunlar toplam 50 sayfa (%7.35). ikinci 
en devaml~ sayfa, istisnasrz her sayrda yer alan reklam sayfasr veya 
sayfalar~. 75 sayfalrk (%11.03) reklam allnmrg. Reklamlarln 13 sayfas~ i l a ~  
reklamr, digerleriyse firma tanrtrm reklamr (56 sayfa) veya bilimsel 
yarlgma -Dr. Ercument 0lmez'in kulaklar~ qlnlasrn- duyurusu (6 sayfa). 

Surekli kllrnmaya qallgllan sayfalar araslnda "Literaturden" en 
bagta geliyor. Toplam 36 kez yay~mlanmlg ve 38 sa$faya (Oh5.59) 
ulagmrg. Benzer iki sayfa bu kadar surekli olamamrg. "Tedavide Yeni 
Geligmeler" beg kez yay~mlanmlg ve a l t~  sayfal~k (%0.88) bir toplama 
ulagmrg. "ilaq Piyasasrndaki Yeni ~ run le r "  b a g l ~ k l ~  sayfa yalnlzca kez 
yay~mlanabilmig ve 5.5 sayfal~k (%0.81) bir yer kaplamlg bulten 
hacminde. Bu uq surekli bolumun toplamr ise 49.5 sayfal~k (%7.28) bir 
hacime ulagmlg oluyor. 

Bultende en buyuk pay dernekten duyurulara ayr~lmrp. Bu 
kapsamda bilimsel toplantllarln duyurularr degil dernek qal~gmalar~yla 
ilgili duyurular yer allyor. Genel Kurullarla ilgili duyurular, tutanaklar, 
raporlar, dernek tuzugu ve toplam 7 kez yay~mlanan uyelik fromlar~ dahil 
edildiginde 50.5 sayfal~k (%7.43) bir toplama ulag~yor. Dernekten ve 
uyelerden haberler-duvurular 49 sayfa (%7.21), dernegin d ~ g  iligkileriyle 





ilgili haberler 17.5 sayfa (%2.57), "Anabilim Dallar~mlz~ Tan~yal~m" 
bolumu 11 sayfa (%1.62) ve dernek uyelerinin yayin listeleri 12 sayfa 
(%I .77) yer tutmug bultende. Dernegin tarihqesiyle ilgili belgelere ve 
yazllara da toplam 15 sayfa (%2.21) yer ayr~lm~g. Dernek ve uyeleriyle 
ilgili bu sayfalarln temel amaclnln uyelerle iletigim oldugu rahat~a 
soylenebilir. "iletigim" amaql~ bu bolumleri top lad~g~m~zda 205 sayfal~k 
(%30.15) bir yer tuttugunu goruyoruz. TUB~TAK'I~ iligili duyurular~ da 
ekledigimiz zaman bu oran Oh30.74'e (209 sayfa) ulag~yor. 

Bultende yer alan diger yazllar araslnda emeklilik ve olum gibi 
nedenlerle kaleme allnmlg anma ve biyografi yaz~lar~ bulunuyor. Toplam 
18.5 sayfal~k (%2.72) anma amaql~, dort sayfal~k (%0.59) emeklilikle ilgili 
ve 1.5 sayfal~k (%0.22) biyografik yaz~larln oldugunu goruyoruz. Butun 
olarak %3.53'luk (24 sayfa) bir yer tutuyor bulten argivinde. 

Uluslararasr farmakoloji dergileriyle ilgili degerlendirme yazllari 
(impakt faktoru gibi) ve dergi listeleri iqin bultende gimdiye kadar 
yalnlzca 6 sayfa a y r ~ l d ~ g ~ n ~  belirtelim. Bu sayfa saylslnln biiltenin butunu 
iqerisinde %l'lik bir oran dahi (%0.88) olugturmad~g~n~ ve moda deyimle 
bultende marjinal (!) ka ld~g ln~  vurgulayal~m. 

Bultenin butunu iqerisinde onemli olqude yer tutan bir diger 
bagl~ksa bilimsel toplant~lar~n, seminer programlarlnln duyurusu. 
Toplam 111.5 sayfa (Oh16.40) bu amaqla aylr~lmlg. Bulten yayln 
kurulunun en tutarl~, en takipqi oldugu noktalardan bir tanesi de ozellikle 
genig k a t ~ l ~ m l ~  olan -Dr. Rugtu Onur'un ifadesiyle k l s ~ t l ~  katl l lml~ olmayan- 
toplant~larln toplant~ya kat~lan bir kigi taraflndan degerlendirilmesi. 
Genellikle "... Toplantlslnln Ardlndan" bagl~g~yla yazllan bu yazllarln 39 
sayfal~k (%5.74) bir toplama erigtigini goruyoruz. 

Turk Farmakoloji Dernegi uyelerinin akademik ve gundelik 
yagamlar~nda yararlanabilecekleri baz~ konularla ilgili hazlrlanm~g 
yaz~lan da bir bagl~k altlnda toplamak olanakl~. Bunlar yaklag~k 20 sayfa 
(%2.94) tutuyor. Bu kapsamda ele allnabilecek yazllara kabaca bir goz 
atarsak bunlar~n makale yazma (say1 13), poster hazlrlama (say1 31 ve 
47), sozel sunug yapma (say1 24), bildiri ozeti hazlrlama (say1 26), 
ozgeqmig hazlrlama (say1 18), ilaq Argtlrmalar~ Yonetmeligi (say1 19), 
baz~ uluslararas~ bildirgeler (say1 18) oldugunu goruyoruz. 

