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DeQerli Meslektaglar~m,
YOnetIm Kurulumuz belirli aral~klarla toplanarak k o n u l a r ~ m l z ~incelemeye
aral~kslz devam etmektedir. Kugkusuz bu y ~ l k i toplant~lar~mlzlnaglrllgln~ XI.
Kongremlzin kapsam~ tegkll etmektedir. Prof. D. de Wled'den sonra iki ayrl
konugmac~ daha misafirimiz olacaktlr. Bunlardan biri Kanada, Alberta, Edmonton
universitesi hocalarlndan Prof. George B. Frank'tlr. Prof. Frank Ozellikle nOromiiskiiler kavgak fizyoloji ve farmakolojlsi iizerinde yaygln aragt~rmalar~olan
tanlnrnlg bir aragtrrlc~dlr. Konusu ile ilgili ve Ozellikle kalsiyum kanallarlnln bu
k
blr
mekanlzmadaki rolii iizerinde konugma yapacaktlr. ikinci misafirimiz ~ o degerli
Tiirk bilim adam1 Prof. Dr. Yusuf P. Tanidlr. Prof. Tan, single cell one channel
Clamp teknigini iilkemlzde en iyi gekilde aragtlrma alanlna sokmug degerli
Patch
bir bilim adam~m~zdlr.Bu teknigin esasl ve signal transduction mekanizmas~nda
Fura-2 teknigi ile intracelluler kalsiyum Ol~umiine yOnelik ~allgmalarlnrn bir
dOkiimiinii sergileyecektir. Bu arada kongremize iigi biiyiik bir h ~ z l aartmaktad~r.
Su ana kadar 100 On iizerinde abstrakt aim19 durumdaylz. Bunlar aras~nda
farmakoioji dlgl bagvurular~nblr hayll yiiksek seyrettlgini de vurgulamak . isterim.
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Degerli Meslektaglarlm,
G e ~ e nsay~m~zda
bizi son derece iizen degerli hocam~zProf. Regat Garan'ln
vefat ettigini duyurmug ve onun farmakoloji bilimine olan katkllarln~ ilerde
peyderpey aktaracag lmlzl yazm lptlm. Bu husus daha ileri say~larlmlzda mutlaka
yerlne getirilecektir. Bu iiziicii olaydan sonra farmakoloji allesinl son derece
sevindlren bir haberi de her halde duymugsunuzdur. G e ~ e nyll degerli hocam~z
Prof. Dr. S. Oguz Kayaalp'ten sonra bu y ~ l k iT U B ~ T A K ' I ~Blllm OdiiIU degerli
arkadag~m~z
ve ydnetim kurulu iiyemiz Prof. Dr. 2. Sevim Ercan'a verilmigtir.
BOylece bilim Odiilii yarlglnda farmakoloji ailesinin meslek dallmlzda ilk slrayl
tuttugu ve korudugunu vurgulamak isterim. Degerli arkadaglmlzl yOnetim kurulu
ad~na kutlar bagarllarlnln devamln~ dilerim. Sundan son derece eminim k i ilerkl
ylllarda gent meslektaglar~mlzdan pek ~ o g udaha bQyuk bagar~ gasterecek daha
qok Cegitli Odiillerle taltif edileceklerdir.
YOnetim
selamlar~m.

Kurulu

a d ~ n a siz

degerll

meslektaglar~m~@ten sayg~larlmla

Prof. Dr. R. KClzlm T ~ R K E R
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PROF. DR. S. OCUZ KAYAALP ILE UNXVERSiTE-TLAC SANAYii
TLTSKTLERT uZERTNE BTR SOYLEST
Dr. Eyup S. Akarsu
Ankara Universitesi Tip Fakultesi
Farmakoloji Anabi.lim Dall

