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Önsöz
De¤erli Meslektaﬂlar›m,
Ekim-2006 ile Aral›k-2006 dönemindeki etkinliklerimizi özetlemek gerekirse; 15 Aral›k 2006
tarihinde Klinik Farmakoloji çal›ﬂma grubumuzun bir etkinli¤i olan ve bültenin bundan önceki
say›s›nda size duyurulan, “Rasyonel Farmakoterapi” sempozyumlar› dizisinden “Yaﬂl›larda Ak›lc›
‹laç Kullan›m›” toplant›s› ‹zmir’de yap›ld›. Bu toplant›n›n bir özelli¤i Geriatri Derne¤i ile birlikte
düzenlenen ortak bir etkinlik olmas›yd›. Baﬂta toplant›n›n sorumlulu¤unu üstlenen Sn. Prof. Dr.
Ayﬂe Gelal olmak üzere KFÇG’nun yürütme kurulu üyeleri bu toplant›n›n en iyi ﬂekilde gerçekleﬂmesi
için gayret gösterdiler. Kendilerine çok teﬂekkür ederim. Bu toplant›da hedef kat›l›m kitlesi, 1.
basamak sa¤l›k hizmeti veren hekimler olmas›na karﬂ›n gerek ‹zmir Tabib Odas›n›n gerekse Pratisyen
Hekimler Derne¤i ‹zmir ﬂubesinin özverili gayretlerine ra¤men, pratisyen hekim kat›l›m› 22 civar›nda
kalm›ﬂt›r. Bu toplant›n›n tekrar›, daha önce planland›¤› gibi, Bahar aylar›nda Adana’daki
arkadaﬂlar›m›z›n katk›lar›yla Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesinde yap›lacakt›r. Toplant› tarihi ve
program kesinleﬂince size bildirilecektir. Bu arada kuruluﬂundan beri klinik farmakoloji çal›ﬂma
grubumuzun baﬂkanl›¤›n› büyük bir özveriyle yürüten Sn. Prof. Dr. ﬁule Oktay, iﬂlerinin yo¤unlu¤u
ve grup için yeterli zaman ay›ramama olas›l›¤› nedeniyle baﬂkanl›k görevini b›rakm›ﬂt›r. Baﬂkanl›k
görevini Sn. Prof. Dr. Ayﬂe Gelal yürütecektir. Halen yürütme kurulu üyesi olarak görev yapan sevgili
ﬁule’ye ﬂimdiye kadar yürüttü¤ü özverili çal›ﬂmalar› ve KFÇG’na katk›lar› için, ﬂahs›m ve sizler ad›na
çok teﬂekkür ederken, çiçe¤i burnunda yeni baﬂkan›m›za görevinde baﬂar›lar diliyorum.
Geleneksel hale gelen “Farmakoloji E¤itiminde Kuﬂaklararas› Bilimsel Etkileﬂme Seminerleri”"nin
onalt›nc›s›, 2006 y›l›nda kaybetti¤imiz Sn. Hocam›z Prof. Dr. R. Kaz›m Türker an›s›na, 7-9 Mart 2007
tarihinde Antalya'da düzenlenecektir. Bu toplant›larda, ilki 2006 y›l›nda baﬂlatt›¤›m›z ve toplant›n›n
felsefesine uygun bir yaklaﬂ›mla, meslekte 40 y›l›n› dolduran hocalar›m›za, bugüne kadar
farmakolojiye yapt›klar› hizmetleri için kendilerine teﬂekkür ederek bir plaket takdim etmekteyiz.
Bu toplant›da 1967 y›l›nda farmakolojiye baﬂlayan ve dolay›s›yla 2007 y›l›nda meslekte 40 y›llar›n›
tamamlayan iki de¤erli hocam›za, Sn. Prof. Dr. ‹smail Hakk› Ayhan ve Sn. Prof. Dr. ‹smet Dökmeci’ye,
plaket takdim edece¤iz. Türkiye’de araﬂt›rma kültürünün yerleﬂmesine büyük katk›s› olan rahmetli
hocam›z Prof. Dr. R. Kaz›m Türker’i anaca¤›m›z, iki de¤erli hocam›za meslekte 40 y›l›n› doldurmalar›
nedeniyle plaket takdim edece¤imiz ve isimleri sonradan tespit edilecek 5 genç arkadaﬂ›m›z›n
çal›ﬂmalar›n› dinleyece¤imiz bu toplant›ya her yaﬂtaki farmakolo¤un kat›l›m›, toplant›n›n amac›na
ulaﬂmas›n› sa¤layacakt›r. Ayr›ca 2 Nisan 2007 tarihinde hocam›z Prof. Dr. R. Kaz›m Türker’in 1. ölüm
y›ldönümünde, Ankara’da bir anma toplant›s› da yap›lacakt›r. Bu toplant›n›n program› ilerki
günlerde derne¤in web sitesinde yay›nlanacakt›r.
Bir yandan farmakoloji ailesine kat›lan genç arkadaﬂlar›m›z nedeniyle mutluluk duyarken, bir
yandan da emekli olan hocalar›m›z için üzülüyoruz. Bu kapsamda 15 Kas›m 2006 tarihinde emekli
olan Gazi Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Farmakoloji Ab.D. ö¤retim üyesi Sn. Prof. Dr. ‹lker Kanz›k
için 19 Ocak 2007 tarihinde kendi fakültesinde bir tören düzenlenecektir. Sevgili ‹lker Abi’ye, sizler
ve ﬂahs›m ad›na bugüne kadar yetiﬂtirdi¤i ö¤renciler ve farmakolojiye yapt›¤› katk›lar için teﬂekkür
ederken, yeni yaﬂam›nda sa¤l›k, mutluluk dolu günler geçirmesini diliyorum.
Bu arada üzücü bir haberi sizlerle paylaﬂmak istiyorum. Derne¤imizin 646 say›l› üyesi, Alcon
‹laçlar› Medikal Müdürü ve ‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p fakültesi Farmakoloji Ab.D. doktora
ö¤rencisi arkadaﬂ›m›z Sibel Akyüz, 2006’n›n son günlerinde aram›zdan ayr›lm›ﬂt›r. Kendisine
Tanr›dan rahmet, kederli ailesine dayanma gücü ve baﬂsa¤l›¤› dilerim.
Bu vesileyle çal›ﬂmalar›n›zda baﬂar›lar diler, 2007’nin bir önceki y›ldan daha iyi geçmesi
dile¤iyle, sayg›lar›m›, sevgilerimi sunar›m.
Prof. Dr. Mehmet Melli
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Pekin’de Yap›lan 2006 Dünya
Farmakoloji Kongresinde
G Proteinlerine Kenetli Reseptörler
Arac›l›¤›yla Sinyal ‹letimi Konusunda
Sunulanlara Genel Bir Özet
Prof. Dr. H. Ongun ONARAN
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi
Klinik Farmakoloji ve Farmakoloji Anabilim Dal›

G proteinlerine kenetli reseptörler (dolay›s›yla G
proteinleri), büyük olas›l›kla tarihsel nedenlerle
farmakolojik araﬂt›rmalarda hep önemli bir yer
tutmuﬂtur. Bu konudaki bilgi birikimi, belki bizim için
kolay anlaﬂ›labilir bir sistem oldu¤undan, belki de
gerçekten fizyolojik ya da farmakolojik olarak olarak
önemli olmas›ndan ötürü oldukça ergindir. Dolay›s›yla,
farmakolojinin çok çeﬂitli alanlar›ndaki çal›ﬂmalar›n
sunulup tart›ﬂ›ld›¤› ortamlarda çal›ﬂmalar›n ço¤u
ucundan, köﬂesinden bu konuya dokunur. Çin’de
yap›lan dünya farmakoloji kongresinde de öyleydi.
Bu konudaki çal›ﬂmalar›, her alanda oldu¤u gibi,
iki temel grupta toplamak mümkün. Birincisi, G
proteinleri ve onlara kenetli reseptörlerin rol ald›klar›
ya da hedef olduklar› farmakolojik-fizyolojik olgular›
inceleyen çal›ﬂmalar: Bu çal›ﬂmalar genellikle
kardiyovasküler farmakoloji, nörofarmakoloji,
inflamasyon farmakolojisi gibi özel konular içinde
s›n›fland›r›l›yor, dolay›s›yla amaçlar› da do¤al olarak
bu sinyal mekanizmas›n›n kendisini incelemek de¤il,
bunlar›n içinde yer ald›¤› sistemleri incelemek oluyor.
Sonuçta bu çal›ﬂmalarda G proteinleri ve onlara kenetli
reseptörlerin hedef ya da araç olmas› d›ﬂ›nda genellikle
ortak bir yan bulunmuyor. ‹kinci türden çal›ﬂmalarda
ise G proteinleri ve onlara kenetli reseptörlerin çal›ﬂma
ilkeleri ya da ayr›nt›l› mekanizmalar› inceleniyor ve bu
ana hedef bu çal›ﬂmalar› tek bir kategoride

