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De¤erli Meslektafllar›m,

Bildi¤iniz üzere 2-7 Temmuz 2006 tarihlerinde Pekin/Çin’de yap›lan IUPHAR kongresine,
derne¤in burs sa¤lad›¤› genç farmakologlarda dahil, fazla say›da farmakologla ve bildiriyle kat›ld›k.
Bu toplant›n›n bir di¤er önemi de, 2012 EPHAR kongresi için adayl›¤›m›z›n burada oylanacak
olmas›yd›. Bu oylamada ‹spanya 7, Almanya 6, Türkiye 5, Finlandiya 3 ve Yunanistan 2 oy ald›.
Maalesef, EPHAR kongresini 2012’de düzenleme flans›n› yakalayamad›k.  Dernek olarak bundan
sonra uluslar aras› platformlarda daha etkin rol almaya yönelik gayretler göstermek, derne¤in
do¤ru politikalar›ndan birisi olacakt›r. Bu kapsamda Pekin’de kongre esnas›nda, kongreye kat›lan
tüm Türk farmakologlar›n kat›l›m›yla bir ifl toplant›s› yapt›k. Bilindi¤i üzere dernek çeflitli bilimsel
toplant›lar ve yurtd›fl›nda k›sa süreli bilimsel ziyaretler için burs vermektedir. IUPHAR toplant›s›
içinde üyelerimize burs sa¤lanm›flt›r. Derne¤in kurumsallaflmas› ad›na, üyelerine burs sa¤lamas›
yerine getirmesi gereken bir görevse, burs alan üyelerimizinde burs almalar› nedeniyle gündeme
gelen sorumluluklar›n› yerine getirmeleri o kadar önemli bir görevdir. Pekin’deki toplant›da baz›
üyelerimizin burs almalar›ndan do¤an sorumluluklar›n› yerine getirmeleri konusunda s›k›nt›lar
yaflanm›flt›r. Dernekten burs alan üyelerimizin bu konuda daha sorumlu davranmalar› gerekti¤ini
vurgulamak istiyorum. Bu toplant›yla ilgili sevindirici bir haber, "Resveratrol Inhibits Contraction
 to Angiotensin II in Rat Aorta; Selen Söylemez-‹sbir, Fatma Akar, Gazi University, Faculty of Pharmacy,
Department of Pharmacology” künyeli posteri ile kat›lan Gazi Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal› araflt›rma görevlisi Uzm. Ecz. Selen Söylemez-‹sbir’in  “Natural Product
Young Investigator” dal›nda 3. lü¤ü kazanmas›d›r. Genç arkadafl›m› ve yetiflmesine katk›da bulunan
hocas›n› kutlar, baflar›lar›n›n devam›n› dilerim. IUPHAR toplant›s›n›n çeflitli yönleriyle de¤erlendirildi¤i
ve Prof. Dr. Hakan Orer ile Doç. Dr. Bülent Gümüflel taraf›ndan kaleme al›nan yaz›y› bültenin iç
sayfalar›nda bulacaks›n›z.

Bültenin daha önceki say›lar›nda sizlerle paylaflt›¤›m üzere, birinci basamak sa¤l›k hizmeti
veren pratisyen hekimler ile aile hekimlerine rasyonel farmakoterapi e¤itimi verilmesi konusunda
ortak projeler üretmek üzere Sa¤l›k Bakanl›¤› ile iflbirli¤i yap›lmas› konusunda yönetim kurulunun
insiyatifiyle giriflimlerde bulunulmufl ve bakanl›k yetkilileriyle mutabakata var›lm›flt›. Bir sivil
toplum örgütü olarak üyelerimize olan sorumluluklar›m›z›n ötesinde, topluma olan sorumluluklar›m›z›
yerine getirmek üzere kamuyla ve di¤er sivil toplum örgütleriyle ortak projeler üretmemiz do¤ru
bir aç›l›md›r. Yaln›z ülkemizde “ortak ifl yapma” kültürünün geliflmifl oldu¤unu söylemek pek olas›
de¤ildir. ‹yi niyetle derne¤in insiyatif alarak gündeme getirdi¤i bu iflbirli¤inde, partnerimizden
kaynaklanan baz› s›k›nt›lar yaflamaktay›z. Bu nedenle sözkonusu iflbirli¤inin, iki taraf›n eflit temsil
edildi¤i gerçek anlamda bir iflbirli¤i olmas› için de insiyatif kullanaca¤›z.  Bu iflbirli¤i kapsam›nda
10-21 Nisan 2006 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Rasyonel Farmakoterapi E¤itici E¤itimi
Kursu”nun koordintörü Prof. Dr. Ersin Yar›fl’›n kaleme ald›¤› bir de¤erlendirme yaz›s›n› bültenin
iç sayfalar›nda bulacaks›n›z.

Ülkemizde hekime ve ilaca ulaflmada zaten mevcut olan s›k›nt›n›n daha da artmas› ve bilimsel
bilgiyi kullan›lma yerine kulaktan dolma safsatalar›n kullan›lmas›n›n yayg›n hale gelmesi; klinik
ilaç araflt›rmalar›yla etkilili¤i gösterilmifl ilaçlar yerine bilimsel olarak etkilili¤i gösterilmemifl çok
çeflitli tedavi seçeneklerinin, bu arada bitkilerin toplumda yayg›n kullan›m›n› göndeme getirmifltir.
Bu kapsamda bitkisel sterol ve stenolleri içeren çeflitli süt ürünlerinin görsel medyada yayg›n
reklamlar›, toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan bir baflka olumsuzluk yaratmaktad›r. Bahsedilen hususlar›
irdeleyen bir de¤erlendirme yaz›s›n› bültenin iç sayfalar›nda bulacaks›n›z. “‹laç bilimi” mensuplar›
olan biz farmakologlar›n hem topluma hem ö¤rencilerimize bu konuda do¤rular› göstermemiz,
araflt›rma yapmak kadar önemli bir görevimizdir.

Klinik Farmakoloji Çal›flma Grubumuzun Geriatri Derne¤i ile birlikte düzenledi¤i Rasyonel
Farmakoterapi Sempozyumlar› Dizisi, “Yafll›larda Ak›lc› ‹laç Kullan›m›” sempozyumu, 15 Aral›k 2006
tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli E¤itim Merkezi (DESEM), Bordo Salonunda yap›lacakt›r.
Duyuruyu bültenin iç sayfalar›nda bulaca¤›n›z bu toplant›ya, en az›ndan ‹zmir ve çevre illerdeki
üyelerimizin kat›l›m›n› bekliyoruz.

Bu vesileyle çal›flmalar›n›zda baflar›lar diler, sayg›lar›m›, sevgilerimi sunar›m.

Prof. Dr. Mehmet Melli
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 “21. Yüzy›lda Farmakoloji: Geçmifl ve yeni moleküler
keflif alanlar› aras›nda bir köprü” temas›yla düzenlenen
IUPHAR 2006 toplant›s› 2-7 Temmuz 2006 tarihleri
aras›nda Pekin’de Uluslararas› Kongre Merkezi’nde
yap›ld›. Uçsuz bucaks›z Asya’n›n öteki ucunda
düzenlenen kongreye Türkiye’den kat›l›m›n nispeten
yüksek olmas› (56 bilim insan›) sevindirici idi. Bunlardan
derne¤imiz üyesi olan 8 kifli Servier taraf›ndan sa¤lanan
burs ile desteklendiler. Tüm kat›l›mc›lar (2591 kifli) içinde
Türklerin oran›na bak›ld›¤›nda ise yaklafl›k %2’lik bir
rakama ulaflt›¤›m›z› ve bunun da kongreyi düzenleyen
Çin bir kenarda b›rak›l›rsa, her toplant›ya yüksek kat›l›m
gösteren ABD, Kanada, ‹ngiltere ve Avustralya ile co¤rafi
yak›nl›k avantaj› olan Japonya’dan sonra en yüksek
kat›l›m oldu¤unu belirtmemiz
gereklidir.

Uzun bir yolculuktan sonra Pekin
Havaalan›na indi¤imizde, Çin’in
çeflitli üniversitelerinde farmakoloji
e¤itimlerini sürdüren “güler yüzlü
ö¤renciler” taraf›ndan
karfl›lanmam›z tüm yorgunlu¤umuzu
unutturdu. Son derece düzenli bir
flekilde havaalan›ndan kalaca¤›m›z
otellere bizleri götürecek taksilere
yerlefltirildik. Ve iflte bu anda, bir
yerden bir yere gidebilmek için hiç
tan›mad›¤›n›z ve sizinle ancak
anlaflabilen Çinlilerin küçük ka¤›tlara

yazd›¤› “el notlar›n›n” ne kadar hayati bir öneme sahip
oldu¤unu anlad›k. Gerçekten de Çince bilmeyen bir
yabanc›n›n Pekin’de bir yerden bir yere gidebilmesi
için o yerin ad›n› bir ka¤›t parças›na yazd›r›p taksi
floförüne okutmaktan baflka çaresi yoktu. Dil “problemi”,
tüm seyahatimiz boyunca kald›¤›m›z otelin Çince
bas›lm›fl bir kart›n› kaybolmaya karfl› yan›m›zda tafl›may›
gerektirdi.

Havaalan›nda bizleri karfl›layan gençleri ertesi gün
kongre merkezindeki aç›l›fl töreninde de pür telafl
koflufltururken gördük. Bu yard›msever insanlar›n
oluflturdu¤u topluluk aç›l›fl töreninin sonunda koro
olarak bir de k›sa konser verdi. Malum, Çin milyarl›k
bir ülke, Dünya Farmakoloji Kongresi’ni sadece

Doç. Dr. Bülent GÜMÜfiEL

Türk Farmakoloji Derne¤i Genel Sekreteri
Hacettepe Üniversitesi, Eczac›l›k Fakültesi
Farmakoloji AbD.

Prof. Dr. Hakan S. ORER

Türk Farmakoloji Derne¤i Sayman›
Hacettepe Üniversitesi, T›p Fakültesi
Farmakoloji AbD.
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“farmakoloji ö¤rencilerinden oluflan bir gönüllü
ordusuna” düzenletebilecek genifllikte insan kaynaklar›
olabilir. Ama baz› ifllerin profesyonel bir firma taraf›ndan
yap›lmas›, kongre s›ras›nda kat›l›mc›lar için daha az
sorun ç›kmas›n› sa¤layabilirdi. Kim bilir, belki de k›ta
Çin’inde daha öyle bir gelenek yerleflmemifltir. Kay›t
masas›nda yaflanan aksakl›klar ve s›rada beklemenin
yaratt›¤› gerginlik d›fl›nda, ülke çap›nda kredi kart›
kullan›m›n›n da yayg›nlaflmam›fl olmas› birçok kifli için
sorun kayna¤› oldu. Asl›nda, her zaman güleryüzlü
“gönüllü ö¤renci yard›m›n›n” kay›t masas›nda ancak
profesyonel yaklafl›mla çözülebilecek sorunlarda ifle
yaramayaca¤› öngörülebilirdi. Amatörce çal›flan
ö¤renciler bu masalarda pek çok hata yaparak
kat›l›mc›lara zor günler yaflatt›lar.