Dernek bulteninde yay~mlanan yaz~lar yalnlzca bunlar degil 
kugkusuz. Populer ve bilimsel bazi konularda yer alan birqok yazl da yer 
almq biiltenin ilk 50 say~slnda. Bunlar~ baz~ bagl~klar altlnda toplarsak 
goyle bir tabloyla karg~lag~yoruz: Egitim ve farmakoloji egitimi 47 sayfa 
(%6.91), istatistik 17 sayfa (%2.50), ilaq 16.5 sayfa (%2.43), Turkiye'de 
farmakoloji biliminin geligimi 10 sayfa (%1.47), internet 8.5 sayfa (%1.25), 
baslnla ilgili konular 3.5 sayfa (%OH), farmakolojide teknik dil ve 
turkqelegtirme sorunu 3 sayfa (%0.44), deney hayvanlar~ 3 sayfa (%0.44). 
Bultene ya da dernek yonetimine gelen ve ne yaz~k ki  hiqbirisi i ~ a ~ l c ~  
konular~ ele almayan mektup ve yazlgmalarln da yer a l d ~ g ~  yazilari 
"diger" b a ~ l ~ g ~  altlnda bir araya toplarsak bunlarln da 35 sayfal~k (%5.15) 
bir toplama ulagt~gln~ goruyoruz. Populer ve bilimsel konularda yaz~lan 





yaz~lar~ ve diger yaz~gmalar~ bir arada degerlendirirsek bunlarln da 143.5 
sayfal~k (%21 . lo) bir hacme ulagt~gln~ goruyoruz. 

Butun bu verilerin tg~glnda bulteni degerlendirirsek bultenin 
temelde iletigim (asllnda haberlegme demek daha dogru) aglrl lkl~ 
oldugunu soyleyebiliriz. Dernek yonetiminin uyelerle bulugup 
etkinliklerini aktard~gr, duyurularln~ ilettigi onemli bir zemin bulten.. . 
Yonetim aynl zamanda bulteni, uyeleriyle ilgili b a a  haberleri-duyurular~ 
diger uyelerle paylagt~g~ bir kanal olarak kullan~yor. Bunun dlglnda 
ulusal ya da ulusalararas~ bilimsel toplant~lann duyurularlnln da iletildigi 
bir haberlegme organ1 olarak da yararlanll~yor Turk Farmakoloji Dernegi 
Bulteni'nden.. . 

Bultende sosyal bir boyut da karg~mlz? q~k~yor .  Anabilim Dallarln~ 
tan~tan bolumler, yayln listeleri ve toplantllarln ardlndan yap~lan 
degerlendirmeler dernegin dayandig1 sosyal zemini de yanslt~yor. Ancak 
uyelerden gelen mektuplar veya yaz~lar uzerine yine uyeler araslnda 
yurutulen tart~gmalarln yeterli oldugunu soylemek pek olanakli degil. 
Zaten gimdiye kadar gelmig boylesi mektuplarln ve yaz~larln degindigi 
konulara bakt~g~mizda, sevimli tart~gma konularln~ baglatmasln~ 
beklemek pek de mumkun degil gibi goriinuyor. Bu anlamda bultenin 
"iletigim" iglevi biraz sonuk kal~yor ve haberlegme iglevi biraz daha one 
GI k~yor. 

"Bilimsel" diye tan~mlayabilecegimiz yazllar, qal~gmalar, 
degerlendirdeler ise bultende ancak %3051uk bir yer- tutuyor. Bu da 
sanlyorum bultenin as11 iglevini ortaya koyuyor. Eger bu oran diiquk 
bulunuyorsa ve artlrllmas~ bir gereksinim olarak kabul ediliyorsa iki 
se~enegimiz oldugunu dugunuyorum. Bunlardan birincisi bultenin 
haberlegme-iletigim agl r l~g ln~ biraz azalt~p bilimsel komponente aglrllk 
vermek olabilir. ikinci bir segenekse bultene tumuy,le haberlegme- 
iletigim iglevi yuklemek ve bilimsel yazllar isin ayrl bir bilimsel dergi 
q~kartmak olabilir. Dernegin ve uyelerinin bugun bulunduklar~ noktada 
bu iqi rahatl~kla bagarabilecek formasyonda olduklarln~ soyleyebiliriz. 
Ancak boyle bir gereksinim olduguna inanll~yorsa ikinci a d ~ m  atllabilir 
gorugundeyim. 

Bu yaz~da verilen oranlar, yazllann ve konularln bir "kulliyat" 
iqerisinde tuttugu yeri yans~tmaktad~r. Soz konusu oranlar~n bultenin ve 
o yamlarln -keza bu  yazlnln- okunurluk oranlann~ (ratinglerini diyebilir 
miyiz, bilmiyorum) yans~ t t~g ln~  dugunmuyorum. Eger bu oranlar merak 
ediliyorsa bunu aragtrrmak bagka bir qallgmanln ve yazlnln konusudur 
diye dugunuyorum. 