s›n›fland›rmay› sa¤layabiliyor. Benim burada özetlemek
istedi¤im çal›ﬂmalar bu ikinci türden çal›ﬂmalard›r. Bu
özet elbette eksiksiz yada yans›z de¤ildir. Ama bu sinyal
sistemiyle ilgili güncel sorunlar›n nas›l ele al›nd›¤› ile
ilgili geliﬂmeleri, literatürdeki ba¤lamlar›n› da göz
önüne alarak elimden geldi¤ince özetlemeye çal›ﬂt›m.
G proteinlerine kenetli reseptörlerin bugün t›p
prati¤inde kullan›lan ilaçlar›n %60’›ndan fazlas›n›n
do¤rudan veya dolayl› hedefi olmas›na ba¤l› olarak,
bu reseptörler hem ticari, hem de bilimsel nedenlerle
yeni ilaç tasar›m›yla ilgili çal›ﬂmalar›n ilgi oda¤› olmay›
sürdürüyor (en az›ndan ﬂimdilik). Öte yandan bu
proteinlerin yap›lar›yla ilgili çok az deneysel veri
bulunmas›, bu tür çal›ﬂmalar›n h›zl› ilerlemesini
engelleyen önemli eksiklerden biridir. Çeﬂitli
reseptörlerin yap›lar›yla ilgili çok fazla kuramsal model
bulunmakla birlikte bu modellerin çözünürlü¤ü ve
güvenilirli¤i ilaç tasar›m› çal›ﬂmalar›na gerçek bir altyap›
oluﬂturacak düzeyde de¤ildir. ﬁimdiye dek bu reseptör
ailesinin prototipi say›labilecek rodopsin (›ﬂ›k reseptörü)
d›ﬂ›nda hiç bir reseptörün üç boyutlu yap›s›
çözülememiﬂtir. Her ne kadar bu çözümleme di¤er
reseptörlerle ilgili yap›sal modellerin iyileﬂtirilmesine
yarad›ysa da rodopsin molekülünün kendisi ilaç hedefi
olmak aç›s›ndan do¤al olarak bir boﬂluk doldurmam›ﬂt›r.
Yap› ayd›nlatma çal›ﬂmalar› X-›ﬂ›n› kristalografisi ya
da geliﬂkin nükleer manyetik rezonans spektroskopisine
dayanmaktad›r. Bu çal›ﬂmalardaki en büyük engel ise
(membran proteinlerinin kristalizasyon zorlu¤unun yan›
s›ra) kullan›lan tekniklerin çok miktarda saf protein
gerektirmesidir. Bu proteinlerin post translasyonel
modifikasyonlar›n›n kritik olmas› ve ancak hücre zar›
içine sentezlendiklerinde do¤ru katlanmalar› nedeniyle
prokaryotik ekspresyon sistemleri bu amaca uygun
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de¤ildir. Ancak son y›llarda ekspresyon sistemlerindeki
teknolojik geliﬂmeler bu sorunu çözebilecek gibi
görünmektedir. Gerçektende de Max Plank Biyofizik
Enstitüsünden (Frankfurt, Almanya) Hartmut Michel ile
Ankita Srivastava gurubu, mantar ekspresyon sistemleri
ve böcek hücrelerinde baculovirus ve çeﬂitli memeli
hücrelerinde Semliki Forest virus ekspresyon sistemleri
kullanarak 100 civar›nda G proteinine kenetli reseptörü
yeterli miktarda ve uygun nitelikte saflaﬂt›rmay›
baﬂarm›ﬂ. Bu grup, sözkonusu reseptörlerin
düzinelercesinin kristallerini elde etmeyi becermiﬂ ve
kristalografik çal›ﬂmalara baﬂlam›ﬂ. Büyük olas›l›kla
ticari nedenlerle teknik ayr›nt›lar› ve reseptörlerin
kimliklerini aç›klamad›lar fakat, dopamin reseptörü
gibi önemli ilaç hedefleri bu güruhun içinde yer al›yordu.
Bu çal›ﬂmalar›n sonuçlar›n› ﬂimdiden kestirmek (en
az›ndan benim için) güç, ama bu çal›ﬂmalar önemli bir
boﬂlu¤u dolduracak gibi görünüyor. Elbette dolacak
olan bu boﬂluk yaln›z kolay ilaç tasarlamay› de¤il bu
resptörlerin nas›l çal›ﬂt›¤›n› da daha iyi anlamay›
sa¤layacakt›r.
Yap›sal bilgilerimiz ne düzeye eriﬂirse eriﬂsin bu
proteinlerin yap›lar› ile iﬂlevlerini iliﬂkilendirecek iyi
kuramlar›n oluﬂmas›n› sa¤layacak baﬂka bilgilere de
gereksinim oldu¤u aç›kt›r. Bu bilgilerin nereden
gelece¤ini ﬂimdilik pek iyi bilmiyoruz (bu asl›nda bütün
iﬂlevsel proteinler için geçerli bir sorundur) ama nokta
mutasyonu çal›ﬂmalar› uzun y›llar bu konunun
anlaﬂ›lmas›na katk›da bulunmuﬂtur. Bununla birlikte
mutasyon çal›ﬂmalar›n› daha verimli k›lacak ergin
stratejilerin olmad›¤› da bir
gerçektir. Bu proteinlerin, do¤ada
rastlant›yla oluﬂan mutasyonlar›n
hangi iﬂlevsel bask›larla ay›klan›p
bu günlere geldi¤inin bilinmesi
yar› bilinçli yap›lan yapay
mutasyon çal›ﬂmalar›na göre ilke
olarak daha derli toplu ve derin
bir iﬂlevsel bilgi sa¤layabilirdi.
Ama, mantarlardan solucanlara,
eklembacakl›lardan primatlara
kadar bir çok canl›da bu
reseptörler bulunmas›na ra¤men,
sözkonusu evrimsel çizgiyi
kesintisiz izlemek bugün için
mümkün görünmemektedir;
çünkü dünyada ﬂimdiye kadar
yaﬂam›ﬂ türlerin %95’inden fazlas›
art›k yoktur, soyu tükenmiﬂtir.
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Ayr›ca ay›klay›c› iﬂlevsel bask›lar›n ne oldu¤unu teﬂhis
etmek ayr› bir macera say›labilir. Bu konuda çok ilginç
bir giriﬂim Leibzig Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya
Bölümünden Torsten Schoneberg grubu taraf›ndan
sunuldu. Torsten grubu, baz› pleistosen canl›
kal›nt›lar›ndan çeﬂitli G proreinine kenetli reseptörleri
klonlamay› ve bunlar› memeli hücre kültürlerinde
eksprese ederek iﬂlevlerini incelemeyi baﬂarm›ﬂlar. Bu
çal›ﬂmalar, arkaik sinyal sistemlerinin incelenebilece¤ini
ve evrimsel gediklerin bugün laboratuarlarda
kapat›labilece¤ini göstermenin yan› s›ra daha derin
sorulara da yan›tlar verilebilece¤inin iﬂaretidir. Örne¤in,
bu çal›ﬂmada soylar› aﬂa¤› yukar› ayn› zamanlarda
tükenmiﬂ bir kemirgen ile bir primat›n bugünkü
akrabalar›n›n ayn› mutasyonu taﬂ›d›klar› görülmüﬂtür.
Oysa eski örneklerde bu mutasyon bulunmam›ﬂt›r. Bu
ﬂu anlama gelmektedir: ayn› mutasyon birbirine evrimsel
olarak çok uzak iki türde ayn› anda tesadüfen olumuﬂ
ve bugüne kadar gelmiﬂ olmayaca¤›na göre, türlerin
yok oldu¤u dönemde bu mutasyon iki türü de bir
çevresel etkene karﬂ› korumuﬂtur. Bu çevresel etkenin
ne oldu¤unun anlaﬂ›lmas›, do¤al olarak ilgili reseptörün
iﬂleviyle ilgili önemli bilgiler sa¤lar. Bunu ﬂöyle anlamak
mümkün: örne¤in HIV virüsü insan d›ﬂ›nda baz›
kemirgenleri de infekte edebilen pandemik bir virus
olsayd› ve insanlar bu pandemiyi önleyemeseydi, baz›
CCR5 kemokin reseptörü mutantlar› d›ﬂ›nda hiç bir insan
ve kemirgen art›k yaﬂam›yor olacakt›. Birkaç milyon y›l
sonra bu bilgiyi edinen iyi hayat bilimi terbiyesi alm›ﬂ
bir farmakolog, HIV virüsünün enfeksiyon için kemokin
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reseptörlerini kulland›¤›n› ve reseptörün bu iﬂlevinde
hangi yap›sal ö¤elerin önemli oldu¤unu teﬂhis
edebilecekti. Burda önemli nokta HIV virüsünün de
soyunun aﬂa¤› yukar› ayn› zamanlarda tükendi¤ini
saptayarak ay›klay›c› etkenin ne oldu¤unu bilmektir.
Torsten grubu kendi çal›ﬂmalar›nda yukar›da verilen
hipotetik örnekteki bilgiye karﬂ›l›k gelen bilgiyi ﬂimdilik
teﬂhis edememiﬂ ama, yine de ilk ad›m olarak çal›ﬂmalar›
ümit verici görünüyor.
G proteinleri ve onlara kenetli reseptörlerin moleküler
düzeyde etkileﬂmelerinin anlaﬂ›lmas› ile ilgili önemli
sorunlardan biri de bu protein partnerlerinin birbirleriyle
etkileﬂimlerini anl›k olarak, canl› hücre ortam›nda bize
bildirebilecek deneysel tekniklerin çok yak›n zamana
kadar olmamas›yd›. Bu bilgi, ﬂimdiye kadar ya dolayl›
yollardan moleküler biyolojik teknikler kullan›larak ya
da zahmetli biyokimyasal teknikler kullan›larak elde
ediliyordu. Bu tekniklerin zahmetinin yan› s›ra, sa¤lad›¤›
bilgiler hem k›sa zaman skalalar›nda bu ekileﬂimlerin
nas›l oluﬂtu¤unu içermiyor, hem de canl› hücre
ortam›nda iﬂlerin nas›l geliﬂti¤ini bize ö¤retmiyordu.
Son y›llarda iyi bir araç olarak kullan›lan Yeﬂil Floresan
Proteinler (YFP) bu alanada da önemli baz› geliﬂmelere
yol açt›. Baz› denizanas› türlerinde bulunan bu do¤al
proteinlerin floresans vermekten baﬂka bilinen bir
iﬂlevleri yoktur. Bunlar›n klonlanm›ﬂ cDNA lar› ve
moleküler biyolojik teknikler kullan›larak çeﬂitli iﬂlevsel
proteinlerle birleﬂtirilip hücreye sentez ettirilmeleri
mümkün olmuﬂtur. Hem reseptörlerin hem de G proteini
alt birimlerinin bu proteinlerle yap›lan füzyonlar›n›n
uzun denemeler sonucunda bu proteinlerin iﬂlevlerini
etkilemedi¤i görülmüﬂtür. Ayr›ca, bu floresan
proteinlerde yap›lan baz› mutasyonlar floresans emisyon
spektrumu farkl› dalga boylar›nda olan de¤iﬂik floresan
proteinler sa¤lam›ﬂt›r. Emisyon spektrumu mavi ve sar›