Kongrenin aç›l›fl› oldukça sade ancak kat›l›mc›lar›n›n
tümünü dahil etmesi bak›m›ndan etkileyiciydi. Yap›lan
gösteriler, Çin’in folklorik zenginli¤ini de izleyiciyi
s›kmadan gösterdi.  Bunun ard›ndan, güzel bir Pekin
akflam›nda çimlerin üzerinde güzel, mistik ve huzur
veren Çin müzi¤i eflli¤inde Çin yemeklerinin a¤›rl›kta
oldu¤u “hofl geldiniz resepsiyonu” da kat›l›mc›lar›
birbirlerine kaynaflt›rd›, uzun zamand›r görüflmeyen
yol arkadafllar› yeniden bulufltu, dostluklar tazelendi.

Bilimsel programa gelince, kan›m›zca, her alandan
farmakolo¤un ilgisini çekebilecek dengeli ancak çok
iddial› olmayan bir bilimsel program oluflturulmaya
çal›fl›lm›flt›. Konferans için davet edilen konuflmac›lar
aras›nda “eski tüfek” say›labilecek duayen farmakologlar
a¤›rl›ktayd›. Bunlar aras›nda bir ç›rp›da Salvador
Moncada, Paul Vanhoutte, Terry Kenakin, Sergio Ferreira,
Kerry Goralski, Pedersen Bent Klarlund’u sayabiliriz.
Konferanslarda art›k klasikleflmifl eski bulgular›n fazlaca
tekrar edilmesi elefltiri konusu olabilecek nitelikteydi.
Bu araflt›rmac›lar› yak›ndan takip eden araflt›rmac›lar
için konuflmalar adeta bir hayal k›r›kl›¤› yaratt›.
Kongrenin fleref konu¤u 2003 Nobel Kimya Ödülü’ne
lay›k görülen Peter Agre idi. Bir t›p doktoru (hematoloji)
olmas›na karfl›n, akuaporinleri izole edip
fonksiyonlar›n›n tan›mlanmas›nda baflrol oynayan Dr.
Agre, Nobel ödülüne uzanan bilim maceras›n› kendi
a¤z›ndan anlatt›. Bu düzeyde bilim adamlar› ile ayn›
salonu paylaflman›n özellikle genç araflt›r›c›lar için son
derece önemli oldu¤unu hat›rlatmak isteriz. Son
konferanslardan birini veren Terry Kenakin ise reseptör-
ligand iliflkisini Michaelis-Menten’den bafllay›p “ternary
complex” uzanan süreçte tarihsel perspektifi ile anlatt›.
Dr. Kenakin’in konuflmas›nda üyemiz Dr. Ongun
Onaran’›n katk›lar›na isim vererek at›fta bulunmas›
salondaki Türkleri gururland›rd›.

Konferanslar›n ard›ndan düzenlenen paneller ise
kat›l›mc›lar› toplant› salonlar›nda tutmay› baflard›.
Panellere davet edilen ve yeni bulgular›n› burada sunma
f›rsat› bulan araflt›rmac›lar›n bu ilgiden memnun
olduklar› da belli oluyordu. Bitkisel ilaçlar ve “folklorik
t›p” ürünlerinin etkilerinin tart›fl›ld›¤› oturumlar›n da
olmas›, kongrenin Çin’de yap›lmas› ile iliflkili olsa gerek.
Nitekim, Çin’in farmakoloji camias›ndaki a¤›rl›¤›n›n
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artmas›yla IUPHAR bünyesinde de
bir “do¤al ürünler” bölümü
kurulmas› kararlaflt›r›ld›. Alternatif
t›p ürünleri pazarlayan Hong Kong
kökenli firmalar›n kongre düzenleme
kuruluna yapt›¤› cömert ba¤›fllar da
bunda etki yapm›fl olabilir tabii.
Kongrenin genelinde ve özellikle
poster oturumlar›nda Çinli
farmakologlar›n geldi¤i düzey de
bizi oldukça flafl›rtt›.

TFD için Dünya Farmakoloji
Kongresi’nin özel bir önemi vard›.
Bizim de aday oldu¤umuz 2012 y›l›
Avrupa farmakoloji kongresinin
yerini belirleyecek oylama, kongre
s›ras›nda EPHAR toplant›s›nda
yap›lacakt›. Toplant›ya EPHAR
yönetim kurulundan baflka üye ülke
temsilcileri kat›ld›. Beflyüz üyeden fazla üyesi olan
derneklerin ikifler, daha küçük derneklerin ise birer
temsilci ile kat›ld›¤› EPHAR toplant›s›nda kongre yer
seçimi d›fl›nda yeni yönetim kurulu seçimi ve tüzük
de¤ifliklikleri de görüflüldü. Bunlara ek olarak, 2010’da
Kopenhag’da yap›lacak Dünya Farmakoloji Kongresi ve
2008’de Manchester’de yap›lacak Avrupa Farmakoloji
Kongresi haz›rl›klar› hakk›nda ilgililer k›sa bilgiler
sundular. 2012 kongresi için Atina, Berlin, Granada,
‹stanbul ve Tampere resmi aday olarak daha önceden
belirlenmifl, resmi teklifler ilgili temsilcilere gönderilmifl
idi. Her aday›n 5’er slaytl›k sunumunun ard›ndan “tek
dereceli, kapal› oy, kapal› tasnif” yöntemi ile yap›lan
oylama ile salt ço¤unlu¤a ulaflmamas›na ra¤men
Granada 7 oy ile en yüksek oyu alarak zafer kazand›.
Berlin 6, ‹stanbul 5, Tampere 4 ve Atina 2 oyda kald›.
Asl›nda, oylaman›n gizli, tasnifin aç›k ve finale kalacak
iki aday›n ikinci turda yar›flacaklar› bir uygulama ile
daha hakkaniyetli bir seçim yap›labilirdi. Gelecekte bu
tip oylamalarda baflar›l› olabilmemiz için, daha önceden
iyi bir “networking” çal›flmas› yapmak ve temsilcilerle
kiflisel arkadafll›klar kurarak Avrupa farmakoloji
camias›na entegre olmak faydal› olacakt›r. TFD’nin
“uluslararas› kat›l›ml› ulusal kongreler” ile bafllayan
çabalar› ve orta vadeli politikalar ile sonunda baflar›ya
ulaflaca¤›m›za inan›yoruz. Gerek kurulufl tarihi, gerekse
üye say›s› olarak önde gelen bir farmakoloji derne¤i
oldu¤umuz bilinciyle, uluslararas› platformlarda hak
etti¤imiz yeri alaca¤›m›za inan›yoruz.

TFD için bu kongrenin bir di¤er önemli yönü de,
ülkemizden binlerce kilometre uzakta kongrenin gidiflini,
EPHAR toplant›s›n› ve karfl›laflt›¤›m›z sorunlar› konuflup
paylaflt›¤›m›z bir mini toplant›n›n düzenlenmesidir. Bu
amaçla kongre merkezinde bir salonda Türk
farmakologlar› olarak ilk kez tüzel kiflilik olarak bir araya
geldik. Bu tip toplant›lar ayn› zamanda Kongredeki
“görünürlü¤ümüzü” de art›ran stratejik toplant›lar
olacakt›r. Yukar›da da belirtti¤imiz gibi, kat›l›mc› say›s›
yüksek olmakla birlikte varl›¤›m›z›n gerekti¤i gibi
hissedilmedi¤i kan›s›nday›z. Tüm kat›l›mc›lar›n Türk
Farmakoloji camias›n› da temsil ettiklerini unutmadan,
toplant›ya bilimsel katk› yapmalar›, genç
arkadafllar›m›z›n baflka ülkelerden meslektafllar› ile
bilimsel görüfl al›flveriflinde bulunmalar›, sunumlar›n›
gerekli önemi vererek ve inanarak gerçeklefltirmeleri en
büyük dile¤imizdir. Bu tip toplant›lar› coflkulu bir festival
havas› ile geçirebilmek motivasyonumuzu da
yükseltecektir. Bu çerçevede, “IUPHAR Genç Araflt›rmac›
Ödülü”ne kat›larak 3. olan Uzm. Ecz. Selen Söylemez’in
baflar›s› da bizlere gurur verdi. Kendisini bir kez daha
kutluyoruz.

Bilimsel oturumlar›n ard›ndan, IUPHAR genel kurulu
da kongre merkezinde yap›ld›. Baflkanl›¤a eski dönemde
genel sekreterlik görevini sürdüren Kaliforniya UC
Irvine’dan Sue Duckles seçildi. Kendisiyle verimli bir
iflbirli¤ine girebilece¤imizi düflünüyoruz. Eski baflkan
Paul Vanhoutte ise mali bak›mdan oldukça iyi durumda
bir federasyon b›rakt›¤›n› belirten bir veda konuflmas›



6

yapt› ve çok alk›flland›. 2014 y›l›nda yap›lacak Dünya
Farmakoloji Kongresi’nin Güney Afrika Cumhuriyeti’nde
yap›lmas› çok dereceli, kapal› oy, kapal› tasnif oylama
ile kararlaflt›r›ld›. Di¤er adaylar, Brezilya, ‹srail, Kore ve
Japonya idi. Afrika’da bu tip bir organizasyonu
yapabilecek az say›daki yerden biri olmas› ve dünya
konjonktürü aç›s›ndan sahip oldu¤u avantajlar
nedeniyle G. Afrika asl›nda nispeten kolay bir birincilik
ald›. Kan›m›zca, kongre yeri seçiminde, EPHAR da IUPHAR
genel kurulundaki oylama fleklini benimsemelidir.
IUPHAR genel kurulunda yap›lan bir de¤ifliklikle, bundan
böyle her ülkeden birden fazla derne¤in ülke temsilcisi
olarak federasyona kat›labilece¤i kabul edildi. Bu karar›n
bizim için de etkilerinin olaca¤›n› düflünüyoruz. Pasifik
havzas› ülkeler farmakoloji dernekleri federasyonu da
EPHAR gibi üyeli¤e kabul edildi. Bu federasyonu temsilen
toplant›ya Kaliforniya UC Irvine’den Dr. Vural Özdemir’in
kat›lmas› da bizim için ayr› bir kazanç oldu.