Dr.
Akarsu:
oncelikle,
yogun
qaii~ma temponuz
i~erisinde bize zaman ayirabildiginiz igin Turk Farmakoloji
'DerneQi Bulteni Yayin Kurulu adlna teqekkur etmek istiyorum.
Konu ile ilgili olarak yoneltmek istedigim 1ik s o r u su
olacak: universite ve ilaq sanayii arasinda saglikii ve uretken
bir i~birligikurulsbilmesinin on ko~ullarlsizce nelerdir'?
Prof. Kavaal~: Ana hatiarl iie belirtmek gerekirse,
oncelikle taraflarln igbirligine hazir
olmalar;
ko~ulunu
soylemek isterim. Bunun yanr sira, bu iliqkiden taraflar ortak
yararlar sa~liyar.ilme1idirler. Ancak o zaman igbirllai dogal
bir a k i ~seyreder. Aksi halde yapay ve verimsiz o l u r .
Dr. Akarsu: ulkemiz ko~ullarinda,taraflarin bu surece
iligkin hazir oin~ako~ulunune olqude yerine getirebiidikierini
degerlendirebilir misiniz?
Prof. Kavaal~: Farmakoloji bolumleri aqlslndan ele
allrsak, birgogunun boyle bir igbirligi iqin hazir oldu@~nu
rahatlikla soyliyebilirim. Bu, platonik anlamda bir hazlr
olugun otesinde, gerqek anlamda bilgi, deneyim birikimi ve
motivasyonlari ile var olan bir durum.
Sanayi ag~sindan bu degeriendirmeyi birinci, pianda
yapabilecek dururcda degilsem bile, oiaylarl garundugu kadarl
ile degerlendirince ortaya, sanayinin bu tur bir i~birligine
klsltll alanlar diginda hazir olmadlgi izlenimi qikiyor. giinku
sanayi bu tur bir isbirligine gerek duymuyor. Bunu eie~tiri
olarak soylemiyorum. Bu durum tumu iie Tiirkiye'deki ilag
sanayiinin uretim kogullari ile ilgili. Bugun fason imalat
amaci
ile
gali$iliyor.
Boylelikle
aragtirma-geli~tirme
faaaliyetleri onemini yitiriyor. Ancak klasik uretim yijntemleri
ile ilgili pratik sorunlar oldugunda Eczacilik Fakultelerinin
teknoloji ile ugraqan bolumierine batj vuruluyor. GorunduGu
kadari ile i~birliginin iginde farmakoloji yer airniyor.

'~3rnr:oyu

I n s a n uzerinde denemeler konusunda hukuki zemin yaninda
ve medyanin da yaklaqimi onemli.
Insanda deneme

denilince,
insanlarln kobay olarak kullanilmasi gibi bir
21gllama o l u y c r ulkemizde. Oysa bu tQr deneyierde insanin
sulistimali qibi bir durum genellikle soz konusu degil. Ama
geqrni~tehukuki belirsizlikler sebebi ile belki de bu tur
hatalar yapllmlgtlr.
Geliqmig ulkelerin de geli~mekteoianlarl kobay gibi
kullanditjl ~eklindekibir yaklagiima katilmiyorum. Yeni ila~lar
jncelikle ilacl geligtiren firmada gallqan gonulluler ustdnde
deneniyor.
Cok
merkezli
faz
3
qali$malarl
guvenilir
hastanelerde yapiliyor. Geli~tirilenurunun tun insanliga ait
oldugu <iiqiinu!urse, her ulkenin buna katklda Gulunmas: esaslnda
gereken Gir durum.
Dr. Akarsu: Bu tur denemelere ili~kinhukuki temellerin
gok net oiarak ortaya konmamiq olmas: aragt1ric:larln 5u alana
olan ilgisini engeilerni~olabilir mi?
Prof. Kavaal~: Yasal zerninin olnamasi farmakolog ve
nekimlerde bu tur qaii~malar i ~ i nbir qekinjenlik olu$turuyor.
Bu aslinda iilkemizde farmakolojinin geli~rnesini engelliyor.
Turkiye'de teinel farmakoloji daka geligmi~b'ir durumda.
Turkiys k a y n a k l ~ .tlSbi bilimsel yayinlarln buyuk bir eogunlugu
farmakoloji ile ilgili. Ama bunlar coCjitnlukla temel farmakoloji
i e ilili. KlSnik farmakolojinin pay1 pek a z . l$te bu bir
qeli~ki.Cijnkk klinik farmako:ojinin icrasl temel farmakolojiye
core daha kolay, qaligma kogullarl daha cazip ve bu konuda
qaliqanlarl daha fzzla o u 1 e d i r i i .
Turn bunlara kar$in
1.ilkemlzde klinik farmakoloji geli%iemi$. Cogu iilkelerde durum
bunun tam tersi.
5rnegin
komqumuz
Yunanistan'da
teml
farmakolojiye dair yayinlardan daha fazla klinik farmako,,~jik
yaylnlara
rastllyoruz.
osellikle
anti'rnikrobiyal
kernoterapbtiklerin faz 3 denemele~i ile ilgili oianlar qok
fazla.
Tahmin ediyorum, Turkiye'nin tibbi yayinlarda'dunya
s~ralamas~niia
gerilemesindeki bir neden de bu tur gallemalarln
koiayllkla yapilamaylsl. Yasal zeminin olu$turu:masinda sadece
tiniversite vo sanayiye degil,
TgBITAK'a YoK'e ve Sagilk
Eakanllgl'na da onemli gorevler dii~tiigukanlsindayim.
9 . 3 . k a r s u : Eger universite-ilag sanayii i~birliqi
klinik farmakoloji aglrllkli olarak kurulursa bundan ternel
farmako1c):ik araqtlrrnalar sizce ne ~ e k i l d eetkilenir?
Prof.
-Kavaal~: Temel
farnakoioji oimadan klinik
f6.rmakalo-ji ciamaz. Ru gerGeQe uyulmad~gi i ~ i nTurkiyef2e bazl
yerlsrde v.zun ylllar 6nce kurulan klinik farmakolojiye benzer
hij ;j2i : ~ r d e n
ha!a
verimli
ve
ses
getiren
callgmalar
~lkamamaktadlr. Ru nedenle, klinik farmakolojinin gelismesi
t+mel
Earmakclo~inin zararina degil yararlna olur. Ve temel
farmakolojinin meslek olarak yayglnl1Cjinl artlrir.