alanlar›nda olan floresan proteinler, Floresans Rezonans
Enerji Transferi (FRET) denen bir fenomenin de
incelenebilmesine olanak sa¤lam›ﬂt›r. G proteinleri ve
onlara kenetli reseptörler alan›nda çal›ﬂan dünyan›n
öncü laboratuarlar› (Kanada’dan M. Bouvier,
Ingiltere’den G Milligan, Almanya’dan M Lohse,
Italya’dan M. Parenti ve T. Costa) bu arac› çal›ﬂmalar›nda
verimli olarak kullanmaya baﬂlam›ﬂlard›r. FRET
fenomenin özü ﬂudur: Bir floroforun emisyon spektrumu
baﬂka bir floroforun eksitasyon spektrumu ile çak›ﬂ›yorsa
bu iki molekül birbirlerine yeterince yaklaﬂt›klar›nda
(10’lar Angströmlük bir uzakl›k skalas› içinde) birinci
molekülün (donör) eksitasyonu ile oluﬂan emisyon ikinci
molekülü (akseptörü) uyararak ikinci molekülün emisyon
dalga boyunda bir ›ﬂ›maya neden olur. Iki molekül
aras›ndaki bu enerji transferi FRET’dir. Donör eksite
edildi¤inde donör emisyon spektrumunun FRET var ve
yok iken nas›l göründü¤ü ﬂematik olarak aﬂa¤›daki
ﬂekilde gösterilmiﬂtir. Çok uzun y›llar önce Fröster klasik
elektromanyatik ve kuantum kuramlar›n› kullanarak bu
fenomeni ön görmüﬂ ve floresein-rodamin gibi FRET
çiftleri, bu fenomeni ölçmek için çeﬂitli alanlarda
kullan›lm›ﬂt›r. Fröster teorisi, FRET sinyalinin
büyüklü¤ünün moleküller aras›ndaki uzakl›¤›n 6.
kuvvetiyle azald›¤›n› gösterir. Dolay›s›yla, iyi kalibre
edilmiﬂ bir FRET deneyi moleküller aras›ndaki uzakl›¤›n
anl›k olarak ölçülmesini ya da deney kalibre edilemiyor
ise moleküller aras›ndaki uzakl›¤›n zamanla nas›l
de¤iﬂti¤inin ölçülmesini sa¤lar. Yukar›da söz etti¤im
guruplar, mavi ve sar› floresan proteinleri (ya da lusiferaz
enzimi ile sar› floresan proteinleri) enerji rezonans çiftleri
olarak kullan›p konfokal mikroskopi teknolojisiyle canl›
hücrelerde reseptör-reseptör, G proteini-reseptör ve G
proteini alt birimlerinin birbirleriyle olan etkileﬂimlerini
gerçek zamanl› olarak incelemiﬂlerdir.

5

Pekin’de Yap›lan 2006 Dünya Farmakoloji Kongresinde
G Proteinlerine Kenetli Reseptörler Arac›l›¤›yla Sinyal ‹letimi
Konusunda Sunulanlara Genel Bir Özet
Bu veriler çok yeni olduklar›ndan ileride nas›l
sonuçlar› olaca¤› bilinmez, ama bunlar›n daha önce
elde olmayan türden bilgiler sa¤lad›¤› aç›k. Bu
uygulama, özellikle incelenmesi çok güç olan ve GABAB
ya da opioid reseptörlerde iyi bilindi¤i gibi, reseptörlerin
farmakolojik ya da fizyolojik repertuar›nda çok belirleyici
olan reseptör hetero ya da homo-oligomerizasyonunun
yerinde ve de¤iﬂik koﬂullarda incelenebilmesine olanak
vermesi bak›m›ndan ümit verici görünüyor.
Bunlar›n yan› s›ra reseptörlerin, özellikle de serotonin
reseptörlerinin, farmakolojik repertuar›n›
zenginleﬂtirecek, reseptör RNA’s›nda dokuya özgü
“editing” süreçleri gibi baﬂka bulgular da D. Hoyer
(‹sviçre) ile E. Sanders-Bush (ABD) taraf›ndan sunuldu.
Ayn› do¤rultuda Avustralya’dan A. Christopulos gurubu,
ABD’den T. Kenakin de reseptörlerin allosterik
yeteneklerine ilaçlarla müdahele etmenin özellikle anti
HIV ilaç tasar›m›nda ve muskarinik reseptör
farmakolojisinde hedef repertuar›n› nas›l artt›rabildi¤ine
iliﬂkin güzel örnekler sundu. Tüm bu bulgular›n
ayr›nt›lar›n› burada sunabilmek olanaks›z ama, ilke
olarak reseptör çeﬂitlili¤ini, dolay›s›yla ilaç hedefi ve
sinyal çeﬂitlili¤ini artt›ran bu süreçler konuya yeni bak›ﬂ
aç›lar› getirebilecek gibi görünüyor.
Son olarak de¤inmek istedi¤im konu da ﬂu: RGS
proteinleri (Regulators of G protein Signaling) uzun
zamand›r G protein aktivitesini “susturan” proteinler
olarak bilinmektedir. Bir düzineden fazla çeﬂidi bilinen
bu proteinler G proteinlerine ba¤lan›p G proteininin
GTPase aktivitesini art›rarak ya da bilinmeyen baﬂka
mekanizmalarla özellikle Go/i/q s›n›f› G proteinlerinin
aktivitesini sonland›rmaktad›r. Bu proteinlerin G
proteinleri ile moleküler iliﬂkileri oldukça ayr›nt›l›
bilinmesine ra¤men organizmada ne iﬂe yarad›klar›
konusunda pek bir ﬂey bilinmemektedir (neden varlar?,
olmasalard› ne olurdu?, az ya da çok çal›ﬂmalar›
herhangi bir patolojik duruma yol açar m›?, bilinen
baz› patolojilerin kayna¤› olabilirler mi? gibi sorular
hakk›nda bugün hiçbir ﬂey bilmiyoruz). Bu sorular›n
yan›tlanamamas›nda baﬂl›ca iki neden var: birincisi bu
hücre içi proteinlerinin iﬂlevini engelleyebilecek (ya da
iﬂlevlerini taklit edebilecek) ve hücre içine girebilen
agonist ya da antagonistlerin bulunamamas›d›r. Oysa
bu tür farmakolojik araçlar çeﬂitli moleküler sistemlerin
in vivo rollerinin anlaﬂ›lmas›nda hep yararl› olmuﬂtur
(örne¤in adrenerjik ve anti adrenerjik maddeler elimizde
olmasayd›, adrenerjik sistemin ne iﬂe yarad›¤›n›
bilmemiz çok güç olurdu). ‹kincisi ise, son zamanlarda
bu tür çaresizliklerde baﬂvurulan transjenik “knockout”
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hayvan modellerinin bu problem için kurtar›c›
olamamas›d›r. Çünkü ayn› iﬂlevi görüp farkl› lokuslardan
kodlanan onlarca RGS var, bilinmeyen olas› RGS’leri de
hesaba katarsak araﬂt›r›c› bunlardan hangi birini
sustursun? Michigan Universitesi Farmakoloji
bölümünden R. Neubig grubu buna bir ç›k›ﬂ yolu
bulmuﬂ: RGS’leri susturmak yerine, Gi knock-in transjenik
fare yapm›ﬂlar. Ama burada hayvana d›ﬂar›dan eklenen
Gai(2) geni mutant; bu gen Gi proteinin 184.
pozisyonundaki glisin amino asidi yerine serin amino
asidini kodluyor (bu mutasyonun Gi ile RGS etkileﬂimini
tümüyle bozdu¤u ama Gi’nin bilinen di¤er iﬂlevlerine
dokunmad›¤› bilinmektedir). Böylece bu geni ifade
eden hayvanlar›n hücrelerinde RGS proteinlerine dirençli
Gi proteinleri bulunuyor. Homozigot hayvanlar
yaﬂ›yabiliyor ama iskelet, kas, miyeloid doku, merkezi
sinir sistemi gibi çeﬂitli organ sistemlerinde dikkate
de¤er patolojiler ortaya ç›k›yor (düﬂük vücut a¤›rl›¤›,
kemik k›sal›¤›, splenomegali, nötrofil ve monosit
say›s›nda art›ﬂ, kardiyak hipertrofi, motor hiperaktivite
vb.). Bu bulgular kendi baﬂ›na ilginç de¤il elbette ama
bu hayvanlar RGS proteinlerinin ne iﬂe yarad›¤›n›
araﬂt›rmay› sa¤layacak ilk in vivo araç. Dolay›s›yla bu
bak›mdan dikkate de¤er.