Kongrenin k›saca sosyal yönden bir
de¤erlendirmesini yapacak olursak; Pekin gerçekten
görülmeye de¤er ve önyarg›lar›n aksine 21. yüzy›l›
gerçek anlamda yaflamaya bafllayan büyük bir metropol.
Her gün 4 milyon kiflinin girip ç›kt›¤› 14 milyon nüfuslu
bir baflkent. 2008 Olimpiyatlar›n›n da burada yap›lacak
olmas› flehrin geliflimini iyice h›zland›rm›fla benziyor.
Yaz aylar›nda neredeyse foto¤raf çekimlerini zorlayacak
kadar nemli ve s›cak bir iklimi var. Yaklafl›k 850 y›ld›r
baflkent olman›n getirdi¤i görkemli tarih, Yasak fiehir,
Tien An Men, Yazl›k Saray, Lama ve Cennet Tap›naklar›
ile Pekin’e yaklafl›k 1 saat uzakl›ktaki Badaling’de
görülebilecek Çin Seddi gibi dünya çap›nda tan›nm›fl
birçok eseri günümüze tafl›m›fl. Tüm turistlerin ilgisini
çeken bu yerler herhalde bu toplant›ya kat›lan Türk
toplulu¤unun tamam› taraf›ndan ziyaret edildi.

Dünyan›n en zengin mutfaklar›ndan biri olan egzotik
Çin yemekleri ise kifliden kifliye de¤iflse de bizce
harikayd›. Mutfak maceraperestleri için “Çin’de aç
kald›m” demek ne mümkün? Özellikle geleneksel Pekin
örde¤i ve pek çok lezzetli Çin yeme¤ini turistik de¤il
de Çinliler’in gitti¤i küçük lokantalarda tatma f›rsat›n›
bulanlar›n ço¤unlukta oldu¤unu biliyoruz. Dil ve
anlaflma sorunu nedeniyle gittikleri lokantalarda
beklemedikleri yiyeceklerle karfl›laflanlar›m›z da oldu
tabii, ama onlar böylece, risk almaktan korkup açl›klar›n›
“jenerik Amerikan fast food” lokantalar›nda gideren
arkadafllar›na göre denemeye daha aç›k olduklar›n›
“kahramanca” göstermifl oldular. Bu arkadafllar›m›z›n
yedikleri yemeklerden büyük keyif ald›klar›n› dinlemek
de hofltu do¤rusu.

Çin’in kalabal›k bir ülke oldu¤unu gitmeden de
biliyorduk, ama en kalabal›k saatlerde bile Ankara
sokaklar›n›n tenha görünece¤ini Pekin’deki kalabal›¤›
gördükten sonra fark ettik. Çin son on y›lda gösterdi¤i
geliflme ile belli tüketim al›flkanl›klar› olan oldukça genifl
bir orta s›n›f yaratmay› baflarm›fl gibi. Halk›n oturdu¤u
binalar oldukça mütevaz› ve bak›ms›z görünse de ticari
ve idari merkezlerin oldu¤u kesimler büyük ve bak›ml›
binalardan olufluyor. Sokaklar oldukça rahat ve turistler
için totaliter bir rejimde yafland›¤› hissini verecek bir
bask› hissedilmiyor. Ne var ki, bilgisayarlar›n hemen
hepsinin (kongre merkezi de dahil) Çince olmas› ve baz›
d›fl internet sitelerine girmeye izin verilmemesi belli bir
kontrolün varl›¤›n› telkin eder göründü. Bu kadar k›sa
sürede derin politik tart›flmalara girecek kadar Çinlileri
tan›d›¤›m›z› da söyleyemeyiz tabii.

Çinliler, yabanc›lara karfl› sayg›l› ve anlay›fll›
davranan bir millet. Özel bir konukseverlik
göstermemekle birlikte bir düflmanl›k ve art niyet de
hissedilmiyor. Ne var ki, ticaret tüm bu tan›mlar›n
d›fl›nda. Özellikle al›flverifl s›ras›nda Çinli sat›c›lar binlerce
y›ll›k gelenekleri ve kurnazl›klar› ile her türlü oyunu
oynuyorlar. Bu kapsamda özellikle bayan kat›l›mc›lar›n
“Silk Market” ad› verilen bizim eski pasajlar›m›z›-kapal›
çarfl›lar› and›ran al›flverifl merkezlerinden ziyadesiyle
faydaland›klar›na flahit olduk. Neredeyse yok pahas›na
sat›lan giysi ve ayakkab›lar›n ve her türlü elektronik
eflyan›n sat›ld›¤› yerleri bulanlar oralardan pek ç›kmak
istemediler. Bunun sonucunda da gümrükte ancak
“ekstra bagaj ücreti” vererek valizlerini uça¤a
ald›rabildiler…..

En k›sa sürede böyle büyük bir toplant›y› ülkemizde
düzenleyebilmek dile¤imizle sayg›lar›m›z› sunuyoruz.

15. Dünya Farmakoloji Kongresi Ard›ndan Genel De¤erlendirme
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Kongre De¤erlendirmesi

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Turan

Gazi Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi

Farmakoloji AbD

Temmuz ay›nda Pekin’de yap›lan 15. Dünya
Farmakoloji Kongresi, hipertansiyondan, kanser
kemoterapisine, a¤r›dan farmakovijilans’a kadar genifl
konu yelpazesi olan oldukça kalabal›k bir kongreydi.
Toplant› salonlar›n›n küçük olmas› pek çok konuflmay›
ayak’ta hatta kap› önünde dinlememize neden olsa da
kongreye kat›lan 5. büyük grup olmak, son derece
mutlu edici bir tabloydu. Üstelik kongrede yap›lan mini
TFD toplant›s› ile bu tür uluslar aras› kongrelerde daha
etkin nas›l olunabilir sorusuna cevap arand›. Dünyan›n
en kalabal›k flehrinde uluslar aras› bir kongreye kat›lmak,
ço¤u Çin toplumuna has baz› aksilikleri beraberinde
tafl›sa da,  bizden çok uzak olan bu mistik ve farkl›
kültürü tan›mak çok heyecan vericiydi. Özellikle Güray’›n
bir Çinli’i edas› ile Pekin’i bize ucuz ve kolay bir flekilde
gezdirmesi çok güzeldi. TFD’e ve Servier’e kongre deste¤i
için teflekkür ederim.

Dr. Burçak Deniz Dedeo¤lu

‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi

Farmakoloji AbD

O uzaydan bile görülebilen duvar›n üzerinde
yürüyebilece¤imi hiç düflünmemifltim. Bu kongre
sayesinde birçok insan›n da hayal edemeyece¤i bir flans
elde etmifl oldum. Hem bilimsel hem de sosyal anlamda
büyük bir flans…Gerçekten de bizim var oldu¤unu
sand›¤›m›z hayattan çok farkl› fleyler yafl›yordu insanlar.
Mimarileri, yemek al›flkanl›klar›, hayat tarzlar›yla
bambaflka bir doku.  Tüm bunlar› sar›p sarmalayan,
garip bir büyüyle insan›n üzerine yap›flan ve bir süre
sonra kan›ksad›¤›m›z, baharatlar›n birbirine geçmifl
kokusu. Sürekli bir kargafla halinde, kollar›m›zdan
çekifltirerek dükkan›ndaki mallar› be¤endirmeye çal›flan,

bizim böcek dedi¤imiz fleyleri ifltahla midesine indiren
küçük insanlar kalabal›¤›. Beraber foto¤raf çektirmek
isteyen çekik gözlü genç bayanlar ve d›fl görünüflünden
memnun olmama duygusunun toplumsal bir boyut
kazanm›fl oldu¤unu görmenin flaflk›nl›¤›. Bunlar›n
yan›nda tüm dünyan›n bir arya geldi¤i, beyinlerin bir
arada çal›flt›¤› muhteflem bir kongre
organizasyonu…Kitaplardan tan›fl›k oldu¤umuz büyük
meydanlar›n, saraylar›n yabanc› görkemi ve bu
bambaflkal›¤›n kongreyi ikinci plana atm›fl olmas› biraz
rahats›z etmiyor de¤ildi asl›nda. Fakat görülecek daha
bir sürü yer vard› ve bir flans›m daha olup olmayaca¤›n›
bilmiyordum…

Arfl. Gör. Uzm. Ecz. Gülay Yaba

Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi

Farmakoloji AbD

Uzun bir yolculuk sonras› Pekin’e ulaflmak güzeldi
ancak di¤er bir sorunumuz olan otele ulaflmakta sanki
bir o kadar uzun sürmüfltü. Akflamki kokteyl bütün
yorgunlu¤umu alm›flt›, çok say›da Çin yemeklerini de
tatma f›rsat›m oldu böylece, ama yine de yok bizim
damak tad›m›za uymuyor hiç biri. Kongre sunumlar›yla
efl zamanl› o kadar çok gezi turlar› düzenlenmiflti ki
oturup güzel bir plan yapmak flartt›, çözümü turlara
kat›lmadan uygun buldu¤umuz gün ve saatlerde
bireysel olarak gezmekte bulduk. Yazl›k saray, Yasak
fiehir, Çin Seddi bunlar›n en görmeye de¤er olanlar›yd›,
bunlar haricinde Çin akflamlar›nda en s›k karfl›laflt›¤›m›z
manzara bütün gün çal›flmaktan yorgun düflüp kald›r›m
kenarlar›nda yanlar›ndan eksik etmedikleri çaylar› ile
oturan ya da uyuyan Çinlilerin kalabal›¤› ve etrafta
piflirilen garip yemeklerin kokular›yd›. Haa birde yo¤un
pazarl›k sonras› kula¤›mda ç›nlayan “say how much”
gibi sözler....

Kongre daha önce kat›ld›¤›m kongrelerden hem
konu çeflitlili¤i hem de kat›l›mc› say›s› aç›s›ndan oldukça
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farkl›yd›. Farmakolojinin her alan›n› kapsayacak flekilde
konular seçilmifl ve konular›n ço¤u oldukça ilginçti.
Ancak çok say›da efl zamanl› sunum olmas› zaman
zaman karar vermekte zorlad›. Ben daha çok davran›fl
ile ilgili konulara yönelmeye karar verdim. Pürinerjik
sistem, çeflitli do¤al ürünlerin analjezik ve antidepresan
etkileri ve muskarinik reseptörlerin flizofrenideki rollerine
yönelik yeni bilgiler edindim. Zaman zaman genetik ve
kanser tedavisi ile ilgili konularla da ilgilendim ancak
farmakolojinin daha çok bafllar›nda oldu¤umuzu bir
kez daha anlad›m ve bizim de art›k yayg›n bir flekilde
moleküler düzeyde çal›flmalar yapmaya nas›l ve ne
zaman bafllayaca¤›m›z› düflündüm. Bu kadar çok say›da
meslektafl›m›z› bir arada görmek ve baz›lar›yla
tan›flabilmek oldukça heyecanland›r›c›yd›.