Baglad~g~m~z gibi bitirelim. Nice elinci say~lara hep birlikte ! 





ROBERT FURCHGOTT ve EDRF ILE ILGILI CALISMALARI 

Prof. Dr. Mustafa flhan 

1998 Yili Nobel Odulu Tip ve ~izyoloji' alamnda son yllann populer konusu NO ile 
ilgili qaligmalan ile yakindan tamdi@miz A.B.D.'nden uq fmakolofja verildi: SUNY Health 
Science Center, Brooklyn de Farmakoloji Departmantndan emekli ve halen orada qaligmalanni 
yiiriiten 1916 Charleston, South Carolina do@mlu ROBERT F. FURCHGOTT; University 
of Texas Medical School at Houston da htegratif Biyoloji, Farmakoloji ve Fizyoloji 
Departmamndan 1936 Whiting, Indiana do&mlu FERID MURAD ve UCLA School of 
Medicine, Los Angeles da Molekuler ve Tibbi Farmakoloji Departmamndan 1941 Brooklyn 
do@mlu LOUIS J. IGNARRO 

Benden TFD Bulteninde bu konuda bir yazi yazmam istendignde, 1994 ylllnda 
Antalya'da yapilan kongreye derneiijmiz davetlisi olarak katilan ve uyelerimizden qo@nun 
yalundan tanuna ve dinleme firsatini buldu@ R. F. Furchgott'un endotele bagimli gev~emeler 
ile ilgdi bau pligmalanna a@rlik veren bir yazi yazmay uygun buldum. Hernekadar 
Antalya'daki kongreye kat~lamamg ve kendisini tamyamamg isem de bu yazida size 
aktaracagim bilgiler bizzat Furchgott tarafindan yaynlanmg yavlardan elde edilmig ilk aglzdan 
bilgilerdir. 

R. Furchgott, hem ilgi alammz hem de akademik yagarn yllanrmz nedeniyle bizim 
kugagin yaymlanm qok yalundan izledia bir arqtmacidir.  Farmakoloji ile ilgili aragtirinalarini 
genellikle gu alanlarda yapti&m goriiyoruz: Kan damarlanntn fotorolaksasyonu, kalp kasinln 
kontraktilitesini etkileyen faktorler, periferik adrene rjik mekanizmalar, reseptor teorileri ve 
mekanizmalan ve 1978 ylindan beri endotele bagimli gevgeme, EDRF,ve nitrik oksid. 

Cok iyi bir kimya egitimi almg olan R. Furchgott, lisans efjitirnini North Carolina 
Universitesi'nde tamamlamig, Ph.D. unvamm 1940 yilinda Chicago'da Northwestern 
Universitesi Fizyolojik Kimya Departmmnda eritrosit membranuun fizikokimyasi konulu tezi 
ile alrmgtu. Northwestern Universitesinde phgirken (1 937- 1940) tip oBencileri ile birlikte 
biyokimya, fizyoloji ve bakteriyoloji kurslanna katilmgtir. 1940- 1949 yllannda Cornell 
ijniversitesi Tip Fakiiltesinde qahgan Furchgott ilk kez burada Dr Ephraim Shorr'un 
laboratuannda biyoessey yontemini kullamgtir. 1941 ylinda A.B.D. nin 11. Dunya Savagi'na 
girmesi ile Shorr, laboratuanndaki galigmalanm hemorajik gok alamna yoneltmigtir. Zweifach,in 
geligtirdigi siqan mesoapendiks testini kullanarak gokun farkli donemlerindeki kardiyovaskuler 
degigikliklerden sorumlu endojen maddeleri bulmaya qaligmiglardir. Bu testin esasi anesteziye 
siqanda mezenter damarlannln qaplanm igik mikroskopu ile olgerek degerlendirmektir. Test 
edilecek madde siqana kuyruk veninden zerkedilebileceg gibi lokal olarak da uygulanabilir. 
Aragtmacilar kopekte olugturulan hemorajik gokun reversibl doneminde kopekten alinan 
plazmayi siqana kuyruk veninden) zerkettikten sonra mezenter damarlann lokal uygulanan 
adrenalinin vazokonstriktor etkisine daha duyarli hale geldiani gozlemlemigler ve bu 
hassasiyeti olugturan plazmadaki faktorii, VEM (vazoeksitator materyel) olarak 
adlandimglardir. Bunun aksine hemorajik gokun irreversibl doneminde plazrnada beliren ve 
mezenter damarlmn adrenaline cevabini azaltan maddeye de VDM (vizodepressor materyel) 
adim verdiler. Bu bulgular 1945 yllinda Shorr, Zweifach ve Furchgott tarafindan Science 
dergisinde yaynlandi. Daha sonra 1950 de Mazur ve Shorr VDM nin ferritin oldugunu 
bildirdiler. Furchgott VDM nin ferritin oldu@na pek inanmiyor. Ferritin olsun veya olmasin 
VDM nin 35 yl sonra bizzat kendisi tarafindan tanimlanan sandviq biyoessey yontemi ile ortaya 
koydu@ EDRF ile iligkili olabilecegi kugkusunu tagiyor. 