Ak›lc› (Rasyonel) ‹laç Kullan›m› ve
Ekonomi Politi¤i
Prof. Dr. Nurettin ABACIO⁄LU
Gazi Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›

2.3-2. ‹laçlar›n Maliyet-Etkinlik analizine ve
s›n›rlamas›na göre kullan›lmas›:
2.3-3. Maliyet-Yararlan›m (utility) analizi:
2.3-4. Maliyet-Minimizasyon Analizi:
2.3-5. Hastal›k-Maliyet de¤eri analizi:

I- Ak›lc› ‹laç Kullan›m› Kavram›na Temel
Oluﬂturan Faktörler:
1- Ak›lc› ilaç kullan›m›nda biyolojik-t›bbi faktörler
1.1- ‹laçlar›n endikasyonlar› bak›m›ndan birbirlerine
üstünlük dereceleri:
1.2- Tedavisi s›n›rl› olan hastal›klarla ilgili ilaçlardaki
Ar-Ge çal›ﬂmalar›:
1.3- Hastalar›n klinik gereksinimlerine uygun ilaç
al›nmas›:
1.4- Bireysel gereksinime uygun dozlam:
1.5- ‹lac›n uygun zaman periyotlar›nda al›nmas›:

II- Ak›lc› ‹laç Kullan›m› Tan›m›:
III- Ak›lc› ‹laç Kullan›m›n›n Temel Ögeleri:
IV- Ak›lc› ‹laç Kullan›m›n›n “Ak›lc›l›k”
Ölçütleri ve Optimizasyonu:
V- Ak›lc› Olmayan ‹laç Kullan›m›:
VI- Türkiye’de 5 Y›ll›k Kalk›nma Plan›
Bak›m›ndan Ak›lc› ‹laç Kullan›m›na Bak›ﬂ:
VII- Sa¤l›¤›n Ekonomi-Politi¤i ‹çinde Ak›lc›
‹laç Kullan›m› Bak›m›ndan Sermayenin
Organik Bileﬂimi:

1.6- ‹laçlar›n efikasi, güvenlik ve uyunca ba¤l›
bilimsel verilere göre kullan›lmas›:
2. Ak›lc› ilaç kullan›m›nda toplumsal-iktisadi
faktörler
2.1- ‹laç harcamalar›ndaki pahal›l›k:
2.2- Sa¤l›k hizmetleri içindeki ilaç harcamalar›na
farmakoekonomik yaklaﬂ›m:
2.2-1. Hastal›klar için:
2.2-2. Hastalar için:
2.2-3. Hastaneler için:
2.2-4. Formüler ve ilaç üreticileri için:
2.3- ‹laç harcamalar›nda farmakoekonomik yönetim
ögeleri:
2.3-1. ‹laçlar›n Maliyet-Yarar analizine ve
s›n›rlamas›na göre kullan›lmas›:

Kaynaklar:
Felsefi olarak ak›lc›l›k ak›m›, Platon’dan baﬂlay›p,
özellikle 17. yüzy›lda Descartes, Spinoza ve Leibniz’in
ortak felsefi e¤ilim ve görüﬂlerine verilen add›r. Ak›lc›l›k,
“zihnin do¤uﬂtan itibaren baz› temel ilkeler ya da
fikirlerle donat›lm›ﬂ oldu¤u anlay›ﬂ›d›r”. Sosyoloji
sözlü¤ünde, “gevﬂek biçimde kullan›ld›¤›nda bir inanç
ya da dini reddetmek; daha kat› anlamda ise, tüm
bilginin bir sistem biçiminde ifade edilebilece¤i ve
ilkesel olarak her ﬂeyin bilinebilece¤i görüﬂünü
karﬂ›layan bir terim” olarak tan›mlanmaktad›r. Felsefi
ak›lc›l›k ile, ilaç kullan›m› aras›nda ça¤r›ﬂ›msal bir iliﬂki
kurulabilmekle beraber, ilaçta ak›lc›l›k ve kullan›m›n›n
dayanaklar› farkl›d›r. ‹laç kullan›m›nda ak›lc›l›k, deney
ve gözleme dayal› bilgi birikimiyle oluﬂturulmuﬂ bir
deneyimlilik durumunu ve bunun, sonraki t›bbi tan› ve
tedavi edici hekimlik süreçlerinde verimli ve etkili
kullan›m›n› anlat›mland›rmaktad›r (1, 2).
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I- Ak›lc› ‹laç Kullan›m› Kavram›na Temel
Oluﬂturan Faktörler:
Ak›lc› ilaç kullan›m› kavram›na temel oluﬂturan
baﬂl›ca faktörler, biyolojik-t›bbi ve toplumsal-iktisadi
olarak iki temel alan› kapsar. Bunlar s›ralanacak olursa:
1- Ak›lc› ilaç kullan›m›nda biyolojik-t›bbi faktörler
Ak›lc› ilaç kullan›m›nda biyolojik-t›bbi faktörler
alan›n› alt› basamakta s›n›fland›rmak olas›d›r. Bunlar
ﬂöyle s›ralanabilir:
1.1- ‹laçlar›n endikasyonlar› bak›m›ndan birbirlerine
üstünlük dereceleri:
T›bbi kullan›mdaki ilaçlar›n, endikasyonlar›
bak›m›ndan görece olarak birbirlerine önemli bir
üstünlüklerinin bulunmamas› (3) ak›lc› ilaç kullan›m›
bak›m›ndan önem göstermektedir. Bu bak›mdan hastaya
ayn› endikasyon alan›ndaki uygun ilac›n seçimi ve
kulland›r›lmas› hekim-hasta ve hastal›k tan› üçgenindeki
karmaﬂ›k bir yeterlik sürecini ve uygulamalar›n›
içermektedir.
1.2- Tedavisi s›n›rl› olan hastal›klarla ilgili ilaçlardaki
Ar-Ge çal›ﬂmalar›:
Kanser, immün yetmezlik gibi ilaçlarla radikal olarak
tedavisi halen çok s›n›rl› olan hastal›klar›n bulunmas›
ve bu alanlardaki ilaç araﬂt›rma ve geliﬂtirmesinin de
s›n›rl› bulunmas› bu hastal›klar›n tedavisinde de ak›lc›
ilaç kullan›m›n› önemli bir öncelik haline getirmektedir
(3).
1.3- Hastalar›n klinik gereksinimlerine uygun ilaç
al›nmas›:
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün temel öncelikleri aras›nda
olan bu faktör, klinik sürecin, “‹yi Klinik Uygulamalar›”
ile pekiﬂtirilmesini gerekli k›lmaktad›r.
1.4- Bireysel gereksinime uygun dozlam:
Bir defada verilen günlük ilaç miktar›n›n (doz), bir
gün boyunca verilmesi önerilen miktar› olan günlük
dozun ayarlanmas›, ya da dozlam›, bir defada, ya da
gün içerisinde sabit aral›klar içerisinde ve tekrarlanarak
yap›labilmektedir. Bunun hasta gereksinimi göz önüne
al›narak yap›lmas› ak›lc› ilaç kullan›m› bak›m›ndan
önem içermektedir.
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gerek hastal›klar›n ve gerekse tedavilerinin biyolojik
ritimlere dayal› olarak zaman ba¤›ml› oldu¤unu
göstermektedir. Bu bak›mdan ak›lc› ilaç kullan›m›nda
ilac›n uygun zamanda uygulanmas› en önemli faktöriyel
nedenlerden birisidir.
1.6- ‹laçlar›n efikasi, güvenlik ve uyunca ba¤l›
bilimsel verilere göre kullan›lmas›:
Bu kavramla ilgili faktöriyel, Dünya Bankas›’nca (DB)
öngörülen iki temel ilkeden birisidir. Dünya Sa¤l›k
Örgütü’nün ak›lc› ilaç kullan›m› tan›mdaki iktisadi
yaklaﬂ›m, etkin ve ucuz ilac› öngörürken, DB, tedavi
harcamalar›ndaki ak›lc› ilaç kullan›m›n›, ülkelerin
geliﬂmiﬂlik düzeylerine göre düzenleme anlay›ﬂ›na
yatk›nl›k göstermektedir. Bu anlamda da bilimsel verilere
uygun ilaç efikasisi, güvenlik ve uyunç kavramlar› ile
“ucuz” ilaçtan kavramlar›n› birbirinden farkl›laﬂan bir
düzlemde ele almaktad›r.
2- Ak›lc› ilaç kullan›m›nda toplumsal-iktisadi
faktörler
2.1- ‹laç harcamalar›ndaki pahal›l›k:
Çeﬂitli ülkelere iliﬂkin sa¤l›k istatistikleri tedavi edici
hekimlik hizmetlerinin bütünü içindeki kamusal ve
bireysel ilaç harcamalar›n›n, yüksek maliyetli ve pahal›
oldu¤unu göstermektedir. Bu anlamda da ilaç
harcamalar›n›n sa¤l›k harcamalar› içerisinde
düﬂürülmesine iliﬂkin farkl› ekonomik önlem paketleri
de gündeme getirilmektedir. ‹lac›n pahal› bir ürün olma
nedenlerini ﬂöyle s›ralamak oals›d›r (4-6).
• ‹laçlar, endikasyon temelli olarak özel kullan›m
de¤erlerine sahiptir,
• Kullan›m endikasyonlar› bak›m›ndan yerlerine baﬂka
ürün ikame edilemez; yani talep esneklikleri çok azd›r
veya bulunmamaktad›r,
• ‹laçlar, tercih ve be¤eni ürünleri de¤ildir,
• Hastalarca kolayca edinebilecek ürünler olarak
bulunmalar› gerekmektedir,
• ‹laçlar›n hastal›k tedavilerindeki kullan›mlar› için
seçimleri, sadece uzmanlarca yap›labilmektedir,

1.5- ‹lac›n uygun zaman periyotlar›nda al›nmas›:

• ‹laç tüketicisi olarak hastalar ilaç hakk›nda hiç ya da
çok az bilgi sahibidir,

‹lac›n uygulama zaman›, ilaç optimal terapötik
etkisinin temin edilmesi bak›m›ndan son derece
önemlidir. Kronopatolojik ve kronoterapötik çal›ﬂmalar,