Dr. Zafer Sezer

Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi

Farmakoloji AbD

Dünya çap›nda kat›ld›¤›m ilk kongre olmas›
dolay›s›yla her ülkeden gelmifl bilim insanlar›n› da bir
arada görmek oldukça heyecan vericiydi. Kongrede efl
zamanl› birden fazla oturum olmas› bizi tercihler yapmak
zorunda b›rakt›. Farmakolojinin akl›n›za gelecek her
alanla iliflkili oldu¤unu bir kez daha gördük. Geleneksel
Çin t›bb›nda kullan›lan ilaçlar›n hastal›klar›n tedavisinde
rol alabilece¤ine dair çal›flmalar izledik. Rutinde
kullan›lan baz›  ilaçlar›n (antidiabetik;troglitazone,
rosiglitazone v.b.) toksik etkilerine veya etki
mekanizmalar›na dair yeni bilgiler edindik. Her alanda
yap›lm›fl genetik çal›flmalar sayesinde,  reseptör
mekanizmalar› hakk›nda bilgiler sunuldu. Kongrede
ödül kazanan arkadafl›m›zla da gurur duyduk. Bitmek
bilmeyen bir yolculuk sonras› Pekin’e ulaflt›k. Çin’i

filmlerdeki gibi görmeyi beklerken ‹stanbul’dan fark›
sadece daha genifl caddeler ve büyük binalarla bulduk.
Kay›t ifllemleri sonras› aç›l›fl kokteylinde Çin yemeklerini
tatma f›rsat› buldum ve aç kalmayacak kadar yemekle
idare etmeye karar verdim. fiehrin kalabal›¤› ve havas›
insan› bo¤sada dinlenmek için oldukça fazla yeflil alan
ve parklar dikkat çekiciydi. Bu arada Çinlilerin birbirine
benzedi¤i söylentisinin de gerçek olmad›¤›n› gördüm.
En sonunda merak etti¤im Çin seddini uzaydan olmasa
da yak›ndan görmek f›rsat›n› yakalam›fl olduk. Pekin’de
 kald›¤›m›z sürece insanlarla konuflmak yerine önceden
yaz›lm›fl ka¤›tlar› göstererek anlaflmay› da ö¤rendik.
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Çin’de Düzenlenen "The 15th World
Congress of Pharmacology, July 2-7,
2006 Beijing, China"  Kongresinde
Uzm. Ecz. Selen Söylemez-‹sbir'
“Natural Product Young Investigator”
Dal›nda  3. lü¤ü kazand›

Çin’de Düzenlenen "The 15th World
Congress of Pharmacology, July 2-7,
2006 Beijing, China"  Kongresinde
Uzm. Ecz. Selen Söylemez-‹sbir'
“Natural Product Young Investigator”
Dal›nda  3. lü¤ü kazand›

15. Dünya Farmakoloji Kongresi’ne "Resveratrol
Inhibits Contraction  to Angiotensin II in Rat Aorta; Selen
Söylemez-‹sbir, Fatma Akar, Gazi University, Faculty of
Pharmacy, Department of Pharmacology” künyeli posteri
ile kat›lan Gazi Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dal› araflt›rma görevlisi Uzm. Ecz. Selen
Söylemez-‹sbir  “Natural Product Young Investigator”
dal›nda 3. lü¤ü kazanm›flt›r.

Genç meslektafl›m›z› kutluyor, baflar›lar›n›n artarak
devam etmesini diliyoruz. Ecz. Söylemez-‹sbir’in
çal›flmalar›na ve geliflimine yön veren Hocas› Prof. Dr.
Fatma Akar’› da tebrik ediyoruz.
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Bilindi¤i üzere son aylarda televizyonlarda iki g›da
üreticisi firman›n de¤iflik süt ürünlerine ekledikleri
bitkisel sterol ve stenol içeren ürünlerin kolesterolü
düflürdükleri yönündeki reklamlar yo¤un olarak
yay›nlanmaktad›r. Özellikle görsel medyan›n kifliler
üzerindeki etkileri göz önüne al›n›nca, tüm toplumu
ilgilendiren bu reklamlar› çeflitli yönleriyle
de¤erlendirmek gerekmektedir.

Bitkisel sterol ve stenoller kan kolesterol düzeyini
düflürmekte midir?

Her fleyden önce bitkisel sterol ve stenollerin kan
kolesterol düzeylerini reklamlarda belirtilen oranlarda
(%10-15) düflürdü¤ünü gösteren fazla say›da klinik
çal›flma bulunmaktad›r (1,2). Bu çal›flmalar iyi planlanm›fl
klinik çal›flmalard›r ve ad› geçen maddelerin gerek tek
bafllar›na ve gerekse statinlerle kombine flekilde kan
kolesterolünü düflürmede etkili olduklar› gösterilmifltir.
Bu nedenle reklamlarda kullan›lan ve söz konusu
maddelerin kan kolesterol düzeyini belli oranlarda
düflürdü¤ünü vurgulayan ifadeler do¤rudur. Fakat bu
durumun klinik ve ekonomik yönleri mutlaka göz
önünde tutulmas› gerekir ve bu hususlar yaz›n›n daha
sonraki bölümlerinde ayr›nt›l› olarak irdelenecektir.

Yeri gelmiflken bu konuyla yak›n ilgili baflka bir
konuya de¤inmek istiyorum. Ülkemizde son zamanlarda

Doç. Dr. Mehmet MELL‹

Türk Farmakoloji Derne¤i
Yönetim Kurulu Baflkan›

gerek yaz›l› ve gerekse görsel bas›nda bitkilerden elde
edilen çeflitli ürünlerin (çekirdek, ekstre vb.) çok çeflitli
hastal›klar için önerildi¤i ve aktarlar›n, neredeyse,
doktor ve eczac›lar›n yerini ald›klar› görülmektedir.
1980’li y›llarda zakkum ile bafllayan bu olay, gittikçe
tehlikeli bir boyuta sürüklenmektedir. Ö¤rencilerimize,
farmakoloji derslerinin ilk saatlerinde, “ilaçlar›n
kaynaklar›” bafll›kl› derste,  bitkilerin ilaç elde
edilmesinde oldukça önemli bir kaynak oldu¤unu
vurgulanmaktad›r. Farmakoloji tarihine ilgi duysun,
duymas›n farmakologlar›n ço¤u, aspirinin keflfiyle ilgili
ilk gözlemlerin 1700’lü y›llar›n sonunda bir din adam›n›n
sö¤üt a¤ac› kabuklar›n›n atefli düflürmesini
gözlemlemesiyle ortaya ç›kt›¤›n› bilir.  Kanser
tedavisinde kullan›lan baz› antineoplastik ilaçlar da
dahil, çok önemli ilaçlar bitkilerden elde edilmektedir.
Ancak, bu gerçek bitkilerin ilaç olarak kullan›labilece¤i
anlam›na gelmemektedir ve bitkilerin ilaç yerine
kullan›lmas› toplumumuzda çok önemli sorunlar
yaratmaktad›r. Zakkum olay›nda insanlar›n planlanan
tedavilerini b›rak›p, zakkum ekstresiyle tedavi olmaya
çal›flt›klar›n› biliyoruz. Bu ba¤lamda “bitkilerden ilaç
elde edilmesi” kavram› ile “bitkilerin ilaç olarak
kullan›lmas›” kavramlar›n› çok net olarak birbirinden
ay›rmak gerekir. Burada akla, bitkilerin ilaç olarak
kullan›lmas›n›n hangi gerekçelerle yap›ld›¤› gelebilir.
Toplumlar›n özelliklerinden gelen, çeflitli gözlemlere
dayanan ve hatta bilimsel bir veriden ç›k›larak ortaya
ç›kan  bir hipotezle, bitkiler ilaç olarak kullan›lmaktad›r.
Burada en büyük sorun; gündeme gelen hipotezin ispat
edilmemifl olmas›d›r. Deneysel farmakolojide, ortaya
konulan bir hipotezi test etmek için, bir grup deney
hayvan›nda yap›lan deneyler yeterli olmas›na karfl›n,
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ilaçlar için  böyle bir hipotezi  test etmenin tek yolu, iyi
planlanm›fl klinik araflt›rmalard›r.  ‹flin daha vahimi;
sadece bitkilerin de¤il, baz› ilaçlar›nda kendilerinden
beklenen faydayla ilgili hipotez test edilmeden, yani
belirtilen endikasyonda klinik ilaç araflt›rmalar›
yap›lmadan kullan›lmas›d›r. Buna en iyi örnek, baflta
E vitamini olmak üzere çeflitli antioksidan vitaminlerin
ve baz› ilaçlar›n oksidatif stresle karakterize çeflitli
durumlarda kullan›lmas›d›r. Bu uygulamada oldu¤u
gibi bu kullan›l›fl için kurulan hipotez bilimsel bir temele
dayanmaktad›r.  Söz konusu vitaminlerin, bahsedilen
endikasyonda yayg›n kullan›m› olmas›na ra¤men,
yap›lan çeflitli klinik çal›flmalarda etkili olduklar›na dair
bir kan›t elde edilmemifltir. Bu gerekçelerle
farmakologlar, bir yandan geçmiflte oldu¤u gibi
gelecekte de bitkilerden tedavide önemli olabilecek
ilaçlar›n elde edilece¤i umudunu korurken, bir yandan
da bitkilerin ve hatta baz› ilaçlar›n klinik araflt›rmalar
yap›lmadan   kullan›lmas› karfl›s›nda çok net tav›r
almal›d›r.

Bitkisel sterol ve stenollerin kan kolesterol
düzeylerini reklamlarda belirtilen oranlarda
düflürdü¤ünü gösteren klinik çal›flmalar bulundu¤una
göre bu bileflikleri içeren süt ürünlerinin reklam›n›n
yap›lmas› do¤ru mudur?