1949 ylllnda Duke Universitesi fizyoloji depart man^ ve Washington Universitesi 
(St Louis) farmakoloji deparmanindan iki ig teklifi alan Furchgott farmakolojiyi segti. Burada 
departman bagkani Oliver Lowry'den (1951 yllinda yay~nladigi bir makalesine gimdiye kadar 
250.000 den fazla sitasyon alan aragtlrmacl) ATP, ADP ve AMP analizi igin enzimatik- 
spektroskopik metodlar ogrendi. Washington Universitesindeki ilk aragtlrma projesinin konusu 
barsak duz kasinda enerji metabolizmasi idi. 195 1 yllinda duz kasda adrenalin ve noradrenalin 
ile olugturulan kas~lmalar sirasindaki enerji metabolizmas~m incelemek igin meghur preparat~ 
helikal olarak kesilmig tavgan torasik arterini kullandi. Daha sonra bu preparatta ilag-reseptor 
etkilegmelerini incelemeye baglad]. 1953 yilinda "Reactions of strips of rabbit aorta to 
epinephrine, isoproterenol, sodium nitrite and other drugs" isirnli meghur makalesini yaylnladl. 
Bu araqtlrmaslnda in vivo guclu bir vazodilator olan asetilkolinin tavgan aort geridini kasdlglnl 
gozlemledi. Bu paradoksik olayin cevab~n~ 27 y11 sonra ara~tirrnaclnln kendisi verecekti 

Furchgott'un Washington ~niversitesinde qahgirken diger bir ilging gozlemi de 
laboratuar~nda pencere kenar~nda guneg lglglna direkt olarak maruz kalan izole organ banyolar~ 
igerisindeki damar ~eritlerinin tonusunde senkron olarak goriilen oynamalar~n diger damar 
geritlerinde goriilmemesiydi. Aragtnlcl laboratuann perdelerini kapattlginda bu olayln ortadan 
kalktlBn~ gozlemledi ve bundan boyle deneylerini direkt guneg lg~glna maruz kogullarda 
yapmadi. Furchgott daha sonra Brooklyn'de SUNY (State University of New York) Tlp 
Fakultesinde gahgtigl donemde (1956-1989 ve daha sonrasl) bu olayin pegine dugtu. Banyo 
ortamna sodyum nitrit eklediginde damar geritlerinin fotorolaksasyona daha duyarll oldugunu 
ve bunun yalruz damar duz kasi igin degil diger duz kaslar igin de gegerli oldugunu gosterdi. 
Olayl ancak EDRF nin NO oldugunun gosterilmesinden sonraki yillarda yaptlgi gali$inalarla 
apklayabildi. Fotoaktivasyonla nitritden NO agiga glkrnakta bu da duz kasl gevgetmekteydi. 
Ortamda nitrit olmadig~ durumlarda ise endojen bazi bilegiklerden fotoaktivasyonla NO 
sallverilmekteydi. 

Furchgott, 1956 yil~nda SUNY TIP Fakultesinde Farmakoloji Departmam bagkanllgi 
teklifini kabul ederek Brooklyn'e taglndl. Bundan sonra devamll gallgma yeri burasiyd~. 1982 
yilinda departman bagkanhgmdan ayrildi, 1989 yllinda da emekli oldu. 

Furchgott'u Nobel Odulu'ne goturen olay EDRF'nin kegfidir. Furchgott otuz ylla yakln 
birlikteligi olmasina ragmen tavqan torasik aort geridinin daha tan1yamadiB ozellikleri oldu@nu 
biliyordu. In vivo giiglu vazodilator asetilkoline (ACh) bu preparat neden gevgeme ile cevap 
vermiyordu? 1gte bu geligkiyi gozememig olmak ve zaman zaman literaturde kendi bulgulanna 
ters bulgular~n qiktlglnl gormek (ornegin, 1962 y111nda Jelliffe onceden serotonin ile kas~lmq 
tavgan aort halkalanndan olugan zincir preparatlnln duguk konsantrasyonlarda ACh ile 
gevgedigini bildirrniqti) bu preparatin henuz taninmayan bir ozelliginden ileri geliyordu. Yalnlz 
preparatin bilinmeyen bir ozelligini degil canlilarda bilinmeyen biyolojik bir sistemin varli~ini 
ortaya koyrna firsat] 5 Mayls 1978 tarihinde Furchgott'un eline gegti. 0 slralar vaskuler duz 
kasdaki beta adrenoseptorler uzerinde bir galigma yapiyordu ve ACh ile k a s i l m ~ ~  preparatta 
adrenalin, noradrenalin ve isoproterenol'un beta adrenoseptorler uzerinden yaptlgl gev~emeleri 
kiyasl~yordu. Teknisyeni David Davidson'a verdigi direktiflerden birisi de noradrenalin ile 
kasllma cevabl aldlktan sonra preparat~ yikamasi, arkasindan ACh ile kas~lma olugturmasi ve 
preparat prekontrakte durumda iken noradrenalin ile konsantrasyona bag11 gevgeme cevaplar~ 
almas~ydi. Teknisyen gelip laboratuarda bazl ters olaylann oldu@nu, ACh'in kasllma yerine 
gevgeme yaptlgini soylediginde hemen laboratuara kogan Furchgott olayln dogru oldu@nu 
gordu. Ancak teknisyeni dedigini tam yerine getirmemig preparatdan noradrenalini ylkamadan 
kasilmig preparata ACh uygulamlgti. Bu da araqtirmaciy~ tatmin etmedi zira prekontrakte aort 
qeridine ACh uyguladlglnda hep kasllma cevabl allrdi. 0 anda kritik noktayl yakalad~: yillarca 
uzerinde qaligtig~ preparat, intimal yiiziinu orta parmaginin iizerinde nazikge kaydlrarak 
hazirladigi helikal kesilmi~ aort geridi, o giinku preparat ise orta parmagln ige karl~rnadigi 