• Oluﬂturabilecekleri yan etkiler veya istenmeyen di¤er
etkiler nedeniyle, baﬂka sa¤l›k sorunlar›na yol açma
bak›m›ndan her zaman bir risk potansiyeli taﬂ›maktad›rlar.
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‹ﬂte bu özellikler, hizmetlerin toplam›nda, gerek
kamu sa¤l›k harcamalar› bak›m›ndan ve gerekse bireysel
olarak, ilaçlar›n yüksek gider pay›na sahip olmas›na ve
pahal› bir ürün say›lmas›na neden olmaktad›r.
2.2- Sa¤l›k hizmetleri içindeki ilaç harcamalar›na
farmakoekonomik yaklaﬂ›m:
Ülke sa¤l›k sistemlerinin verili koﬂullar›na dayal›
olarak sa¤l›k harcamalar›n›n kamu bütçelerinden
karﬂ›lanmas› giderek zorlaﬂmaktad›r. Bu güçlükler pek
çok ülkede, hükümetlerin yeni politikalar geliﬂtirmelerini
de zorunlu olarak gündeme getirmektedir. Sa¤l›k
hizmetleri bak›m›ndan tedavide kullan›lan ilaçlar›n
kamu bütçesine maliyet oranlar›n› düﬂürme
yöntemlerinden birisi, farmakoekonomik uygulamalar›n
tüm sa¤l›k hizmeti süreçlerine kat›l›m›n› sa¤lamak gibi
görünmektedir. Farmakoekonomi en yal›n tan›m›yla
“terapötik sat›n alma ve kullan›mdaki verimlili¤in
belirlenmesi” olarak ifade edilebilir (7). Sa¤l›k ekonomisi
ile ilgili çal›ﬂmalar›n bir parças› olarak de¤erlendirilebilir.
Ancak, sa¤l›k ekonomisi, sa¤l›k hizmet sunum
sistemlerine odakl› çal›ﬂmalar› kendisine konu al›rken,
farmakoekonomi ilaç tedavisine [yönetimine] odakl›d›r.
Baﬂl›ca yan›t arad›¤› odaklarla ilgili sorulara gelince (8):
2.2.1- Hastal›klar için:
• Özgün bir hastal›k için en iyi ilaç hangisidir?
• Hastal›klar›n çeﬂitli tedavi maliyetlerine iliﬂkin
harcamalar toplam› nelerdir?
• Hastalar›n çeﬂitli tedavi maliyetlerine iliﬂkin
harcamalar› nelerdir?
2.2.2- Hastalar için:
• Bir hasta için, endikasyon temeline özgü en iyi ilaç
hangisidir?
• Özgün bir ilaçla yaﬂam süresinin ve kalitesinin
uzat›lmas›n›n y›ll›k maliyeti nedir?
• Hastan›n yaﬂam kalitesi özel bir ilaç-tedavi karar›
ile iyileﬂtirilebilir mi?
2.2.3- Hastaneler için:
• Hastanelere özgü tedavi protokollar› bak›m›ndan
tedavi maliyetleri nelerdir?
• Hastane için en iyi ilaç da¤›t›m sistemi hangisidir?
• ‹yi klinik bak›m-eczac›l›k servisi nas›l karﬂ›laﬂt›r›l›r?

2.2.4- Formüler ve ilaç üreticileri için:
• Ulusal ve hastane formülerlerine hangi ilaçlar dahil
edilmelidir?
• Bir ilaç üretici için geliﬂtirilecek en iyi ilaç hangisidir?
2.3- ‹laç harcamalar›nda farmakoekonomik yönetim
ögeleri:
2.3.1- ‹laçlar›n Maliyet-Yarar analizine ve
s›n›rlamas›na göre kullan›lmas›:
Tedavi ve ilaç harcamalar› ile ilgili maliyetler ve
sonuçlar› eﬂzamanl› olarak bir para birimi çerçevesinde
(TL, $) ölçülür.
2.3.2- ‹laçlar›n Maliyet-Etkinlik analizine ve
s›n›rlamas›na göre kullan›lmas›:
Dünya Bankas› önerileri aras›nda da yer alan maliyetetkin ilaç kullan›m politikalar› gerek kamusal ve gerekse
bireysel ilaç harcamalar› bak›m›ndan bir çözüm yolu
olarak önerilmektedir. Maliyet-Etkinlik analizinde,
maliyetler ve sonuçlar› eﬂzamanl› olarak ölçülür. Etkinlik
bak›m›ndan seçilmiﬂ bir hedefle bunun sa¤lanma
maliyeti parasal olarak de¤erlendirilir.
2.3.3- Maliyet-Yararlan›m (utility) analizi:
Sonuçlar, yaﬂam kalitesi, ödeme gönüllülü¤ü veya
bir uygulaman›n (t›bbi ve/veya ilaç) di¤eri yerine tercih
edilmesi ba¤lam›nda ölçülür
2.3.4- Maliyet-Minimizasyon Analizi:
Maliyetlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda, iki veya daha fazla
uygulaman›n (t›bbi ve/veya ilaç) harcama ç›kt›lar› ve
sonuçlar› bak›m›ndan eﬂde¤er varsay›lmas› ya da
gösterilmesi analiz edilir.
2.3.5- Hastal›k-Maliyet de¤eri analizi:
Bir hastal›¤›n direkt ve indirekt maliyetlerini tan›mlar
ve de¤erlendirir.
II- Ak›lc› ‹laç Kullan›m› Tan›m›:
Ak›lc› ilaç kullan›m›, iﬂlevsel olarak bu say›lan
faktöriyel eksikliklerin göz önüne al›nd›¤› ve gerek
hastal›¤›n, gerekse hastan›n durumuna uygun (ak›lc›)
ilaç tedavi yöntemlerinin gözetildi¤i bir t›bbi etkinli¤i
tan›mlamaktad›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü'nün 1985 Nairobi
toplant›s›nda, Ak›lc› ‹laç Kullan›m›; "Kiﬂilerin klinik
bulgular›na ve bireysel özelliklerine göre uygun süre ve
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dozajda, en düﬂük fiyata ve kolayca sa¤layabilmeleri"
olarak tan›mlanm›ﬂt›r (6). Di¤er bir anlat›mla ak›lc› ilaç
tedavisi, uygun ilac›n, do¤ru uygulama yoluyla ve
tedavi için yeterli dozda, uygun zaman
aral›(¤›)/(klar›)nda düﬂük fiyatla edinilerek kullan›lmas›
anlam›na gelmektedir.

III- Ak›lc› ‹laç Kullan›m›n›n Temel Ögeleri:
‹laç tüketimi aç›s›ndan ak›lc› (rasyonel) ilaç kullan›m›
dört temel ögeyi içerir. Bunlar s›ras›yla, do¤ru tan›;
do¤ru ilaç seçimi (ilaç kategorizasyonu); hasta
uyuncunun sa¤lanmas› ve maliyet-etkinlik oran›n›n
belirlenmesi (ilaç tedavisinin ucuzlu¤u) dir. Do¤ru tan›,
uygun tedavinin ne olaca¤›n›n da ard›ﬂ›k olarak
belirlenmesine neden olur. Bu nedenle, do¤ru ilaç
seçimini tan› sürecinden ayr› bir etkinlik olarak
düﬂünmek olanaks›zd›r. Tan› süreci ve uygun ilaç seçimi,
hekim sorumlulu¤unda olan t›bbi-iktisadi bir etkinliktir.
Bu ba¤lamda ilac›n ak›lc› kullan›m›nda ilk elden sorumlu
olan da hekimdir. ‹lac›n yasal olarak temin edilece¤i
tek mesleki-kamusal alan ise eczanedir. Eczanede ilaçlar,
endikasyon alanlar›na göre farkl› farmakolojik-terapötik
s›n›flamalar içerisinde hastaya sunulurlar. Bu sunum,
sa¤l›k otoritesinin onay› ile oluﬂturulmuﬂ, temelde iki
tür ilaç kategorizasyonuna dayal› olarak yap›lmaktad›r.
Bunlar, hekim reçetesine ba¤l› olan, ya da reçetesiz
verilebilen ilaçlard›r. Her iki kategoriye ait ilac›n/ilaçlar›n
hastaya sunumu ve hastan›n bilgilendirilmesi eczac›ya
ait bir sorumluluktur. Eczac› bu sorumlulu¤u ile, ak›lc›
ilaç kullan›m›nda önemli bir görev de üstlenmektedir.
Hastane ve poliklinik hizmetlerindeki ilaç kullan›m›nda
da, hekim ilk sorumluluk sahibi olmakla beraber ilaca
iliﬂkin bilginin pekiﬂtirilmesinde eczac›, hemﬂire ve di¤er
sa¤l›k personelinin de rolü bulunmaktad›r. Bu çerçevede,
gerek hekim, gerekse eczac› ve di¤er sa¤l›k personeli
ak›lc› ilaç kullan›m› ilkelerine iliﬂkin mezuniyet öncesi
ve sonras› dönemlerde uygun e¤itimi almak ve
sürdürmek zorundad›r. Hekim ve di¤er sa¤l›k personeli
bak›m›ndan uygun ilac›n seçilmesinde ya da uygun
ilaca iliﬂkin do¤ru bilginin verilmesindeki temel kaynak
‘ulusal formüler’ dir. Bu bileﬂkelerin yerine getirilmesi,
toplumun ilaç kullan›m› hakk›nda do¤ru bilgilenmesini
sa¤layabilecektir. Bu çerçevede rasyonel ilaç kullan›m›
için yap›lmas› gerekenler baﬂl›ca ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir:
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1. do¤ru tan›n›n oluﬂaca¤› koﬂullar›n sa¤lanmas› (hekim
için), 2. ilaç s›n›flamalar›n›n yap›lmas› (kategorizasyon),
3. sürekli e¤itim, 4. ulusal formüler ve 5. toplumun
sa¤l›k/ilaç bilgilendirilmesi.

IV- Ak›lc› ‹laç Kullan›m›n›n “Ak›lc›l›k”
Ölçütleri ve Optimizasyonu:
Ak›lc› ilaç kullan›m›n›n “Ak›lc›l›k” ölçütleri tan›,
tedavi ya da profilaksiye (koruma) iliﬂkin t›bbi
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süreçlerdeki çeﬂitli etkinliklerle ilgilidir. Bu ölçütler
baﬂl›ca 1. ilaçlar›n seçimi, 2. ilaç lojisti¤ini belirleme, 3.
reçete yazma süreci, 4. reçete yan›tlama süreci, 5.
ilaçlar›n tüketimi, 6. ilaç bilgisi deste¤i ve 7. ilaç
yönetiminde ak›lc›l›k olarak s›ralanabilir.
‹laç tedavisinin optimize edilememesi nedenleri de
çeﬂitli ve önemlidir. Bunlar bireylere özgü ve sistemik
nedenler olarak ayr›ﬂt›r›labilir. Bireylere özgü sorunlar
hekim-eczac› ve hasta üçgenindeki etkileﬂimlerden
kaynaklan›r. Örne¤in, e¤itim ve bilgi yetersizli¤i; objektif
ilaç bilgi eksikli¤i; aﬂ›r› hasta yükü; uygun olmayan
(yanl›ﬂ) reçete yaz›m›, uygun olmayan doz önerisi,
uygun olmayan zaman, doz aral›¤› ve süresi ve
uygulama yolu uygunsuzlu¤u gibi etmenler; sosyalpolitik-yönetsel bask›lara boyun e¤me; s›n›rl›
deneyimlerin genellenmesi; ilaçlar›n etkisine dair yanl›ﬂ
inan›ﬂlar hekim kaynakl› sorunlar olarak
biçimlenmektedir. Yanl›ﬂ ilaç veriliﬂi; reçetesiz ilaç sat›ﬂ›;
reçete içeri¤i d›ﬂ›nda ilaç haz›rlanmas› eczac›n›n neden
oldu¤u sorunlard›r. Hasta uyunçsuzlu¤u; bireysel bir
etmen olarak idiosenkrazi; yanl›ﬂ ya da olmayan ilaç
bilgisi; yanl›ﬂ inan›ﬂ ve saplant›lar; yanl›ﬂ beklenti ve
talepler; yayg›n kendi kendini tedavi (self-medication)
hastaya ait sorunsallard›r. Tedaviye iliﬂkin etkilerin hasta
üzerinde yanl›ﬂ izlenmesi ve de¤erlendirilmesi ise hem
hekim ve hem de eczac›ya ait bir sorumluluktur. Ayr›ca,
gereken ilac›n, gerekti¤i zaman, ve miktarda
sa¤lanamamas› ilaç sa¤lama sisteminden kaynaklanan
nedenler aras›ndad›r (3).