Türkiye gibi, hekime ve ilaca ulafl›lmas›n›n ciddi
zorluk tafl›d›¤› ve gittikce zorlaflt›¤›, bilimsel bilgi ve
teknolojiyi üretmek bir yana, toplumun çok büyük
kesiminin bilimsel bilgiyi kullanmada   yeterli olmad›¤›
gözönüne al›n›rsa, bu tür reklamlar›n çok çeflitli
sak›ncalar› olaca¤› kesindir. Her fleyden önce, tüm
dünyada en baflta gelen ölüm nedenlerinden birisi olan
koroner kalp hastal›¤›na neden olan faktörlerden birisi
olan hiperkolesteroleminin tedavisinin, mutlaka hekim
taraf›ndan planlanmas› gerekir. Televizyonlarda
yürütülen yo¤un reklam kampanyalar› sonucu, bu
ürünlerin hekime dan›fl›lmadan kullan›lmas›, daha da
kötüsü vatandafllar›n, zakkum olay›nda yafland›¤› gibi,
hiperkolesterolemi nedeniyle kendilerine verilen ilaçlar›
b›rakarak bahsedilen ürünleri kullanmas› gündeme
gelecektir. Bu flekilde hekimin hiperkolesterolemi
tedavisinde neredeyse devre d›fl› kalmas› ve

vatandafllar›n sanki basit bir a¤r›y› tedavi eder gibi
bahsedilen ürünlerle, yüksek olup olmad›¤›n› dahi
bilmedikleri kolesterol düzeylerini düflürmeye kalkmalar›
çok ciddi sonuçlar do¤uracakt›r. Genelde kolestrol
düzeyinde %10-15 oran›nda düflme yapan bu ürünlerin
kan kolesterol düzeyi 400 mg/dl olan bir kiflide yapaca¤›
düflme faydal› olmayacakt›r. Koroner kalp hastal›¤›na
neden olabilen çok çeflitli risk faktörleri bulunan bir
kiflide, bahsedilen ürünlerle  kan kolesterol düzeyleri,
yeteri kadar düflürülse dahi, bunun koroner kalp hastal›¤›
oluflumunu ne derece önleyece¤i tart›fl›lacak baflka bir
konudur. Bugün hiperkolesterolemi tedavisinde baflta
statinler olmak üzere kullan›lan etkili ilaçlarla kan
kolesterol düzeyinin  istenen düzeylere çekilmesinin,
koroner kalp hastal›¤›na neden olan di¤er risk
faktörlerine müdahale edilmemesi durumunda,   bu
hastal›¤›n morbiditesi ve mortalitesi üzerinde çok etkili
olmad›¤› t›p camias›nda kabul edilen bir gerçektir. Tüm
bu gerçeklerin ›fl›¤›nda, özellikle toplumun bilgiyi
kullanmadaki s›k›nt›lar› gözönüne al›narak “tezgah üstü
ilaç” ve “ilaçta reklam” uygulamalar›n yaflama
geçmedi¤i gözönüne al›nd›¤›nda, gündemdeki ürünlerle
ilgili reklamlar ve gelecekteki olas› bu tür reklamlar,
toplum sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkileyecek bir unsur
oluflturacakt›r.

Bitkisel sterol ve stenollerin olumsuz etkileri var
m›d›r?

Yap›lan çeflitli klinik çal›flmalarda, bitkisel sterol ve
stenolleri içeren süt ürünlerinin istenmeyen etkileri
olmad›¤› bildirilmifltir. Bununla birlikte gebelerde ve
çocuklarda güvenlili¤i konusunda yeterli bilgi
bulunmamaktad›r. Ayr›ca bitkisel sterol ve stenoller,
kifllerin beslenme al›flkanl›¤›na ba¤l› olarak g›dalarla
de¤iflik oranlarda al›nmaktad›r. Dolay›s›yla g›dalarla
düzenli olarak bunlar› alan bir kiflide, bitkisel sterol ve
stenolleri içeren süt ürünlerinin de al›nmas›n›n, fazla
miktarda sterol ve stenol al›m›na ba¤l› olumsuz etkilerin
 ortaya ç›kmas› gündeme gelebilir.     Bitkisel sterol ve
stenolleri içeren süt ürünlerinin, genel anlam›yla,
istenmeyen etkileri olmad›¤› kabul edilse dahi, bu olay›
bahsedilen ürünlere özel olarak düflünüp, tüm bitkilerden
elde edilen ürünlerin ve g›da katk› maddelerinin hiçbir
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istenmeyen etkisi olmad›¤› konusunda genelleme
yapmak çok yanl›fl olacakt›r. “Dietary supplement”
bafll›¤› alt›nda eczanelerin d›fl›nda çeflitli marketlerde
ve sat›fl ma¤azalar›nda sat›lan ürünlerin baz›lar›n›n
ciddi yan etkiler yapt›¤›, hatta ölümlere neden oldu¤u
bildirilmifltir (3). Ülkemizde bu konuda veri olmamas›na
karfl›n, sa¤l›k kay›tlar›n›n düzenli oldu¤u ülkelerde, bu
konuda bildirimler bulunmaktad›r. Bu nedenle, bu
ürünler için kullan›lan “çok faydas› olmasa dahi, en
az›ndan zarar› olmaz” de¤erlendirmesinin do¤ru bir
yaklafl›m olmad›¤›n› vurgulamak gerekir.

Sonuç

Ülkemizde vatandafllar›n hekime ve ilaca
ulaflmas›nda ciddi zorluklar yaflad›¤›, bilimsel bilgi ve
teknolojiyi üretmek bir yana, toplumun çok büyük
kesiminin bilimsel bilgiyi kullanmada   yeterli olmad›¤›
gözönüne al›n›rsa, bahsedilen ürünlerin   reklamlar›n›n,
 toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan çok çeflitli sak›ncalar› olaca¤›
kesindir. Buna karfl›n, hekim önerisiyle ve hekim
gözetiminde sözkonusu ürünlerin belirli durumlarda
kullan›labilmesi olas›d›r. Ayr›ca g›dalar›n denetiminde
yetki Tar›m Bakanl›¤›nda olmas›na ra¤men, belirli
hastal›klarda kullan›lmas› önerilen bu tür ürünler için
Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n da mutlaka devrede olmas› gerekir.
Toplumda yanl›fl alg›lamalara neden olan ve
hiperkolesterolemi hastalar›n›n, neredeyse hekimleri
taraf›ndan kendilerine verilen ilaçlar› kesip, sözkonusu
ürünleri kulland›rmaya yönlendirebilecek   reklamlara
bir düzenleme getirilmesi de  uygun olacakt›r.
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Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan, t›p fakültesi ö¤retim
üyelerine ve sahada çal›flan pratisyen ya da uzman
hekimlere yönelik olarak düzenlenen ”Rasyonel
Farmakoterapi E¤itici E¤itimi Kursu” Ankara’da Sürmeli
Otel’de 10-21 Nisan tarihleri aras›nda düzenlendi. Toplam
olarak 33 kiflinin tamamlad›¤› kursun e¤itici kadrosu,
her zamanki gibi büyük oranda farmakologlardan
olufltu. Kurs ayn› anda dört ayr› salonda küçük grup
e¤itimleri fleklinde ve probleme dayal› ö¤renim ilkeleri
çerçevesinde sürdürüldü.

Bakanl›k bu kurslardan daha önce birkaç kez
düzenlemiflti. Bunlar›n baz›lar› konuyla ilgilenecek
e¤itici kadrosu yetifltirmek üzere ”e¤itici e¤itimi”
özelli¤ini tafl›rken baz›lar› yaln›zca kat›l›mc›lar›n
e¤itildi¤i kurslard›. Hedef kitlesi olarak baflta
farmakologlar olmak üzere ö¤retim üyeleri (aile
hekimli¤i uzman›, enfeksiyon hastal›klar› uzman›, çocuk
sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman›, iç hastal›klar› uzman›),
sahada çal›flan uzman ve pratisyen hekimler
seçilmekteydi. ‹leride e¤itici olarak yararlan›lmak üzere
seçilen Nisan 2006 kursunun kat›l›mc›lar› k›smen bu
saptamaya uymakla birlikte biraz da farkl›yd›. Toplam
33 kat›l›mc›n›n onikisi bu kez H›fz›s›hha Mektebi ve
Bakanl›k Merkez Teflkilat›ndan geliyordu. Bu oran flu
ana kadar hiçbirkursta görülmemifl yüksek bir orand›.
Bunun nedeniyse Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan uzun süre
ara verilmifl olan bu e¤itimleri, yenilenen kadronun
almam›fl olmas› ve bu kadronun e¤itici formasyonu
ald›ktan sonra e¤itimlere yeni bir ivme kazand›rma

Prof. Dr. Ersin YARIfi
Kurs Koordinatörü
Karadeniz Teknik Üniversitesi
T›p Fakültesi Farmakoloji AbD Ö¤retim Üyesi

beklentisiydi. Sözü edilen 12 kat›l›mc›n›n birisi aile
hekimli¤i uzman›, birisi farmakolog, onu pratisyen
hekimdi. Böylece ”ak›lc› ilaç” konusuyla ilgilenecek,
motor ifllevi üstlenebilecek merkezi birimin çal›flanlar›n›n
bu e¤itimden geçmesi sa¤lanm›fl oldu.

Sahada çal›flan hekimler ikinci grubu oluflturuyordu
ve alt› kiflilik bir gruptu. Bunlardan ikisi aile hekimli¤i
uzman›, dördü pratisyen hekimdi. Özellikle sahada
çal›flan aile hekimleri, çal›flt›klar› bölgelerde yürütülecek
ak›lc› ilaç e¤itimleri için ciddi bir potansiyel tafl›maktad›r.
Bu kifliler bulunduklar› bölgelerde bu iflin önderli¤ini
yapabilecekleri gibi e¤itim ve saha uygulama
organizasyonlar›n›n yerel düzeydeki kontakt kiflileri de
olabilirler. ‹leriki kurslarda kat›l›mc›lar içinde daha
yüksek bir oranda temsil edilmelerinin sa¤lanmas›
gerekmektedir. Bu süreçte gönüllü çal›flabilecek
pratisyen hekimlere de e¤itimlerde daha fazla kontenjan
ayr›lmas› görüflü de dikkate al›nmal›d›r.