torasik aort halka preparat~ idi. Hemen gerekli galigmalari yapip Temmuz 1978 tarihindeki bir 
sempozyumda poster olarak sundular ve ozeti 1979 yilinda Blood Vessels dergisinde 
yaymlandi. Ozette ad1 gegen aragtirmacilardan birisi de David Davidson idi. Nasll oluyor da 
endoteli siyirirken ACh'in duz kas uzerinde bulunan ve gevgemeden sorumlu reseptorlerini 
zedeliyorlar fakat diger reseptorler saglam kallyor bunu anlayamadilar. Furchgott, bir sabah 
tasarladigi meghur "sandvig tip bioessey preparatiVnl ve doku boyama galigmalarin~ da devreye 
sokarak endotele bag11 gev~emelerin yalniz aortada degil diger damarlarda da oldu&nu buldu. 
Bu kez Fuchgott'a yardim eden teknisyeni 1978 yili ortalannda ig verdigi teknisyeni John 
Zawadzki idi. Caligmalar~n~ 1979 yilindaki ASPET ve 1980 y~lindaki FASEB kongrelerinde 
sundular. Furchgott ve Zawadzki unlu makaleleri "The obligatory role of endothelial cells in 
the relaxation of arterial smooth muscle by acetylcho1ine"i 1980 yili Nisan ayinda N ~ r f ~ u - c  
dergisine gonderdiler, hakemlerden birisinin uzun kritiklerini cevapladiktan sonra Tein~nuz 
ayinda tekrar gonderdiler, bu kez A&stos\ ayinda editor makaleyi hala tutarsiz ve uzun 
bulduklarlnl kisaltilabilirse yay~nlanabilecegini bildirdi ve makale 1980 yil~ Kasim ay~nda Nnh~re 
dergisinde yay~nlandi. Daha sonra Ferid Murad endotele bagiml~ gevgemenin CAMP iizerinden 
oldugunu gosterdi; Ignarro ve ark. da EDRF'nin NO oldu@nu gosterdiler. 

Robert Furchgott ve Ferid Murad 1996 yil~nda Lasker ~ d u l u ' n u  kazanm~glardir. Lasker 
Odulu t ~ p  alaninda Nobel Odulu'nden sonra en prestijli oduldur ve bu odulu alan bilim 
adamlarinin gogu daha sonra Nobel Odulu'nu de alm~glardir. 

Kulland~gi deneysel modeller basit, yal~n fakat sonuglari net ve garpic~ydi, bu nedenle 
Furchgott reseptor klonlama gal~gmalannin sonuglar~ ve bunlara gore uretilen teorileri belli bir 
noktadan sonra komplike buluyordu. Benzer gekilde norokimyasal aqlrimi bularak Nobel Odulu 
kazanan unlu farmakolog Otto Loewi ile 1954 veya 1955 yilinda kargilagtiginda ona i lap 
reseptor ili~kileri ile ilgili galigmalanndan bahsederken Otto Loewi bunlartn gok komplike 
olduklarini ve takip etmekte zorluk gektigini soylerniqti. Otto Loewi ve R. Furchgott'un benzer 
sikintilari, bilimin hlzla geligtigi bu donemde onceki neslin bir sonraki nesli anlamada 
zorlandigini gosteren garpia bir ornektir. 