Sistemik nedenlerin baﬂ›nda
sa¤l›k sistemi ve düzenleme
mekanizmalar›na iliﬂkin
optimizasyon problemleri
bulunmaktad›r3). ‹laç tedavisine
iliﬂkin temel ilaç listelerinin ve
standart tan› tedavi kriterlerinin
olmamas› ak›lc› ilaç kullan›m›n›n
önündeki birincil nedendir. Temel
olmayan ilaçlara daha kolay
ulaﬂ›labilirlik ve ilaç politikalar›ilaç yönetimi ile ilgili sorunlar da
ikincil basama¤› oluﬂturur. Bu
basamakla ilgili ilaç ve eczac›l›k
uygulamalar›na iliﬂkin mevzuat
yetersizli¤i ve/veya yapt›r›m
gücünün düﬂüklü¤ü ak›lc› ilaç
tedavisinde optimal koﬂullar›n gerçekleﬂmesini engeller.
Mevzuat yetersizlikleri, ilaç ruhsatland›rmas›, ilaçlar›n
etkili ve sürekli denetimi gibi düzenleme
mekanizmalar›nda aksakl›klara yol açar. Ayr›ca ilaç
fiyatland›rma sistemi ve denetimindeki yetersizlik ile
‹laç endüstrisinin geneldeki etkisi, aksakl›klar›n daha
da pekiﬂmesine neden olur. Bu süreçte ilaç endüstrisinin
genel etkisi özellikle ilaç promosyonuyla ilgili hususlarda
öne ç›kar. ‹lac›n hekim, eczac› ve di¤er sa¤l›k
elemanlar›na tan›t›m› ad›na yap›lacak tarafl›, yetersiz
ve yanl›ﬂ bilgilendirme, bunu aﬂ›r› ve yasal olmayan
promosyonla destekleme ve uygulamaya iliﬂkin sa¤l›k
ekibinden kaynaklanabilecek uygun olmayan talepler
ak›lc› ilaç kullan›m politikalar› bak›m›ndan baﬂl›ca
engeller olarak say›lmal›d›r.

V- Ak›lc› Olmayan ‹laç Kullan›m›:
Yukar›dan beri verilen tan›m ve konunun özüne
iliﬂkin temel ölçütlerin aksine bir durum ak›lc› olmayan
ilaç kullan›m› olarak nitelendirilmektedir. ‹laç kullan›m
nedeninin bulunmad›¤› koﬂulda ilaçla tedavi, ak›lc›
olmayan t›bbi etkinli¤in baﬂ›nda gelmektedir.
Endikasyon bak›m›ndan yanl›ﬂ ilaç seçimi ve dolay›s›yla
yanl›ﬂ tedavi uygulamas›; etkisi ﬂüpheli ilaçlar›n
kullan›lmas›; ilaca ulaﬂmak ve eriﬂmek, edinebilmek,
güvenli ve etkili ilaç sa¤lanmakta yetersizlik ve do¤ru
ilac› uygun olmayan doz, zaman aral›¤› ve farmasötik
biçimde kullanmak di¤er ak›lc› olmayan ilaç kullan›m
özelliklerini içermektedir.
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Ak›lc› olmayan ilaç kullan›m› koﬂullar›nda toplumsal
aç›dan pek çok sorunun ortaya ç›kmas› kaç›n›lmazd›r3).
Bu etkiler aras›nda ilaçla tedavisi kalitesinin düﬂmesi
sonucu morbidite ve mortalite de art›ﬂ oluﬂmas›; parasal
kaynaklar›n yanl›ﬂ tüketilmesiyle, sonuçta temel ilaçlara
bile ulaﬂabilirli¤in azalmas› ve tedavi maliyetlerinin
daha da yükselmesi; acil ve temel ilaçlara karﬂ›
geliﬂebilecek dirence dayal› olarak tedavinin ekonomik
ve sosyal maliyetinin artmas› ve ilaçlar›n yan etki riskinin
artmas› say›labilir. Toplumsal aç›dan di¤er önemli bir
sorun da hastalar›n ilaç ba¤›ml›s› o!mas ve gereksinim
olmad›¤› halde ilaca artan talep gibi psiko-sosyal
etkilerin ön plana ç›kmas›ndaki art›ﬂt›r. Sorunlar›n
giderilmesinde ise, mezuniyet öncesi, hizmet içi ve
topluma yönelik e¤itim stratejilerinin geliﬂtirilmesi ve
izlenmesi, bunlar›n yönetsel ve mevzuat düzenlemelerini
içeren çal›ﬂmalarla desteklenmesi ak›lc› ilaç kullan›m›
yönündeki engellerin aﬂ›lmas›nda etkin olacakt›r.

VI- Türkiye’de 5 Y›ll›k Kalk›nma Plan›
Bak›m›ndan Ak›lc› ‹laç Kullan›m›na Bak›ﬂ:
Rasyonel ilaç tedavisinden kavramsal, ilkesel ve bir
sa¤l›k hizmeti uygulamas› olarak baﬂl›ca beklenti, tedavi
hizmetlerinde etkinlik ve güvenli¤in artmas› ve genel
sa¤l›k harcamalar›nda azalma ve tasarruf sa¤lanmas›d›r.
DPT VIII. 5 Y›ll›k Kalk›nma Plan› ‹laç sanayii Özel
‹htisas Komisyonu raporunda “Rasyonel ‹laç Kullan›m›”
na iliﬂkin aﬂa¤›daki paragraflar yer almaktad›r (9):
“Son elli y›l içinde, eskiden tedavisi mümkün
olmayan pek çok hastal›kta etkili çok say›da ilac›n t›bbi
kullan›ma girmesi, kullan›ma giren ilaçlar›n daha etkili
ve güvenli olan yenilerinin sürekli olarak geliﬂtirilmesi,
hastal›¤›n ve hastan›n durumuna göre ilac›n ak›lc› ve
do¤ru bir ﬂekilde inceleyip tan› koyduktan sonra mevcut
ilaçlar aras›ndan en uygununu seçecek ve buna göre
reçete yazacak olan sorumlu kiﬂi hekim oldu¤undan,
hekimin yükümlülü¤ü ve davran›ﬂ› rasyonel ilaç
kullan›m›n›n birincil önemdeki ögesini oluﬂturur.
Rasyonel ilaç kullan›m›, ilaçlar›n ak›ll›ca kullan›m›
anlam›na gelir. Di¤er bir de¤iﬂle, bir hastal›¤›n
önlenmesi, kontrol alt›na al›nmas› veya tedavi edilmesi
için, do¤ru ilac›n, gereken anda, gerekti¤i miktarda ve
uygun fiyatla kullan›lmas›d›r. ‹lac›n hem kullanana,
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hem de ulusal ekonomiye en yararl› biçimde
kullan›lmas›d›r. Rasyonel ilaç kullan›m›, ucuz ya da
indirimli ilaç kullan›m› anlam›na gelmez.
Rasyonel ilaç kullan›m›, ayr›ca, tümüyle standardize
edilmiﬂ hastal›klar›n ayn› biçimde tedavisi için salt
teorik kavramlar›n tart›ﬂmas›z uygulamas› da de¤ildir.
Rasyonel tedavinin de önemli bir parças›n› oluﬂturan
rasyonel ilaç kullan›m›n›n temelinde, hastan›n birey
olarak kabul edilmesi, t›bbi bilgi ve kararlar ile ekonomik
yaklaﬂ›mlar bulunur.”
Bu ifadelerden de yap›lacak ç›karsama, ak›lc›
(rasyonel) ilaç kullan›m›n›n temelinde do¤ru, etkin ve
h›zl› ilaç tedavisi ile sa¤l›k harcamalar›nda maliyetin
minimize edilmesi e¤iliminin bulundu¤udur. Bu
öngörüler kalk›nma planlar›na da yans›m›ﬂ
görünmektedir.