En kalabal›k grup ise 15 kifliyle ö¤retim üyeleriydi.
Bu grubun da¤›l›m› incelendi¤inde alt› farmakolog, üç
aile hekimli¤i uzman›, iki enfeksiyon hastal›klar› uzman›,
iki halk sa¤l›¤› uzman›, bir çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar›
uzman› ve bir kad›n hastal›klar› ve do¤um uzman›
bulundu¤u görülmektedir. Ülkemizde t›p
fakültelerindeki rasyonel farmakoterapi (ak›lc› ilaç)
e¤itiminin yetersiz oldu¤u, belli bir standart›n
yakalanamad›¤›, e¤itim veren fakülteler aras›nda nicel
ve nitel ciddi farklar›n oldu¤u bilinmektedir. Hangi
branfltan olursa olsun ö¤retim üyelerinin bu kursu
almalar› fakülte programlar›na ak›lc› ilaç e¤itiminin
konulmas› konusunda bilimsel, teknik ve moral destek
sa¤lamak aç›s›ndan elbette önemlidir. Ak›lc› ilaç e¤itimi
teroik olarak bütün ö¤retim üyelerinin ortak
sorumlulu¤unda olmal›d›r. Ancak pratikte, bu iflin do¤al
sahibi gibi görünen farmakologlar kilit bir rol
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üstlenmektedir. Farmakologlar›n bu alanda ve bu
anlamda özel bir ifllevlerinin oldu¤unu belirtmek gerekir.

fiu anda sahada çal›flan uzman ya da pratisyen
hekimlerin belki de yaln›zca %1-2’si t›p e¤itimleri
boyunca ak›lc› ilaç e¤itimi alm›fl durumdad›r. E¤er tüm
hekimler için bu e¤itimin önemli, hatta zorunlu
oldu¤unu düflünüyorsak, e¤itsel anlamda eritilmesi
gereken dehflet verici bir kitleden söz edebiliriz. Ne
yaz›k ki gecikilen her gün bu kitleyi daha da
büyütecektir. Ö¤retim üyelerinin, özellikle
farmakologlar›n bu modelden haberdar olmalar›,
benimsemeleri, kendi kurumlar›na tafl›maya çal›flmalar›
son derece önemlidir ve söz konusu kitlenin küçülmesini
sa¤layamasa da büyümesini engelleyebilir.

T›p e¤itiminde ö¤renciyle daha fazla temas eden
anabilim dallar›n›n daha çok dahili t›p bilimlerine ait
anabilim dallar› oldu¤unu, bunlar›n aras›ndan da
özellikle çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› ile iç hastal›klar›
anabilim dallar› oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu kursta hiç
iç hastal›klar› anabilim dal› ö¤retim üyesi olmad›¤› gibi
geçmiflte de e¤itime kat›lm›fllar›n say›s› çok çok azd›r.
Benzer bir durum çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› uzman›
ö¤retim üyeleri için de geçerlidir. Enfeksiyon hastal›klar›
da ülkemiz hekimlik prati¤inde ak›lc› ilaç kullan›m›
konusunda ciddi sorunlar›n yafland›¤› bir aland›r. E¤itim
alacak, hatta e¤itimci olarak devreye girecek enfeksiyon
hastal›klar› uzman› ö¤retim üyesi say›s› mutlaka
art›r›lmal›d›r. Aile Hekimli¤i Anabilim Dallar› flu aflamada
t›p e¤itiminde klinik ve mesleki beceri e¤itimleri baflta
olmak üzere giderek artan bir a¤›rl›k tafl›maya
bafllam›fllard›r. Bu dal›n ö¤retim üyelerinden ak›lc› ilaç
e¤itimi alan›na transfer edilecek olanlar›n say›s›n›n
art›r›lmas› sürece katk›da bulunabilir. Halk Sa¤l›¤›
Anabilim Dallar›n›n ise intörnlük dönemindeki stajlar›
sayesinde mezuniyetten hemen önce ö¤rencilerle ciddi
bir temas flans› bulmaktad›r ve bu ba¤lamda
farmakologlarla ”müttefik” olabilirler.

Kurs 11 gün sürmüfltür. Bu kadar uzun bir süre,
e¤iticileri iki grupta toplamay› zorunlu k›lm›flt›r. Kursun
ak›fl plan› ve e¤itimin iki ayr› dönem halinde kategorize
edilebilmesi e¤iticilerin birinci ve ikinci dönemler halinde
iki grupta görev almas›n› sa¤layabilmifltir. Kursun
koordinatörleri olarak görev yapan, Karadeniz Teknik

Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal›’ndan
Prof. Dr. Ersin Yar›fl ve Prof. Dr. Nuri ‹hsan Kalyoncu ise
bütün kurs boyunca görev yapt›lar. Her bir dönemde,
tam zamanl› çal›flan ayn› anda befl ya da alt› e¤itici
görev yapt›. Prof. Dr. M. O¤uz Güç (Hacettepe Üniversitesi
T›p Fakültesi Farmakoloji Ab.D.), Prof. Dr. B. Faruk Erden
(Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Ab.D.),
Doç. Dr. Atilla Karaalp (Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Ab.D.), Doç. Dr. Zafer Gören (Marmara
Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Ab.D.) ve Doç. Dr.
Ümit Yaflar (Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Ab.D.) birinci e¤itici ekibi olarak kursun ilk
döneminde; Prof. Dr. Dilek Arman (Gazi Üniversitesi T›p
Fakültesi Enfeksiyon Hastal›klar› ve Klinik Bakteriyoloji
Ab.D.), Prof. Dr. Ayfle Gelal (Dokuz Eylül Üniversitesi T›p
Fakültesi Farmakoloji Ab.D.), Doç. Dr. Ahmet Ak›c›
(Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Ab.D.),
Doç. Dr. Zühal Keskil (K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Ab.D.) ve Yrd. Doç. Dr. Mukaddes
Gümüfltekin (Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Ab.D.) ikinci e¤itici ekibi olarak kursun
ikinci döneminde görev yapt›lar.

Kurs probleme dayal› ö¤renim ilkelerine dayanmakta
olup küçük grup e¤itimleri fleklinde yürütülmektedir.
Kursun dinamizmi, ak›fl plan›, probleme dayal› ö¤renim
modellerini kullan›yor olmas›; simüle hastalar›n, t›p
ö¤rencilerinin zaman zaman devreye giriyor olmas›;
bir yandan da simüle hastalar›n ve ö¤rencilerin e¤itilmesi
ve trafiklerinin yönlendirilmesi, kursun gerektirdi¤i
”Objektif Yap›land›r›lm›fl Klinik S›nav” (OSCE) gibi
s›navlar›n varl›¤› ”kursun mutfa¤›n›”
yo¤unlaflt›rmaktad›r. Kurs her ne kadar probleme dayal›
ö¤renim ilkelerini benimseyen bir modelse de baz›
sunumlarla e¤itimin desteklenmesi hedeflendi. Kurs
boyunca tam zamanl› e¤itici olarak görev yapan ö¤retim
üyelerinin yan› s›ra baz› ö¤retim üyeleri de sunumlar›yla
kursa e¤itici olarak katk›da bulundular. Prof. Dr. S.
Hakan Orer (Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Ab.D.), Prof. Dr. Özden Palao¤lu (Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Ab.D.), Prof. Dr.
fiule Oktay (Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Ab.D. eski ö¤retim üyesi), Prof. Dr. Emin
Sami Ar›soy (Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi Çocuk
Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Ab.D.) ve Doç. Dr. Zafer Güney

Rasyonel Farmakoterapi E¤itici E¤itimi Kursu’nun Ard›ndan
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(Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Ab.D.) farkl›
konulardaki sunumlar›yla kursun niteli¤ini yükselttiler.

Kursun 11 Nisan 2006 sabah›ndaki aç›l›fl töreninde
aç›l›fl konuflmas›n› H›fz›s›hha Mektebi Müdürü Dr. Salih
Mollahalilo¤lu yapt›. Konuyla ilgili olarak Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n yapt›¤› çal›flmalar› özetleyip gelece¤e
yönelik projelerinden söz etti. Törende konuflan Türk
Farmakoloji Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Mehmet Melli ise
“Ak›lc› Farmakoterapi E¤itiminde Türk Farmakoloji
Derne¤i’nin ‹fllevi” bafll›kl› konuflmas›n› yapt›. Daha
sonra E¤itim Koordinatörü Prof. Dr. Ersin Yar›fl kursu
tan›t›p ak›lc› ilaç kullan›m› konusunu kat›l›mc›larla
paylaflt›. Türkiye’ye bu modelin getirilmesi konusunda
emek vermifl ve ilk olarak kendi fakültesinde t›p
e¤itiminin içine yerlefltirmeyi baflarm›fl olan Marmara
Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dal›
Emekli Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. fiule Oktay “Rasyonel
Farmakoterapi E¤itiminde Groningen Modeli”ni anlatt›¤›
sunumunu yapt›. Konuflmalar›n ard›ndan kurs
program›na geçildi.

Kurs öncesi kat›l›mc›lar›n durumunu saptamak
amac›yla “Kurs Öncesi Befl Endikasyon ‹çin Reçete Yazma
Uygulamas›” ve “Kurs Öncesi OSCE S›nav›” yap›ld›. Ayn›
uygulama ve s›nav kursun birinci bölümü bitip
kat›l›mc›lara yönelik e¤itim tamamlan›nca “kurs sonras›”
durum saptamas› aç›s›ndan yinelendi.

Program gere¤i küçük gruplar belirlendi ve e¤itim
yönlendiricilerinin yol göstericili¤inde iki modül
(hipertansiyon ve komplike olmayan akut bakteriyel
sistit) üzerinden e¤itimleri bafllad›. Küçük grup e¤itimleri
sürerken e¤itime sunumlarla yeni bir boyut getirilmeye
çal›fl›ld›. Prof. Dr. M. O¤uz Güç “Kan›ta Dayal› T›p
Uygulamalar›: Bilim Versus Pseudo Bilim”, ”‹laç
Etkileflmeleri”, ”WHO-ISH Statement Guideline”, ”Reçete
Yazma”; Prof. Dr. B. Faruk Erden ”K(iflisel)-‹laçlar ve
Rasyonel Tedavi Optimizasyon Analizi (MAUA) ve
Formlar›n›n Tan›t›m›”; Prof. Dr. Özden Palao¤lu
”Probleme Dayal› E¤itim”, ”Probleme Dayal› E¤itimde
E¤itim Yönlendiricisinin Rolü”; Doç. Dr. Zafer Gören
”Geri Bildirim”; Prof. Dr. S. Hakan Orer ”Grup Çal›flmas›
Dinamikleri”, Doç. Dr. Zafer Güney ”Hekim-‹laç Sektörü
‹liflkisinin Rasyonel Farmakoterapiye Etkisi”; Prof. Dr.
Emin Sami Ar›soy ”Tan› ve Tedavi Rehberlerinin Ak›lc›

‹laç Kullan›m›ndaki Yeri”; Prof. Dr. Dilek Arman ”Amaç
ve Ö¤renim Hedeflerinin Belirlenmesi”; Prof. Dr. Ayfle
Gelal ”Simüle Hasta Senaryolar›n›n Yaz›lmas›”; Prof. Dr.
Ersin Yar›fl ”Ölçme ve De¤erlendirme” bafll›kl›
sunumlar›n› yapt›lar.