Etjer sanayii qaligma tarzlnl yeni ilaqlar geligtirmeye
dbnu~tiirurse bu durumda farmakoloji ile igbirligine ihtiyaq
duyulacaktir. Boyle bir deaigim ise bu guniin koquliarlnda pek
olacak gibi de$il.
f g birligini kisltlayan bir baqka fakt6r ise, yabancl
sermayeli firmalarin aragtlrma geligtirme faaliyetlerini hatta
T~rkiye'deuretilen ilaqlarinin kalite kontroliinii dahi yurt
Zlqindaki
laboratuvarlarinda
yaptlriyor
olmalarl.
Bu ,
firrnalarin prensipleri geregi boyle.
Sonuqta universiteye
duyuian ihtiyaq azallyor tabii.

Dr. Akarsu: Bu umutsuz goriinen kogullar aitlnda, zayif
olan bu bag kuvvetlendirilebilir mi?
Prof. Kavaal~:Evet, bu mumkun. dncelikle biyoyaralanlm
konusu
eie
allnabilir.
Gerek
sanayide
gerekse Sagllk
Bakanllglnda bu konu oldukqa ihmal edilmiq durumda. Her ilacin
biyoyararlanlml yap~lmiyabilir. Ama ulkemizde biyoyararlanlrn
sorunu olan ilaqlarln dahi biyoyararla~lmlari yapllmiyor.
ijte
yandan
i lag
ruhsatlandlrllmalarl
gbzden
geqirilebilir: Turkiye'de ilaqlar burokratik nedenler ile bir
guqlukle ruhsatlandlrllabiliyor.
6te yandan bazl
anlamda
kriterler aq~.slndankolay ruhsat veriiiyor denilebilir. ornegin
b a z l ulkeierde ruhsat 6ncesi o ulkenin insanl azerinde deneme
zcrunluluQu var.
Thmal edilen bu iki noktanln geregi ve onemi Sagllk
hakanli~inca anlaqllir ve duzeltilmesi yoiuna gidilir ise
i5birligi
qe~itlenir, giiqlenir.
Ve
taraflara
yarar
sagllyabilir.
Dr. Akarsu: Bu durumda hazlr olmayan bir diger taraf
iqln hukuki yonu sanlrlm. Bildigim kadari ile insan uzerinde
deney yapmanln kogullarlni belirleyen somut bir metin yok
ii! komizde.
Prof. Kayaalp: Dogru. Hatta insan uzexinde uzun sureli
Bu tur d~nemelerjn hukuki
denemeler engellenmiq durumda.
terneline Anayasa'da yer verilmiq. Ve buna olumlu baklllyor.
i n i r bu olumlu gorug iki tane olums'uz cumlecikie ifade
edilmig. Ayrlca Bakanllk bu maddeyi kanun duzeyine getirirken,
Ternel Sagllk HizrnetLeri Kanunu'nda ele a l r n i ~ . Ve bu tur
denemeleri engelleyici yaklagimla yorumlaml~.brnegin, bir ilaq
ruhsatlandirllmig bile olsa deney amaci ile kullanilacak ise
Saglik
Bakanllgl'ndan
izin almak gerekiyor.
Bu durumda
iiniversitedeki bir ara~tiricl Bakanllga bag vuracak ve bakanllk
cevaba esas tegkil edecek g o r u ~ iqin tekrar universiteye
soracak. Bu sureg gu qekilde yorumlanabilir: Tlgili makam
universitedeki aragtiriciya itimat etmiyor, ama aynl pozisyon
ve sifattaki dani~mana itimat ediyor. Bu durum hekime ve
klinik farmakolojik qaligmalara cjereksiz bir mudahale asllnda.
Ilqili maddenin yonetmeiikle aqllmasl, somutlanmasi ve hayata
geqirilrnesi gerekiyor. Bu da henuz yapilmig deqil.
'