VII- Sa¤l›¤›n Ekonomi-Politi¤i ‹çinde Ak›lc›
‹laç Kullan›m› Bak›m›ndan Sermayenin
Organik Bileﬂimi (10):
Sermayenin organik bileﬂimi, baﬂl›ca sabit ve
de¤iﬂken sermaye vektörlerinden oluﬂur. Sermayenin
üretim sürecine, iﬂgücü (emek) biçiminde giren bölümü
de¤iﬂken sermayeyi nitelerken, de¤iﬂmeyen sermaye,
üretim araçlar› biçimindeki bölümünü ve buna yat›r›lan
kapitali ifade etmektedir. Buradaki emek-sermaye oran›
sermaye lehine de¤iﬂim gösterdikçe, bir taraftan eme¤in
göreli önemi azal›r ve di¤er yandan da emek üzerindeki
sömürü oran› gerilemeye baﬂlar.
Bu süreçte sermaye, sabit yat›r›mlarla bir birikim
oluﬂturma sürecinin içerisindedir ve bu anlamda da
eme¤e olan talebinde azalma olurken, özellikle kamu
fonlar›ndan kaynaklanan ucuz krediye yöneliminde
art›ﬂ görülür. Sa¤l›k sektöründeki kamu fonlar›n›n hem
bu alan ve hem de baﬂka yat›r›m alanlar›na yönelik
krediler biçiminde kullan›larak sabit sermaye yat›r›m›na
dönüﬂebilmesi için öncelikle fonlar›n korunmas› ve bu
ba¤lamda da sa¤l›k harcamalar› içerisinde en önemli
gider paylar›ndan birisini oluﬂturan ilaçla tedavi
maliyetlerinin aﬂa¤›ya çekilmesi gerekmektedir. Bu
gereksinme, hizmetin biçimi olarak hem do¤ru tan›y›
ve maliyetlerin küçültülmesi bak›m›ndan da tedavide
ucuz ve do¤ru ilac›n kullan›lmas› zorunlulu¤unu içerir.
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K›sacas›, ak›lc› ilaç kullan›m› iktisadi bir zorunluluk
olarak t›bbi bilimsel bir ﬂemsiye alt›nda ortaya ç›kar.
Sabit sermaye yat›r›mlar›n›n azald›¤› üretim
aﬂamalar›nda, beﬂeri sermaye (emek) üretimi a¤›rl›k
kazan›r. Bu çerçevede de maliyetlerin sosyalleﬂtirilmesi
sermaye aç›s›ndan zorunlu ve kaç›n›lmaz bir gereklilik
olur. ‹ﬂte bu aﬂamada da, sa¤l›k hizmetleri uygulamas›
içinde, ilaç harcama maliyetlerinin beﬂeri sermaye
(emek) aç›s›ndan sosyalleﬂtirilebilmesi için ak›lc› ilaç
uygulamas›na politika olarak gereksinim bulunmaktad›r.
Sermayenin olgunlaﬂt›¤› ve sabit sermaye oran›n›n
yükseldi¤i dönemlerde paradoksal ikincil bir özellik
daha görülür.
Bu da, sa¤l›k-tedavi ve ilaç hizmetlerinin beﬂeri
sermaye üretimine yönelik bölümünde görece olarak
ortaya ç›kan zay›flat›lmad›r. Bu süreç bir taraftan sa¤l›k
hizmetlerinin kamusal alandan özel sektöre aktar›lmas›n›
içerirken, di¤er yandan da sa¤l›k ve ilaç alan›nda sabit
sermayeye katk› yapan araﬂt›rma-geliﬂtirme veya
teknoloji üretme bölümünün yeniden ve bir kamusal
alan olarak güçlendirilmesini kapsar. Do¤al olarak, bu
aﬂamada da maliyetlerin alabildi¤ince topluma
yay›lmas› yoluna gidilir. Ak›lc› ilaç kullan›m› bu sürecin
göreli araçlar›ndan birisi olarak gündemde kalma
zorunlulu¤unu içermektedir.
Beﬂeri sermaye üretim a¤›rl›kl› sa¤l›k-tedavi ve ilaç
hizmetlerinin, sermaye aç›s›ndan bir iﬂlevi de, emek
fazlas› üretmektir. Buradaki emek fazlas› hastal›¤a dayal›
iﬂgücü kay›plar›n›n minimize edilmesi ve hastal›k tedavi
süreçlerinin en k›sa, en etkin ve en düﬂük maliyetle
gerçekleﬂtirilmesini kapsar. Bu sistemin kensisini yeniden
üretme sürecinin biyolojik basama¤›n› da oluﬂturur.
Fazla eme¤in oluﬂturdu¤u ücret avantaj› tüm
sermayeye yarar sa¤lad›¤›ndan dolay›, sa¤l›k ve ilaçla
tedavi hizmetleri üzerinde sermayenin mutlak s›n›rlamas›
her zaman etkili bir biçimde görülmez. ‹ﬂte resmi sa¤l›k
otoritelerinin ak›lc› ilaç uygulamas› söylemi ile
bitiﬂtirerek, sosyal güvenlik kurumlar› kat›nda gündeme
getirdikleri ucuz ve/ ya da jenerik ilaç uygulamas› bu
türden iktisadi davran›ﬂ ögelerini bar›nd›rmaktad›r.
Buna karﬂ›n, tedavi hizmetlerinin arac› olan ilac›n
araﬂt›rma-geliﬂtirme faaliyetleri sonucunda keﬂfedilmesi,
buluﬂçuya (inovatör) sabit sermaye oluﬂumu

bak›m›ndan hem katk› sa¤lar ve hem de do¤rudan
maliyet k›s›c› bir etmen olur. Bu olgu, inovatörün, di¤er
kesimlere (araﬂt›rma-geliﬂtirme yapamayan sermaye)
oranla mutlak bir üstünlü¤üdür ve bu türden bir
sermaye, bu gücü, di¤erleri ile patent haklar›n› ya da
veri koruma ayr›cal›klar›n› hukuki olarak elinde tutmak
suretiyle göreli olarak paylaﬂ›r. ‹ﬂte bu dürtü ile, güçlü
sermaye, araﬂt›rma-geliﬂtirme faaliyetlerini bir yandan
kamusal finansmana iterken, di¤er yandan da söz
konusu faaliyetlerin proje esas›na göre yürütülmesi
politikas›n› geliﬂtirerek, araﬂt›rmay› denetlemek ve
sonucuna hakim olmaya çal›ﬂmaktad›r.
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8) Abac›o¤lu N (2002) 2020 Y›l›nda Nas›l Bir
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* Bu yaz› daha önce Üniversite ve Toplum-Bilim E¤itim ve
Düﬂünce Dergisi (2005), Cilt 5, Say› 4-http://www.universitetoplum.org/text.php3?id=251 adresinde yay›mlanm›ﬂt›r.
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Ak›lc› ‹laç Kullan›m› - 3
(Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi’nin 22.12.2006 tarihli
say›s›nda yay›mlanm›flt›r)
Dr. Mustafa ÇET‹NER
cetiner.m@superonline.com

"En uygun tedavi" sözünden en ucuz ilac›n
kullan›lmas›n› de¤il, en ucuz ve do¤ru
tedavinin yap›lmas›n› anlamak gerekir.
Ak›lc› ilaç kullan›m› (A‹K) ile ilgili olarak Türk
Farmakoloji Derne¤i Yönetim Kurulu Baﬂkan› Prof. Dr.
Mehmet Melli'den bir elektronik posta ald›m. Ayn› gün
Say›n Melli ile telefonda uzun bir söyleﬂi yapt›k. Türk
Farmakoloji Derne¤i'nin konuya gösterdi¤i duyarl›l›k
beni son derece mutlu etti. Dr. Melli de, devletin ilaç
harcamalar›n› azaltmak konusunda duyarl›l›k
göstermesini son derece anlaﬂ›l›r bulmaktayd›. Gerçekten
de konuya hekim bak›ﬂ aç›s›n›n d›ﬂ›nda da bakabilmek
gereklidir. Çünkü bu konu asl›nda sadece ilaç sanayii,
doktorlar, eczac›lar ve hastalar› de¤il tüm toplumu
ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Bu nedenle devletin
sa¤l›k harcamalar›na s›n›rlamalar getirirken tek baﬂ›na
karar vermemesi ve toplumun tüm katmanlar› ile
uzlaﬂmaya çal›ﬂmas› uygun olur.
A‹K, "kiﬂilerin klinik bulgular›na ve bireysel
özelliklerine göre uygun ilac›, uygun süre ve dozda en
düﬂük fiyata ve kolayca sa¤layabilmesi" olarak
tan›mlanmaktad›r. Yani ucuz ilaç, ak›lc› ilaç kullan›m
parametrelerinden sadece birisidir. Melli'ye göre
yukar›da an›lan tan›m›n pratik karﬂ›l›¤› ﬂudur: A‹K,
hekimin karﬂ›s›ndaki hastay›, çözülmesi gereken bir
"problem" olarak kabul ederek, analitik bir yaklaﬂ›mla
ve A‹K'nin "olmazsa olmaz" ak›l yürütme süreçlerini
uygulayarak tedavi etmeye odaklanmas›d›r. Bu
yaklaﬂ›mla baz› durumlarda hekimin ucuz ilaç kullanmak
bir yana, hiç ilaç kullanmamas›; ak›lc› tedavi sürecinin
bir parças› olabilir. Bu aç›dan "A‹K" yerine, "ak›lc› tedavi
süreci" olay› daha iyi anlatan bir terminoloji olabilir.
Baz› klinik durumlarda ise pahal› ilaçlar› kullanmak
A‹K'nin bir gere¤idir. Çünkü bu yolla tedavi maliyetlerini
art›ran ek tedaviler, hastane yat›ﬂ süreleri gibi
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de¤iﬂkenler azalabilir ve toplam maliyetin düﬂmesi
sa¤lanabilir. Melli'nin bu söylediklerinden ç›kart›lmas›
gereken sonuç: "En uygun tedavi" sözünden en ucuz
ilac›n kullan›lmas›n› de¤il, en ucuz ve do¤ru tedavinin
yap›lmas›n› anlamak gerekir.
Ak›lc› ilaç kullanmak için ucuz ilac›n kullan›l›yor
olmas›n›n yetersiz hatta kimi zaman yanl›ﬂ olabilmesi,
akla ﬂu soruyu getiriyor: Öyleyse hekimler ak›lc› ilaç
için hangi ölçütleri kullanmal›? Bu sorunun do¤ru
yan›t›n› A‹K becerileri kazanm›ﬂ, bunu bir davran›ﬂ
kal›b› haline getirmiﬂ, yani iyi e¤itimli hekimler verebilir.
Ülkemizde A‹K'yi sa¤lamak amac›yla Sa¤l›k Bakanl›¤›
Sa¤l›k Projesi Genel Koordinatörlü¤ü taraf›ndan önemli
çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. Bu koordinatörlük ak›lc› ilaç
uygulamalar› ile ilgili ilk çal›ﬂmalar›na 1996 y›l›nda
baﬂlam›ﬂ ve Eylül 1999'da gerçekleﬂtirilen "Türkiye'de
A‹K ‹lkelerinin Yerleﬂtirilmesinde Farmakoterapi E¤itimi
ve Klinik Farmakolojinin Yeri Çal›ﬂma Toplant›s›" ile bu
çal›ﬂmalar›n ilk ad›m›n› atm›ﬂt›r. Öte yandan Türk
Farmakoloji Derne¤i, Klinik Farmakoloji Çal›ﬂma Grubu,
Ekim 2003'te Antalya'da ve Eylül 2005'te ‹zmir'de
Rasyonel Farmakoterapi kursu düzenlemiﬂ ve
kat›l›mc›lara A‹K e¤itimi vermiﬂtir. Bu kurslara kat›lan
ö¤retim üyeleri halen kendi fakültelerinde ö¤rencilerine
A‹K becerisini kazand›rmaya yönelik e¤itimler
vermektedir. Prof . Dr. Melli, bu çal›ﬂma grubunun
gebelerde ilaç kullan›m› ve çocuklarda A‹K gibi
konularda toplant›lar düzenledi¤ini belirtmektedir.
Di¤er önemli bir nokta, ilk basamak sa¤l›k hizmeti
veren pratisyen hekimler ve aile hekimlerine konu ile
ilgili e¤itimler verilmesinin zorunlulu¤udur. Prof. Dr.
Mehmet Melli, Türk Farmakoloji Derne¤i'nin Sa¤l›k
Bakanl›¤›'na, ilk basamak sa¤l›k hizmeti veren hekimlere
rasyonel farmakoterapi e¤itiminin verilmesi ve ak›lc›
tedavi sürecinin bir davran›ﬂ kal›b› haline gelmesi için
iﬂbirli¤i önerisi götürdü¤ünü belirtiyor.
Önceki yaz›lar›mda belirtti¤im gibi Sa¤l›k Bakanl›¤›
ile üniversiteler, sayg›n bilimsel kurum ve dernekler A‹K
konusunda ayn› düﬂüncededir, ancak halen ne yaz›k

