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‘Biyoeşdeğerlik’, ‘eşdeğer ilaç’ v.b. dendiğinde toplumda ilk akla gelen insanların denek
olarak kullanıldığı çalışmalardır. Ancak bilimsel olarak ele alındığında insanların denek değil
gönüllü olarak görüldüğü, tamamen geniş bir kavramlar topluluğu ortaya çıkar. Bütün bu
kavramları düzenleyen ise iyi klinik uygulamadır.
İyi klinik uygulama (İKU), insanların gönüllü olarak katıldıkları klinik denemelerin
düzenlenmesi, uygulanması, kayıtlarının tutulması ve bildirimlerine ait ETİK ve BİLİMSEL
kalite standartı olup, bu standartlara uyum halinde gönüllülerin haklarının, emniyetlerinin,
onurlarının, refah ve iyiliklerinin korunduğu yönünde topluma güvence verir.
İKU’da;
-Sponsor
-SAK, Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu (CRO, Contact Research Organisation)
-Araştırıcılar
-Etik kurullar
-İzleyiciler (monitor)
-Denetleyiciler (audit)
Hepsi bir bütün halinde çalışmaktadır.
İKU’nun temel görevleri;
-Hasta ve gönüllülerin korunması,
-Elde edilen verilerin güvenilir olması,
- Hastanın tedavi edilmesi hedefinden çok bilimsel bir soruya cevap aramak.
İKU’nun temel prensipleri;
-Klinik çalışmalar, Helsinki Deklarasyonu’na uygun ve etik kurul onayı alınarak yapılmak
zorundadır.
-Çalışmadaki temel amaç ve riskler tartılmalı, topluma faydası olduğuna karar verildiğinde
çalışma yapılmalıdır.
-Çalışmada gönüllünün hakları, güvenliği, iyi halleri her şeyin üzerinde tutulmalıdır.

-Klinik çalışmanın her ayrıntısı protokolde belirtilmelidir. Çalışma bu protokole veya protokol
değişikliklerine göre yürütülmelidir.
-Çalışmalar, alanında uzman hekimlerce yürütülmelidir.
-Çalışmada görev alacak her bir birey kalifiye olmalıdır.
-Her bir gönüllü çalışmadan önce ‘bilgilendirilmiş gönüllü olur formu’nu mutlaka okuyup
imzalamalıdır.
-Çalışma sonucunda elde edilecek verilerin gizliliği korunarak saklanmalıdır.
-Araştırma ürünleri GMP (Good Manifactural Practice) kurallarına göre üretilmeli, protokolde
yazdığı şekilde uygulanmalıdır.
-Her araştırmanın kalite kontrolü yapılmalıdır.

Biyoeşdeğerlik
Aynı etkin maddeyi, aynı miktarda , aynı ya da benzer farmasötik formda içeren, uygulandığı
vücut bölgesinde kana geçiş hızı ve miktarı belli sınırlar içerisinde aynı olan iki ilaç birbirinin
biyoeşdeğeridir.

Sağlık Bakanlığı 2000 yılından itibaren piyasaya verilecek ya da daha önce verilmiş olan her
ilaç için biyoeşdeğerlik çalışmalarını zorunlu tutmuştur. Eşdeğer ilaç uygulanması ile sağlık
bütçesinde tasarruf ve ilaç fiyatlarında azalma sağlanmıştır.

Biyoeşdeğerlik çalışmaları genellikle iki periyotlu olmakla birlikte daha fazla periyotlu
dizaynı da mümkündür. Birden fazla test ilaç ve birden fazla referans ilaç kullanılabilir.

Gönüllü seçimi
Alınma kriterleri
-Her iki cinsiyette olabilir.
-Genellikle 18-45 yaş aralığı olmakla birlikte çalışmanın dizaynına göre daha üst yaşlarda
olabilir. Fakat 18 yaş altında mümkün değildir.
- Vücut kitle indeksinin normal sınırlarda olması gerekir.
-Gönüllü klinik muayene ve laboratuar kriterlerine göre sağlıklı olmalıdır.
Alınmama kriterleri
-Alerji hikayesi var ise,
-Gönüllü başka bir ilaç kullanıyor ise,
-Büyük gastrointestinal sistem ameliyatı geçirmiş ise,
-Son üç ay içerisinde kan vermiş ise,
-Alkol ya da madde bağımlılığı var ise,
-Aşırı çay ve kahve tüketimi var ise,

-Aşırı sigara içimi var ise,
-Greyfurt içimi var ise,

Gönüllü çalışmaya alındıktan sonra bilgilendirilmiş olur formunu okuyup imzalamak
zorundadır.