Ayrica bu yolla kurulacak yogun bir universite-sanayi
ili~kisi ilaq
sanayiinde
kimyasai
sentezden baglayarak
aragtirma-geligtirme faaliyetlerini artirabilir ki bu da temel
farmakolojiye talebin artmasina sebep olacaktir. Ancak ilag
geliqtirilmesi
global
ekonomiden
baQims iz
odarak
diiguniilemiyecegi iqin konuya iliqkin aksakllklardan sadece
sanayiyi sorumlu tutamayiz.

Dr. Akarsu: Bu ko~ullardasanayi ile yogun iliqkilerin
kurulacak
olmasi
universitelerdeki
bilimsel
ozgurlugu
kisltlayacak tarzda bazi geiiqmelere yo1 aqabiiir mi?
Prof. Kavaal~:Gayet yerinde bir soru. Dtiqunuyorum ki,
yogun iqbirliai baqlarsa onkosul olarak karqllikli qikar esas
olduQuna gore, universitelerdeki qali~malarlnbilimselliainin
klsitlanmasi soz konusu olamaz. Aksine, bu durumila artacak
gali~malarinbilimselligi, ciddi q a l i ~ a n
destek fonlari i!e
yerlerde qok daha artar.
Bugun Turkiye'de farmakolojik qali~malarinonundeki en
onemli
engel
fonlarin oldukqa klsitli olmasidir.
Yogun
i~bixligi ortaminda,
bu kisltlilik ortadan
kalkacak
ve
araqtirma
faaliyetlerindeki
verimsizlik
de duzelecektir.
Soyleki, Turkiye'de yapilan ara~tirmalar genellikle probleme
yonelik qali~malardegildir; Halki, sanayisi, tariml, i$ hayati
ve
insanlarin sagligi ve acii gereksinimleri ile ilgili
qall~rnalar pek fazla degil.
Probieme yonelik
qaliqmalar
bi!imselli€j-e
zarar
getirmez.
Bat1
ulkelerinde geliqmi~
farmakoloji belumlerinin tabiri caizse
motor
gucu
kamu
kurulugiarindan ve ozellikle'ozel i l a ~iruruluglarlndan probleme
yone1i.k olarak verilmiq araStirma foniaridir.
Baeka bir
deyigle qevreden-kopmuq bir bilimsellik olmaz. Bu kopukiuk
akiicl bir bilimsellige de zarar verir.
Dr.
Akarsu:
Z~birliainin artirllmasi
amaci
universitelerin ozel olarak yapabilecegi birqeyler var mi?

ile

Prof. Xavaal~: Belirtilenlere ek olarak daha fazla
Sirqeyler yapmak gerekrniyor bence. Sayet iki tarafin yararina
bir konu varsa, suyun yokuq a ~ a g iakmasi gibi kolayca igbirligi
gerqekle~rniq olur.
Bunun
d i ~ i n d a zorlama
sayilabilecek
giri~imlere de ihtiyaq yok. Zemin ve taraflar hazlrsa ve
bilirnse! yofitem fle,qozdlmesi gereken bir ortak bir qikar varsa
i9birligi engellenmek istense de gergekle~ir. Eper ko~ullar
uygun decilse yapay bir iqbirligi olmaz, gerekli de degildir.