Furchgott'un bence en onernli yani biyoessey galiqmalanna verdigi onemdir. Biyolojide 
dokularln bizce bilinrneyen yonlerini ogrenmenin en uygun yolu soruyu bizzat o dokuya sormak 
olan biyoessey yontemlerini kullanmaktir. Bunun igindir ki fonksiyonel gahqmalar her zaman 
teorik galiqmalardan ve spekulasyonlardan onde gelir. Maalesef b a a  kimselerin 
"farmakologlann yaptigi nedir ki asiyorlar bir doku pargasi, ilag verip kasiyor, ilaq verip. 
gevgetiyorlar" dediklerini duyuyoruz. Furchgott'un 2 cm lik bir damar qeridi ile 40 yi11 bulan 
galigmalarinin sonuglanni kendisini bilim adami goren bu bakar korlerin gozune sokmak laz~m 
(ustelik Furchgott bu gozlemlerini tek gozle yapti. Kolej ylllannda bir h tbo l  mac;mda 
sakatlanmig, sag goziinde retina dekolmani oldugundan yaln~z sol gozii ile gorebilmekteydi). 
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Istanbul'da ifniversitelerde ve fiaq Sanayiinde pligmakta olan yaklagik 100 farmakologu bir 
araya getirmek, sosyal ve bilimsel iligkileri artirmak amaciyla, yaklaglk 2 yldir, arallkli olarak 
toplanhlar diizenlenmektedir. Prof.Dr.Osman Ozdemir, ProEDr.Mera1 Keyer Uysal, Prof.Dr.Gbkhan 
Akkan ve Prof.Dr.Sule Oktay'm kigisel cabalanyla baglatilan bu toplanhlar dizisi beklenenden daha 
yiiksek bir ilgi toplarmg, her taplant~ya yaklaglk 60-70 kiginin katilim saglanmlgtlr. Toplanhlann 
devanu konusunda yapilan ankette, ulagilabilen arkadaglanrmzin tama yalam olumlu yanit vermigtir. 
Bu nedenle art& kurumsallagm~ gerektigi dugunden Istanbul Farmakoloji Gunleri, Turk 
Farmakoloji Dernegi Ybnetim Kurulu'nun da bnerisi ile Aralrk 1998'den itibaren Dernek Faaliyetleri 
arasinda yer alacaktir. 

Burada 1997-98 Akademik ylinda yapilan son iki toplanh haklanda kisaca bilgi vermek 
istiyoruz: 1 Nisan 1998'de Roche A.$.'nin salonunda ve bu firm- destegi ile yapilan toplanhda 
Minnesota ~niversitesi'nden Dr.Esam E.El-Pakahany, "Mechanism of coupling of muscarinic 
receptors to generation of nitric oxide" konulu bir konugma yaph. Ard~ndan o y l  iginde Istanbul 
~niversitesi Cerrahpagi Tip Fakiiltesi'ndeki gorevinden emekli olarak aynlan hocamiz Prof.Dr.Zeki 
Oziiner'e Istanbul Farrnakologlan adina bir plaket verildi. 18 Haziran 1998 tarihinde yapilan son 
to plant^ ise Bristol Myers Squibb'in destegi ile Conrad Hilton Oteli'nde yapildi. Toplanuya 
konugmacl olarak kahlan Prof.Dr.S.Oguz Kayaalp "Turk toplumunda i l a ~  metabolize edici sitokrom 
p450 enzimlerinin polimorfizmi" konusundaki qalqmalar1111 anlam. 
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1998-99 akademik ylinda yapilacak toplantllann tarihleri 15 Ekim 1998. 10 Arallk 1998; 18 
Subat 1999 ve 20 Mays 1999 olarak tespit edildi. Ancak salon, destekleyici ve konugmac~~un 
belirlenmesi, v.b. ile ilgili olasi aksakllklar halinde bu tarihlerde degi~iklik yapllabilecegini 
hatirlatmak istiyoruz. Olanaklar elverdiDnce toplanti programlanmn ve yerinin Bulten'de 
yaynlanmaslna ~lig~lacaktu.  15 Ekim 1998'de yapilan bu ylin Ilk toplantisinda Prof.Dr.$ule Oktay 
taralindan "Tip ve Eczacillk Fakiiltelerinde Alulcl I l a ~  Kullamm Egitimi" konulu bir konu~ma 
yapilmigt~r. 

Dernegimizin tiim uyeleri Istanbul Farmakoloji Giinleri'ne davetlidir. Ancak, katrlimci 
sayslmn bn gbriilebilmesi arnac~yla, kesin olarak kahlmak isteyenlerin miimkiinse yukanda ismi 
bulunan owtim uyelerinden herhangi birine bildixmelerini rica ediyoruz. Sayglannuzla. 

Prof.Dr.Osman Ozdemir Prof.Dr.Mera1 Keyer-Uysal 
Rof.Dr.Gtikhan Akkan Prof.Dr. $ule Oktay 





B& FARMAKOLOJ~ E G ~ T ~ M   MODEL^ 
htanbul Tip Fakaltesi Farmakoloji Anabilim Dalr Deneyimi- I 