Biyoeşdeğerlik çalışmalarında bilgilendirilmiş gönüllü olur formu
Klinik araştırmaya katılacak gönüllü tarafından doldurulan, gönüllünün çalışma hakkında
kendisine uygulanacak referans ya da test ilacın içeriğini, yararlarını, yan etkilerini, çalışma
süresince uyması gereken kuralları içeren formdur. Gönüllü bu formu serbest ve hür iradesi
ile okuyup imzalamak zorundadır.
Formda genel olarak;
-Onam istenen çalışmanın amaç, yöntem ve metodolojisi,
-Araştırma süresi, katılan kişi sayısı, bağlantı kurulacak kişilerin telefon listesi,
-Gönüllülere yapılacak ödemeler, zarar oluşması durumunda karşılanacak tazmin miktarları
mutlaka belirtilmelidir.

Çalışmanın standardizasyonu
-Diyet: Bütün gönüllülere klinikte kaldıkları sürece standart diyet verilmek zorundadır.
-Sıvı alımı: Çalışma gününde ilaçtan ne kadar süre sonra su içilebileceği, günlük sıvı tüketim
miktarı mutlaka ayarlanmalıdır.
-Fiziksel aktivite: Gönüllüler ağır fiziksel aktiviteden kaçınmalıdır.
-İlaç uygulama zamanı: Bütün periyotlarda aynı olmalıdır.
-İlaç uygulama şekli: Aç veya tok olarak bütün gönüllülerde standart olmalıdır.
-Dolaşım, sindirim, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozabilecek yiyecek ve içecek
verilmemesi gerekmektedir.
Gönüllülerden alınan kan örnekleri laboratuvarda değerlendirildikten sonra elde edilen
verilerin istatiksel analizi yapılır. Burada her iki ilacın doz-cevap eğrileri karşılaştırılarak eğri
altında kalan alan ve maksimum konsantrasyon değerleri karşılaştırılır. Bu değerler uygun
aralıkta ise, iki ilaç eşdeğer kabul edilir.
HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA MERKEZİ
1999 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu
tarafından kurulan kliniğimiz 2 kat, 30 oda, 70 yatak kapasitesi, günlük kullanım alanları ile
toplam 1300 m2 alan ile halen Avrupa’nın en büyük kliniklerinden biridir. Klinikte 4
farmakolog, 1 aile hekimi, 1 pratisyen hekim, 10 hemşire ve paramedik, 4 laboratuvar
teknisyeni, 1 sekreter, 4 hizmetli olmak üzere toplam 26 personel çalışmaktadır.

Klinikte görev dağılımı;
-Baş araştırıcı, Farmakolog
-Yardımcı araştırıcı, 3 Farmakolog, 1 Aile Hekimi
-Kalite kontrol, Pratisyen Hekim
Kliniğimizdeki personelimiz 1 kez yurt içi, 3 kez yurt dışı GCP eğitimi almıştır. Her iki yılda
bir kardiyopulmoner resusitasyon ve temel yaşam desteği eğitimi verilmektedir. Kliniğimiz 4
kez ulusal, 5 kez de uluslararası denetimden geçmiştir. Özellikle uluslararası denetimlerdeki
olumlu görüşler, kliniğimizin yurt dışına daha fazla yönelmesine neden olmuştur.

Kliniğimizde, 2 derin dondurucu (-80°C), soğutmalı santrifüj, defibrilatör ve EKG, aspiratör,
her odada merkezi kontrollü saat, sıcaklık ve nem kontrolü cihazı, duman alarmı, jeneratör,
acil yaşam desteği donanımı, laboratuvar, kafeterya, dinlenme odası bulunmaktadır.

Kliniğimizde yaklaşık 900 biyoeşdeğerlik çalışması tamamlanmıştır. 7 ayrı anlaşmalı
araştırma kuruluşu ile çalışılmaktadır.

İyi Klinik Uygulama Merkezi personeli

İyi Klinik Uygulama Merkezi deneyimli yönetim kadrosu (Baş araştırıcı Dr. Aydın
Erenmemişoğlu, Yardımcı Araştırıcılar soldan sağa Dr. Ahmet İnal, Dr. Zafer Sezer, Dr.
Nuran Küçük, Kalite Kontrol Sorumlusu Dr. Özgür Soydan)

Gönüllü yatakhanelerinden bir görüntü

Gönüllülerden kan alınması sırasında bir görüntü

Laboratuvardan santrifüj sırasında bir görüntü

Laboratuvardan pipetleme( plazmaların ayrılması) sırasında bir görüntü