Dr. Akarsu: S~yleqi i ~ i nbu kez kendi adima da teqekkur
istiyorum. onceden du$unemedi~im bazi boyutlarin da
:?!duqnnu £ark ettim.
et.mek

Prof. Kavaa!~: Boyle bir katki oidu ise bu durum beni
daha da sevindirir. Ayrica, gorii$tuGumuze de qok memnun oldum.
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EP~TEL BAGIMLI GEVSEMELER VE S ~ K L ~GMP
K
Uzm. Ecz. Bahar TUNCTAN
Gazi ijniversitesi, Eczac~l~k
Fakultesi, Farmakoloji ABD.
Solunum yolu epitelinin mekanik olarak uzaklagt~rllmaslsonucu ~ e g i t l ihayvan turlerinin
solunum yolu duz kaslnln histamin, serotonin ve asetilkolin gibi bronkokonstriktor maddelere
duyarl~llglartmaktadlr (1). Aragtlrlcllar duyarllllk art~gln~,
epitelin ortadan kalkmasl sonucu epitelde
sentezlenen ve sal~verilenprostaglandinlerin yanlslra, epitel-kokenli inhibitor faktdr(ler) (EpDIF)
(bugun aragtlrlcllar (EpDRF yerine EpDlF klsaltmasln~uygun gormektedir1er)'in kayblyla
aqklamaktad~rlar.(2,3).Yapllan qal~$malardaendotel-kokenli gev~eticifaktor (EDRF) ve EpDlF ile
olugan gev~emelerslraslnda siklik GMP duzeylerinin arttlg~,ancak EDRF'nin guanilil siklazln
"qoziinebilir" geklini, EpDRF'nin ise bu enzimin "partikul" ~ekliniaktiflegtirdigi bildirilmektedir (4,s).
Hay ve ark. (1992) kobay trakeas~ve endotelsizlegtirilmig slqan aortundan olugan bir koaksiyal sistemde, trakea epitelinden sallverilen EpDIF'in damar duz kas~ndaolugturdugu
gevgemelerde siklik GMP'nin rolunii aragt~rrnlglardlr(6). Bu q a l ~ ~ m a dhistamin
a
ve metakolinin
olugturdugu epitele bag~mllgev~emeleresnaslnda dokunun ( s l ~ a naortu) siklik GMP duzeylerinde
art~goldugu saptanml~ve trakea epitelinin mekanik olarak uzaklagtlr~lmas~ndan
sonra, slGan
aortunda histamin ile olugan gevgeme ve siklik GMP duzeyindeki art19ortadan kalkm~gtlr.Guanilil
siklaz (~ozunebilir)inhibitorii olan metilen mavisi, endoteli intakt sqan aortunda metakolin ile olugan
ve endotel-kokenli gevgetici faktor (EDRF)'iin arac~llkettigi intraseluler sGMP art191nlortadan
kald~r~rken,
endotelsizle~tirilmigslqan aortunun esey dokusu olarak kullanlld~g~
ko-aksiyal sistemde,
metakolin ile olugan epitel bag~mll-intraselulersGMP artlgln~etkilememigtir.
Sonus olarak, trakea epitelinden sal~verilenEpDIF'in damar duz kas~ndaneden oldugu
gevgemelere guanilil siklazln qozunebilir geklinden ~ o k ,partikul geklinin aktivasyonu sonucu
ettigi one surulmektedir (6).
intraseluler siklik GMP duzeyinde olugan artlgln arac~l~k
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* 31 - Ekim - 4 Kas~m1993
3 rd International Conference on Lipid Mediators in Health
and Disease, Jerusalem, ISRAEL (The Secretariat: P.O. Box
3190, Tel Aviv, 61031, Israel).
TiJRK FARMAKOLOJI DERNEGI BULTENI

* 6-10 Haziran 1994
9 th International Conference Prostoglandins and Related
Compounds, Florence, Italy. (Organizing SeCretariat:
Fondazione Giovanni Lorenzini, Medical Science
Foundation, Via Appioni, 7-20121 Milan, Italy).
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T~JBITAK,
1992 y111Bilim 0dulune hocamlz Prof. Dr. Z.
Sevim Ercan laylk gorulmu$tur. Kendisini kutluyor,
bagar~larlnlndevamln~diliyoruz.
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