Kursun birinci bölümü kat›l›mc›lar›n e¤itim modelini
ö¤renmeleri için planlanm›flt›r. ‹kinci bölümdeyse
kat›l›mc›lar aktif bir rol üstlenerek e¤itici pozisyonu
almaktad›r. Bu dönemde kat›l›mc›lar, kendi haz›rlad›klar›
bir e¤itim modülünü (bu kursta diabetes mellitus tip
II’ydi) t›p ö¤rencileri üzerinde s›nama olana¤› buldular.
‹kinci bölümün ilk yar›s›nda e¤itim plan› ve görev
da¤›l›m› e¤itim yönlendiricilerinin gözetiminde yap›ld›.
Haz›rl›klar›n tamamlanmas›yla birlikte e¤itici modülünün
kursa destek veren t›p ö¤rencilerine aktar›m›na geçildi.
‹kinci bölümün kalan yar›s› kat›l›mc›lar›n e¤itici
pozisyonuna geçtikleri ve planlad›klar› ak›fl›
uygulad›klar› bir ortam fleklinde yürütüldü. Kursun
ikinci bölümü de yine küçük gruplar halinde sürdürüldü.
E¤itici adaylar› kendi kurslar›nda OSCE için olgu örnekleri
haz›rlay›p s›nav› da gerçeklefltirdiler. Her kat›l›mc›n›n
modülün her aflamas›nda olabildi¤ince farkl› görevler
üstlenmesine çal›fl›ld›.

Kursun sonunda tüm kat›l›mc›larla kursun bütününü
de¤erlendirme flans› yakaland›. ‹leriki kurslarda dikkate
al›nacak son derece önemli geri bildirimler elde edildi.
Bunlar teknik anlamda de¤erlendirilmesi gereken
önerilerdir. Ama biz farmakologlar›n, derne¤imizin as›l
üzerinde durmam›z gereken konu buras› gibi
görünmemektedir. ‹flin felsefesini, bu süreçte kendi
misyonumuzu ve vizyonumuzu tart›flmak gerekti¤ini
söyleyebiliriz. Yine bu süreçteki yol arkadafllar›m›z› da
tart›flmam›z gerekiyor. Gelinen nokta kritik oldu¤u için
hep birlikte bir tart›flma ortam› yaratmak durumunday›z,
kan›s›nday›m. Bu noktada tart›flman›n etkinli¤ini,
rezonans›n› sa¤lamak derne¤e, yönetim kuruluna,
yönetimden çok ”Klinik Farmakoloji Çal›flma Grubu”na
düflüyor gibi görünmektedir. Bu tart›flmaya ilerideki
say›larda devam edece¤iz.

Rasyonel Farmakoterapi E¤itici E¤itimi Kursu’nun Ard›ndan
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tedavide bu testlerin gereklili¤inin yönetimsel
düzenlemelerle belirlenip belirlenmedi¤idir.
Farmakodiagnostik test ilac›n ürün bilgisinde belirtilen
gerekli bir test ise o testin kullan›m› belirgin ölçüde
artmaktad›r. FDA son y›llardaki uygulamalar›yla e¤er
farmakodiagnostik bir test uygulanacaksa bunun ilac›n
prospektüsüne eklenmesi gerekti¤ini çok aç›k bir flekilde
belirtmifltir.

Bununla iliflkili prospektüs de¤iflikli¤inin en son
örneklerinden bir tanesi kolorektal kanser tedavisinde
kullan›lan irinotekand›r. ‹lac›n aktif formu uridindifosfat-
glukuronil transferaz (UGT), özellikle de UGT1A1
izoenzimi, taraf›ndan oluflturulmaktad›r.

Beyaz ›rkta UGT’yi kodlayan gen körükleyici
bölgesinde bulunan 6 TA tekrar› ve 7 TA (*28 aleli olarak
adland›r›l›r) tekrar› olmak üzere iki varyasyon gösterir.
Normal olan 6 TA tekrar›n›n alel frekans› 0,613 olmas›na
karfl›n 7 TA tekrar›n›n s›kl›¤› 0,387 olarak tespit edilmifltir.
*28 varyant› normal olan genin ürününe oranla daha
az aktivite göstermektedir. Bu genetik farkl›l›k
irinotekan›n etkinli¤i ve güvenirli¤i aç›s›ndan önemli
bir varyasyon oluflturmaktad›r. Normal geni tafl›yan
bireylerde irinotekan 7 TA tekrar› tafl›yan bireylere oranla
daha h›zl› metabolize edildi¤inden ilac›n düzeyleri daha
düflük bulunmufltur. ‹rinotekan›n yüksek düzeylerde
olmas› nötropeniye neden olabilmektedir ve homozigot
*28 alelini tafl›yan bireylerde irinotekana ba¤l› nötropeni
riskinin artt›¤› pek çok çal›flmada gösterilmifltir. Kas›m
2004’de FDA *28 alelinin analiz edildi¤i farmakogenetik
testin yap›lmas›n›n ve *28 alelini tafl›yan bireylerde
dozun azalt›lmas› gerekti¤i bilgisinin ürün etiketine
eklenmesine karar alm›flt›r.

FDA’n›n ald›¤› bu karar sadece UGT genetik analizinin
baflka kullan›m alanlar› bulmas›n› teflvik etmekle
kalmam›fl ayn› zamanda di¤er farmakogenetik testlerin
de gelifltirilmesine olanak sa¤layan ‘farmakodiagnostik
test endüstrisi’ için gerçek bir örnek olmufltur. Bu
geliflmeleri takiben FDA tan›sal testleri üreten firmalar›n
test yöntemlerini de onaylamaya bafllam›flt›r.

Kiflisellefltirilmifl Tedavide Yönetimsel
Düzenlemelerin Teflviki
Kiflisellefltirilmifl Tedavide Yönetimsel
Düzenlemelerin Teflviki
Dr. S. Little: Regulatory encouragement for personalised medicine. Clinical Laboratory
International, 2004,29 (7), 20-22.

K›saltarak Türkçe’ye Çeviren
Doç. Dr. Ümit YAfiAR

Hacettepe  Üniversitesi, T›p Fakültesi
Farmakoloji AbD Ö¤retim Üyesi

(Türkçe’ye çeviri için yazar ve yay›mc›dan yaz›l›
izin al›nm›flt›r)

Henüz fazla örne¤i olmamas›na karfl›n FDA’n›n
(Food and Drug Administration) kiflisellefltirilmifl
tedavi için farmakogenetik testler ile iliflkili son
zamanlarda ald›¤› kararlar farmakodiagnostik
testlerin gelifltirilmesini teflvik etmifltir. Bunun bir
sonucu olarak uridindifosfat-glukuronil transferaz
(UGT) gen varyantlar›n›n tan›mlanmas›n› sa¤layan
testlerin say›s›nda art›fl gözlenmifltir.

‹laç endüstrisi daha iyi ilaçlar gelifltirme çabas›
içerisindedir bununla birlikte ‘kiflisellefltirilmifl tedavi
(personalised medicine)’ yaklafl›m› mevcut ilaçlar›n
daha iyi kullan›lmas›n› önermektedir.
‘Farmakodiagnostik’ testler olarak adland›r›lan baz›
özgül testlerin yap›lmas› tedaviye cevap verecek uygun
hastalar›n belirlenmesinde faydal› olacak ve ilac›n daha
güvenli ve etkin olmas›n› sa¤layacakt›r.

Endüstriyel bak›fl aç›s›ndan kiflisellefltirilmifl tedaviye
karfl› biraz direnç olmas› anlafl›labilir. Yüzeysel
düflünüldü¤ünde belirli bir ilac› tüm hastal›k grubuna
pazarlamak yerine bu ilaçtan gerçekten fayda görecek
daha az bir hasta grubuna pazarlamak daha az kazanç
sa¤layacakt›r. Fakat bu durum yavafl yavafl
de¤iflmektedir. Bu de¤ifliklikte yönetimsel baz›
düzenlemelerin teflvik edici katk›s›, ilaç sektöründeki
kalabal›kl›¤›n ürün ayr›flt›rma giriflimlerini do¤urmas›,
gerekli farmakodiagnostik testlerin üretilmesi için oluflan
sektör, ürünün kurtar›lmas› ya da patent süresinin
uzat›lmas› say›labilir.

Farmakogenetik tan›sal testlerin gelifltirilmesinde
ticari kazanc› belirleyen en önemli faktör belirli bir
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4. Klinik Farmakoloji ve Tedavi Yaz
Okulu 16-20 Eylül 2006, Vrsac,
S›rbistan

4. Klinik Farmakoloji ve Tedavi Yaz
Okulu 16-20 Eylül 2006, Vrsac,
S›rbistan

ele al›n›rken, son konuflma bafll›¤› ise “klinik eczac›l›k
ve klinik farmakolojinin ayn› misyonu paylafl›p
paylaflmad›¤›” idi ve bu konu farkl› branfllardan gelen
kat›l›mc›lar taraf›ndan tart›fl›ld›.

‹kinci gün sabah, klinik farmakolojide farmasötik
endüstrinin, sa¤l›k bakanl›¤›n›n, hastane ilaç
komitelerinin rolü ele al›n›rken, ö¤leden sonra ise özel
durumlarda (gebelikte, laktasyonda, çocukta, yafll›larda,
karaci¤er ve böbrek yetmezli¤inde) ilaç kullan›m›n›n
detaylar› üzerinde duruldu. ‹kinci günün akflam›, tüm
kat›l›mc›lar S›rbistan Farmakoloji Derne¤inin organize
etti¤i flehir turuna kat›larak Vrsac akflam›n› yaflama
flans›n› buldu. Bu küçük gezi, flehir tiyatrosunda
taraf›m›za düzenlenmifl olan bir gösteri ile son buldu.

Üçüncü günün konular›n› a¤›rl›kl› olarak iyi klinik
uygulamalar› prensipleri oluflturmakta idi. Klinik
araflt›rma fazlar›, klinik araflt›rmalarda araflt›r›c›n›n,
sponsorun sorumluluklar›, etik konular, biyoeflde¤erlik
çal›flmalar› ele al›nd› ve do¤u Avrupa ülkelerindeki
klinik farmakolojinin durumu de¤erlendirildi. Üçüncü
günün akflam›, al›fl›k olundu¤u üzere gala yeme¤ine
ayr›lm›flt›. Yaz Okulunun düzenlendi¤i Villa Breg isimli
otel, sevimli Vrsac kasabas›n›n yüksek bir bölgesine
yerleflmiflti ve kufl bak›fl› harika bir manzaraya sahipti.
Gala gecesi,  bu manzara eflli¤inde, el yap›m› giysilerin
sergilendi¤i bir defile ile bafllay›p, canl› müzik eflli¤inde
devam etti.