ProJDr. Llitfiye Eroglu 
htanbul Tzp Fakiiltesi Farmakoloji Anabilim Dnlz 

Farmakoloji, hem iqerignin yo@n hem de qabuk yenilenir olmasindan otiirii 
oBencilerin ogrenmede zorlandlklan ve o denli de qabuk unuttuklan derslerin baginda 
yer almaktadlr. Bu nedenle pek qok ulkede "nasil" ve "hangi zamanlarda" Farmakoloji 
egtimi verilecegi tartigilagelmektedir. Ulkemizde TIP Fahltelerinde Farmakoloji 
dersleri genel olarak III. donemde ( 5. ve 6. somestr) okutulagelmig ve qom yerde hala 
bu biqimde okutulagelmektedir. 
Istanbul Universitesi TIP Fakiiltesinin 1967 yhnda 1stanbul TIP ve Cerrahpaga TIP 
Fakulteleri olmak uzere ikiye aylrnasindan sonra "Farmakoloji ve Tatbiki Tedavi" 
birimi Cerrahpaw'da kalmg, "Farmakoloji" Istanbul TIP' da ( o zamanki unvam ile ) 
Doq.Dr. Hikmet Koyuncuoglu Bagkanl~Dnda yeniden yapllanmlgtir. 
Farmakoloji gibi klinik uygulamalarla silu baglintisl olan bir dersin 111. donemde 
okutulmas~run yararsizl~@m goren Hocamz Prof. Dr. Hikmet Koyuncuoglu'nun buyiik 
qabalan ile 1977-1978 e&tim ylllnda yiiriirluge giren I.U. Istanbul Tip Fakbltesi 
OBetim ve Sinav Yonetmeligi uyamca hem dersin ad1 Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji olarak degigmig ( boylece ulkemizde ilk kez "klinik farmakoloji" birim ad1 
olarak kullamlrmgt~r ) hem de ders IV. doneme aktanlmgtir. Bu son derece yararll 
uygulama yank ki w k  lusa surmug, 1981 de qikan 2547 say111 Yuksek O&etim Yasasl 
ile birlikte Farmakoloji dersi tum TIP Fakiiltelerinde yeniden 111. doneme kaydinlmigt~r. 
Daha etkin "Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji egitimi" arayglanm siirdiiren birimimiz 
tum dunyada uzerinde fikir birligine vanlan Farmakoloji EBtiminin "surekliligiUni 
yagama geqirme yollanru aramgtlr. Bu bagamda birimimiz, donemin "Tip Egitimi 
Aragtlrma ve Uygulama Merkezi" Bagkam Prof Dr. Gungor Ertem'in de biiyiik 
destekleri ile 1990'da Resmi Gazetede ( 30.07.1990120590 ) yaymlanan I.U. Istanbul 
Tip Fakultesi ve Cerrahpaga TIP Falailtesi O ~ e t i m  ve Slnav Yonetmeliginde 
Farmakoloji derslerinin 3 ylla yaylarak verilmesini saglayp, ep;itimde yeniden 
yapllanrmgtlr. 
Bu yapilanmada 3 ana nokta dikkate ahnmgtir. 
*Daha once de sozii edildij$i gibi Farmakoloji egitim siirecinin yllara yaylmasi 
*Olabildi@nce kiiquk gruplarla dersin iglenmesi 
*Derse ogrencinin aktif olarak katlllmrmn saganmas1 
Bu Yonetmelige gore yapllan uygulama lusaca goyledir; 

~ q u n c u  dijnemde Temel Farmakoloji ad1 altinda genel farmakoloji, antimikrobikler, vd 
( ort. 60 saat kuramsal, 20 saat uygulama I yl ) verilmektedir. 

Uq ana kiimeden olugan ve her kiimede yaklaglk 120 ogrencinin bulundum IV. 
donemde Sistemlerin Farmakolojisi ( ort. 60 saat I 3 ay ) "Iq Hastallklan, Klinik 
Bakteriyoloji-ve fdeksiyon Hastallklan, Farmakoloji, ainik Farmakoloji ve Tedavi" 
kumesi iqinde okutulmal&dtr. ' 

,\ . ' 
Beginci donemde 7 ana kiime buludnakta, Klinik farmakoloji ve Tedavi dersleri ( ort. 
27 saat I 6 h&a ), "1q Hastaliklair, Gobs, Kalb ve Damar Cerrahisi, Klinik 





Bakteriyoloji ve lnfeksiyon Hastaliklan" ile aym kumede yer almaktadir. Bu donemde 
kumelerde ogrenci sayisi ortalama 50'dir. 
Programdan da anlagildi$ji gibi aynl ders konusu aym ogretim uyesi tarafindan IV. 
donemde 3 kez, V. donemde 7 kez iglenmektedir. 

Tum Farmakoloji egitimi sonunda ogrencinin; 
*Ilaci "okumasim" ( ilaca iligkin verilen bilgilerin ne anlama geld@, ilag segim olqiitleri: 
ilaca bag11 olay-reaksiyonlan vd ) 
*Cekirdek mufredat iginde yer alan ilag gruplarinin ana farmakolojik ozelliklerini 
*De@gik yag gruplannda ve degigik patolojik durumlarda ilag kullamm olgutlerini 
*1lacin kotu ve kotuye kullamm sorunlarini ve yansimalanni 
*Nesnel bilgi kaynaklanna ulagabilmeyi ve kullanmasini 
*Bir klinik qahgmayl degerlendirmesini 
*Bir ilaq reklarmni degerlendirmesini 
ogrenmesi amaglanmaktadir. 
Gene1 olarak her egitim surecinde "ogrenilecek" sozcugu ile biten 4 kritik soru vardu; 
*Ne / neler ? 
*Ne igin ? 
*Ne zaman ? 
*Nasil ? 
Ilk 3 sorunun yaniti belirlendikten sonra "nasil" sorusunun yaniti aranmgtir. Bu yanitin 
aranrnasinda fakiiltenin ve birirnin olanaklari, dersin diger birimler ile baglantilan ve 
ogrencilerin ozellikleri dikkate alinmigtir. 
~g i incu  donemde derslerin ancak tek bir derslikte ve konferans bigiminde iglenebilmesi 
saglanabilmigtir. 

Dorduncu donemde ise daha once sozii edildig gibi Sistemlerin Farmakolojisi ( 
otonom sinir sistemi, santral sinir sistemi, kardiyovaskuler sistem, endokrin sistem, 
solunum sistemi, sindirim sistemi vd. ) Ig Hastaliklan ve Klinik Bakteriyoloji ve 
infeksiyon Hastaliklari kumesi iginde yer aldigindan ogrencinin bilgi alt yapisi ve saylsi 
derslerin kismen aktif bigimde iglenmesine olanak saglamaktadir. 
Her iki donemde de sinavlar goktan segmelidir. 
~ g u n c u  ve IV. donemlerde yeterli farmakoloji bilgisi alrm~ bulunan ogrenciye V. 
donemde bilgisini kullanma egzersizi yaptinlmaktadir. Cunku "kullanzlmaynn bilg' 
unutulur". Bu amaca en uygun yontem olarak V. donemde Problem-Merkezli 
O&enme bigimi segilrnigtir. 
Yillarca ogretici-merkezli giden egitim 1960 lardan sonra oBenci-merkezli olmaya 
dogru kaymig ve yeni ogrenme yontemleri geli~tirilmigtir. Bu yontemlerden bisi 
Problem-Merkezli 6@enme1dir. Yontem ogrencinin daha once ogrendigi bilgileri 
kullanmasina dayanmaktadir. Prohleme-Dayalz @jrenrne1den farkli olarak burada 
ogrenciye gerekli bilgiler once didaktik 
( bizim uygulamamizda 111. ve IV. donem derslerinde ) olarak verilmektedir. Zaten tiim 
egitim surecinde biitun bilgilerin yalnizca Probleme-Dayall-tieenme bigiminde 
verilmesinin uygunlugu hala tartigma surecindedir. 
Problem-Merkezli 8 e e n m e  bigimi oBenciyi ezberden kurtarmakta bilgiyi nerede, nasll 
bulacagini ve kullanmasini ogretmektedir. Daha bagka bir deyigle dugunce sistematigini 
geliqtirerek "veriler"in analiz ve sentezini yapip karar agamasina gelmeyi 
kolaylagtirmakta, kargilagtigi probleme sistematik yaklagim pratigi saglamaktadis. 
Ogrenciye tum hayatinda uygulayacagi "davran~g" bigimini kazandirmaktadir. 





Beqinci donemde ogrencilerle her biri 3 saat suren 9 ana konu ( klinik farmakokinetik, 
degi~ik ya$ gruplar~nda ilaq kullanim~, reqete yazimi, farmakoekonomi, akllc~ 
antibiyotik kullanimi, brongiyal astima, hipertansiyona ve agr~ya farmakolojik yaklaym 
vd. ) i~lenmektedir. MiJfiedat esnek oldugu iqin yeni bilgiler ya da yeni q~kan ilaq 
gruplan da programa allnabilmektedir. 

Problem-Merkezli O&enrnenin Ilygtrlanmasr; 
*Progran~dan,sorurnlu o@etim iiyesi: lglemeyi amaqlad~g~ konuya iliqkin senaryoyu ( 
gerektiginde diger bilim dallar~ uzmanlarlna da daniqarak ) haz~rlar. Kotiunun 
tart~qilrnas~ slras~nda daha qok yonlendirici konumundadlr. 
*o&erzciriin hilgi alt yapar: 111. ve IV. donemlerde verilen farmakoloji bilgisi+klinik 
bilgi. 
Doneme baqliyacak ogrencilere daha once iqlenecek konularln baql~klar~ ve 
problemlerin hedefleri verilerek haz~rlanmalm saglan~r. 
*Prohlc.nzin hazrrlanmasr: Once tartiq~lmasi duquniilen hirincil hedeper belirlenir. Bu 
hedeflere uygun bir senary0 hazirlanir ( her kume grubu igin farkl~ senaryolar ollnak 
iizere ). Senaryo siyah ya da beyaz olmaktan qok gri olmal~dir ki ogrencinin merakln~ 
uyandirsin. Problem haz~rlanmas~nda kullan~lan ilaglar ve bilgiler ikincil ve uguncul 
hedeflerin de oluqmas~ni saglar. 
*Problemin iqlenmesi: Problemi tart~qmaya aqmadan once problemle ilgili konularda 
"beyin firt~nasi" yapilir. Daha sonra problem "ySnler~dirici" tarafindan hedcfler dikkate 
alinarak tartiqmaya aqilir, olabildigince gok ogrencinin fikir yiiriitmesi saglanlr, 
gerekirse kaynaklara ba~vurulur ve birlikte sonuca vanlir. 
Daha sonraki programlar igin ogrencilerden gonullu gruplar olugturulur ve verilen ana 
hedeflere uygun problem olu~turmalar~ istenir. Hazirlanan problemleri oerenciler sunar 
ve arkadaglar~ ile tartigirlar, yonlendirici ancak gerekli buldugu durumlarda mudahale 
eder. 
*Sznav: Ogrenci sinava kendi seqtigi kaynaklar~ yanlna alarak gelir ve yazil~ olarak 
verilen problemleri belirli bir zaman diliminde qozmeye galigir. 
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