Dördüncü gün, çal›fltaylara ayr›lm›flt›. Paralel yap›lan
4 çal›fltay›n bafll›klar› “Terapötik ilaç monitorizasyonu”,
“‹laç bilgi servisi”, Farmakoekonomi” ve “Advers ilaç
reaksiyonu” olarak belirlenmiflti. Çal›fltaylar, sunumlar
ve küçük grup çal›flmalar› fleklinde tamamland›.

“4. Klinik Farmakoloji ve Tedavi Yaz Okulu” 16-20
Eylül 2006 tarihlerinde S›rbistan Farmakoloji Derne¤inin
organizasyonu ile S›rbistan’›n Vrsac flehrinde
gerçeklefltirildi. Bilindi¤i gibi “Klinik Farmakoloji ve
Tedavi Yaz Okullar›” n›n geçmifli son 5 y›la
dayanmaktad›r. Avrupa Klinik Farmakoloji ve Tedavi
Derne¤inin (EACPT; European Association of Clinical

Pharmacology and Therapeutics) himayesinde ilk kez
2001 y›l›nda Antalya’da (Türkiye), ikincisi 2003 y›l›nda
Budapeflte’de (Macaristan), üçüncüsü ise 2004 y›l›nda
Sofya’da (Bulgaristan) düzenlenmiflti. 4. Yaz okulunun
ev sahipli¤ini de S›rbistan’›n Vrsac sehri üstlendi.

Vrsac ismi, basketbolseverlere farkl› ça¤r›fl›mlar
yapacakt›r çünkü Vrsac, 2005 y›l› Avrupa Basketbol
fiampiyonas›na ev sahipli¤i yapm›fl küçük, yeflillikler
içinde sevimli bir flehir. Bölge, hem flarap endüstrisi,
hem de farmasötik endüstrinin can damar›. Bölgede
büyük yat›r›m› olan Hemofarm flirketi, düzenlenen yaz
okulunun da ana sponsoru idi.

4 gün devam eden yaz okulu, oldukça yo¤un ve
modern klinik farmakolojinin hemen her alan›n›
kapsayan bir program içeriyordu. Toplam 35 sunum ve
paralel 4 ayr› çal›fltay gerçekleflti. Birinci gün,
farmakokinetik, farmakodinami, farmakogenetik,
farmakoepidemiyoloji, farmakovijilans, ak›lc›
farmakoterapi, ve kan›ta dayal› t›p gibi temel bafll›klar

Doç. Dr. Canan ULUO⁄LU

Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji AbD Ö¤retim Üyesi
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Toplamda kat›l›m›n 300 civarinda oldu¤u yaz
okuluna Türkiye’den, kendi departman›m olan Gazi
Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Anabilim dal›ndaki
ö¤retim üyesi ve arkadafllar›m d›fl›nda, Ege (ARGEFAR)
ve Kayseri Üniversitesi (DEKAM) Klinik Araflt›rma
Merkezlerinden, Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim dal›ndan kat›l›mlar oldu.  Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Anabilim dal›ndan
Prof. Dr. Cankat Tulunay, “Klinik araflt›rmalarda
araflt›r›c›n›n sorumlulu¤u” isimli konuflmas› ile
programda yer alm›flt›.

Farmakoloji biliminin önemli bir alt çal›flma ve
araflt›rma grubunu oluflturan klinik farmakolojinin
giderek daha çok önem kazand›¤› aç›kt›r. Gerek
biyoeflde¤erlik gerekse klinik faz çal›flmalar›n›n
ülkemizde giderek artan say›da yap›lmakta olmas›,
klinik araflt›rmalarda klinik farmakologlar›n yer alma

4. Klinik Farmakoloji ve Tedavi Yaz Okulu 16-20 Eylül 2006, Vrsac,
SIRB‹STAN

zorunlulu¤u ve hastahanelerimizde farmakovijilans
irtibat noktalar›n›n kurulmaya bafllamas› hem bu konuya
ilgiyi art›rmakta hem de önümüze yeni bir bilgi alan›
açmaktad›r. Özellikle genç meslektafllar›m›z›n kat›l›m›n›n
büyük önem tafl›d›¤› bu tür yaz okullar›, mesle¤in
bafllang›c›nda olan genç arkadafllar›m›za bilgiyi derli
toplu sunman›n yan›nda, dünyadaki uygulamalar
hakk›nda  fikir vermekte; konuyla ilgili çal›flmakta olan
meslektafllar›m›z› da geliflme ve yeniliklerden haberdar
etmektedir.
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2006 y›l› Novartis “Farmakoloji Dal›
Araflt›rma Desteklerini” Alanlar
Aç›kland›

2006 y›l› Novartis “Farmakoloji Dal›
Araflt›rma Desteklerini” Alanlar
Aç›kland›

2006 y›l› Novartis “Farmakoloji Dal›
Araflt›rma Desteklerini” alan projeler ve
araflt›rmac›lar:

1. S›çan Mezenter ‹skemi/Reperfüzyon Modelinde
Mezenter Arter Ve ‹leumdaki Fonksiyonel ve Yap›sal
De¤ifliklikler Üzerine Sildenafilin Etkileri:

Araflt›rmac›lar:

Dr. Güray Soydan*

Doç.Dr. Cenk Sökmensüer**

Prof.Dr. Kamer K›l›nç***

*  Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dal›, Ankara

**  Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi

Patoloji Anabilim Dal›, Ankara

***  Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi

Biyokimya Anabilim Dal›, Ankara

2. S›çan Mesanesinde Karbakol Arac›l› Kas›lman›n
Reaktif Oksijen Türevleri ‹le De¤ifliminin Kimyasal
Permaabilizasyon Yöntemi ‹le ‹ncelenmesi

Araflt›rmac›lar:

Dr. N. Tu¤ba Kandilci

Prof. Dr. ‹nci Erdemli

Hacettepe Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dal›, Ankara

3. ‹midazolin-2 reseptörlerinin amigdala kindling
epilepsi modelindeki rolünün araflt›r›lmas›

Araflt›rmac›lar:

Prof. Dr. Feyza Ar›c›o¤lu*

Prof. Dr. Okan Y›llar**

Dr. Ak›n Köse**

Dr. Hasan Raci Yananl›***

Dr. Ersoy Öksüz**

*  Marmara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dal›, Beyaz›t-‹stanbul

**  ‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi

Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dal›

Cerrahpafla

***  Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi

Farmakaoloji Anabilim Dal›, Haydarpafla-‹stanbul

Derne¤imiz üyesi araflt›rma desteklerini alan
meslektafllar›m›z› kutluyor, baflar›lar›n›n devam›n›
diliyoruz.

Türk Farmakoloji Derne¤i

Yönetim Kurulu
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“Yafll›larda Ak›lc› ‹laç Kullan›m›”
Sempozyum Duyurusu

“Yafll›larda Ak›lc› ‹laç Kullan›m›”
Sempozyum Duyurusu

Türk Farmakoloji Derne¤i Klinik Farmakoloji Çal›flma Grubu'nun Geriatri Derne¤i
ile birlikte düzenleyece¤i

“Yafll›larda Ak›lc› ‹laç Kullan›m›” Sempozyumu

(Rasyonel Farmakoterapi Sempozyumlar› Dizisi -7)

15 Aral›k 2006 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli E¤itim Merkezi (DESEM)

Alsancak- ‹zmir'de gerçeklefltirilecektir.

Program http://www.tfd.org.tr adresinden takip edilebilir.

Prof Dr Ayfle Gelal

Sempozyum Sekreteri

TFD E¤itim Sempozyumunun
Organizasyonu Hakk›nda Duyuru
TFD E¤itim Sempozyumunun
Organizasyonu Hakk›nda Duyuru

Türk Farmakoloji Derne¤i taraf›ndan her y›l düzenli olarak May›s veya Haziran
aylar›nda yap›lan “E¤itim Sempozyum’umuzun” 2007 y›l› içerisinde

organizasyonunu yapmak isteyen Anabilim Dal›m›z›n 31. Ocak. 2007, Çarflamba
günü çal›flma saati bitimine kadar yaz›l› olarak Derne¤imize

baflvurmas›n› rica ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Türk Farmakoloji Derne¤i

Yönetim Kurulu
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Bilimsel Toplant›larBilimsel Toplant›lar

• IV. Ulusal Klinik Farmakoloji Kongresi

10-13 Aral›k 2006, Kemer, Antalya

Bilimsel sekreterya: Doç. Dr. Hakan Ergün;
hergun@medicine.ankara.edu.tr

• 2nd Mediterranean Conference of
Neurosciences

13-15 Aral›k 2006, Marakefl, Fas

Bilgi için: www.ucam.ac.ma/neurosci.med2006-09-07

• ECNP Workshop on
neuropsychopharmacology for young
scientists in Europe

8-11 Mart 2007, Nice, Fransa

Bilgi için: www.ecnp.nl

• Society of Toxicology, 46th Annual
Meeting

25-29 Mart 2007

Charlotte Convention Center, Kuzey Carolina, ABD

Bilgi için: www.toxicology.org

• Experimental Biology 2007, Annual
Meeting

28 Nisan – 2 May›s 2007

The Washington Convention Center, Washington DC

Bilgi için: www.eb2007.org

• XIX World Congress of the International
Society for Heart Research (ISHR)

22-26 Haziran 2007, Bolonya, ‹talya

The Washington Convention Center, Washington DC

Bilgi için: www.ishr-italy2007.org

• 8 th Congress of the European Association
for Clinical Pharmacology and Therapeutics

29 A¤ustos-1 Eylül 2007, Amsterdam, Hollanda

Bilgi için: www.eacpt2007.nl

Duyurulmas›n› iste¤iniz ulusal ya da uluslar aras›
bilimsel bir aktivite varsa, lütfen bülten yay›n
komisyonuna bildiriniz

E-posta adresimiz: info@tfd.org.tr
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Yeni ÜyelerimizYeni Üyelerimiz

Dr. Necla BENL‹ER
Gaziantep Üniversitesi
T›p Fakültesi, Farmakoloji AbD

Doçent Ünvan›n› alan üyelerimizi
kutluyoruz
Doçent Ünvan›n› alan üyelerimizi
kutluyoruz

Dr. Muradiye NACAK
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dal›

Doçentlik ünvan›n› ald›¤› tarih: 23. 03. 2006

Dr. Özgür YEfi‹LYURT
Gülhane Askeri T›p Akademisi

T›bbi Farmakoloji Anabilim Dal›

Doçentlik ünvan›n› ald›¤› tarih: 23 .11. 2005

Yrd. Doç. Dr. Seyhan
fiAHAN FIRAT
Mersin Üniversitesi Eczac›l›k
Fakültesi, Eczac›l›k Meslek
Bilimleri Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Hatice
fiAH‹N
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi,
T›p E¤itimi AbD