Ak›ll› ‹laç Kullan›m› - 3

( Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi’nin 22.12.2006 tarihli say›s›nda yay›mlanm›flt›r
ki, arzu edilen önemli ad›mlar bir türlü at›lamamakta
ve iﬂbirli¤i olanaklar› yarat›lamamaktad›r. Bu konuda
sözü edilen taraflar›n kat›l›m› ile bir çal›ﬂtay düzenlemek
yol haritas›n›n belirlenmesinde belki de ilk ad›m olabilir.
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Risk Yönetimi ‹çin Güç Birli¤i
(2006 Isop Kongresi - Liege / Belçika)
Uzm Ecz. Sevgi ÖKSÜZ
Farma Team-Genel Müdür
sevgi@farmacro.com

Prof. Rene Royer’in öncülü¤ünde bir Avrupa örgütü
olarak kuruldu¤unda, ESOP (European Society of
Pharmacovigilance), ilaçlar›n istenmeyen etkilerinin
izlenmesi ve de¤erlendirilmesi çal›ﬂmalar›n› spesifik ilgi
alan› olarak belirleyen ilk Avrupa sivil örgütü olmuﬂtu.
2000 y›l›nda ISOP (International Society of
Pharmacovigilance) ad›n› alan bu örgüt, halen,
günümüzde art›k “farmakovijilans” terimi ile ifade
edilen ilaç güvenlili¤i çal›ﬂmalar›yla spesifik olarak
ilgilenen tek uluslararas› sivil örgüt olma özelli¤ini
korumaktad›r.
ISOP, farmakovijilans aktivitelerinin bilimsel ve e¤itsel
olarak artt›r›lmas›n›, ilaçlar›n dünyan›n her yerinde,
her yönüyle güvenli ve uygun ﬂekilde kullan›lmas›n›
amaçlar. Bu amac›n gerçekleﬂtirilmesine yönelik
çal›ﬂmalar, her düzeyde e¤itim, araﬂt›rma, bilgi
paylaﬂ›m›, ilgili tüm kesimlerle iletiﬂim, günümüzün
teknik olanaklar›n›n kullan›lmas› gibi geniﬂ bir alan›
kapsar. ISOP üyeleri, üniversiteler ve di¤er araﬂt›rma
kuruluﬂlar›, endüstri, resmi otoriteler, uluslararas›
örgütlerde çal›ﬂmalar›n› sürdüren çeﬂitli mesleklere
mensup kiﬂilerdir.
ISOP, y›ll›k olarak düzenledi¤i kongreleri ve her
kongre öncesinde ve ayr›ca düzenledi¤i kurslar›yla bilgi
aktar›m›n› ve paylaﬂ›m›n› çeﬂitli düzeylerde ve etkili bir
ﬂekilde gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂ›r. Üyelerinin ilgi alanlar›
ve ait olduklar› taraflar dikkate al›narak, ISOP kongresi
oturumlar› için, mevzuat/uygulamalar, klinik, temel
bilimler, güncel geliﬂmeler/sorunlar bir denge içinde
ele al›nmaya çal›ﬂ›l›r.
ISOP 2006 y›l› y›ll›k toplant›s› 11-13 Ekim 2006
tarihlerinde Belçika’n›n Liege kentinde gerçekleﬂtirildi.
Liege, birçok ülkeden, bu arada Türkiye’den ulaﬂ›m›
zor bir kent. Brüksel’e uçak yolculu¤unu takiben çeﬂitli
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aktarmalarla tren yolculu¤u yapmak gerekiyor. Bu
nedenle Kongre yerinin Brüksel olmas› taleplerine
ra¤men, Belçika’l› organizatörler Liege’deki Kongre
Merkezini kullanmak istediklerinden, toplant›, bana
göre pek de çekici olmayan bu ﬂehirde yap›ld›. Kongre
Merkezi, paralel oturumlu birkaç toplant›y› bir arada
konuk edecek tasar›mda ve büyüklükte. Geniﬂ sergi
alanlar› ve teknik olanaklar sa¤layabiliyor. Meuse
nehrinin hemen k›y›s›nda inﬂa edilmiﬂ ufku aç›k bir
bina.
Bu y›lki kongrenin slogan›, “Risk Yönetimi için Güç
Birli¤i – Joining Forces for Managing Risks” idi. ISOP
kongreleri öncesinde, geleneksel olarak, e¤itim kurslar›
düzenlenmekte. Bu y›l da kongre resmi program›
öncesinde bir e¤itim toplant›s› gerçekleﬂtirildi.
Konular›nda Dünyan›n en seçkin bilim adamlar›
taraf›ndan verilen e¤itimin konusu “Risk Yönetiminin
Planlanmas›” idi. ‹laç riskinin ruhsatland›rma
aﬂamas›nda kontrol edilmesi uygulamas›, art›k Avrupa
Birli¤i ve ABD baﬂta olmak üzere çeﬂitli ülkelerde
yayg›nlaﬂan bir pratiktir. Yani, ilaçla ilgili riskler
ruhsatland›rma s›ras›nda belirlenmekte ve risklerin
yönetimi ile ilgili planlamalar, ilaç otoritesine
sunulmaktad›r. ICH çal›ﬂmalar›yla kabul edilen ve art›k
ülkelerin/organizasyonlar›n kendi mevzuat›na adapte
ettikleri bu gereklili¤in uygulanmaya baﬂlamas›yla
ortaya ç›kan baz› sorunlar için çözümler aranmakta.
Kongre ve e¤itim toplant›s› ile ilgili taraflar›n kat›l›m›yla
bu güncel konuda bir tart›ﬂma ortam› ve bilgi paylaﬂ›m›
hedeflenmiﬂ.
Kongre öncesi kursta, Farmakovijilans ve risk yönetimi
planlamas›, bu plan›n nas›l haz›rlanaca¤› ve
de¤erlendirilece¤i genel olarak anlat›ld›. Daha sonra
ise, farmakovijilans planlar› için kullan›lacak araçlar
tart›ﬂ›ld›. Bu araçlardan epidemiyolojik yöntemler konulu
dersi veren Dr, Lucien Abenhaim, risk parametreleri, bir
kay›t sisteminin kurulmas›, bu kay›t sisteminden riskin
ölçülmesi ve epidemiyolojik çal›ﬂma tasar›mlar›
konusunda enteresan ve oldukça uzun bir ders verdi.
Risk planlamalar› için kullan›lan bir baﬂka araç olan
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ilaç kullan›m (drug utilization) verilerinin toplanmas›
ve yararlan›lmas› bir baﬂka konu idi. ‹laç kullan›m›
parametreleri, veri kaynaklar›, ilaç kullan›m›n›n
izlenmesi burada tart›ﬂ›ld›. Riskin ölçülmesi için uygun
maruziyet (exposure) parametreleri ise çerçeveyi
tamamlayan bir baﬂka tart›ﬂma konusu oldu.

- Spontan bildirim sisteminin ilaç güvenlili¤ine
katk›s›

E¤itimin ikinci günü, riskin minimize edilmesi ve
yarar/risk de¤erlendirilmesi tart›ﬂ›ld›. Bu oturum için
alt baﬂl›klar, risk minimizasyonu ve risk iletiﬂimi, Avrupa
Birli¤inde merkezi olarak ruhsatland›r›lan ürünlerle
baﬂlat›lan risk yönetimi planlar›yla ilk deneyimler
kapsam›nda risk minimizasyonu önlemleri, yan etkilerin
önlenmesi için sa¤l›k personeline risklerin bildirilmesi,
pazarlama ve sat›ﬂ aktiviteleri ve farmakovijilans
aç›s›ndan yeni etkileﬂimler ve “Say›n Doktor” mektuplar›
ile ilgili bir ICH k›lavuzu tasla¤› idi.

- Pazarlama sonras› izleme çal›ﬂmalar›n›n
ba¤›ms›zl›¤›

Ö¤leden sonra ise, risk yönetiminde yarar/risk
de¤erlendirilmesi baﬂl›¤› alt›nda; karar verme
mekanizmalar›nda yarar/risk de¤erlendirmesi için
önlemler, kantitatif bir yarar/risk analizi olana¤›,
yarar/risk de¤erlendirmesi yapanlarla karar verici
konumunda olanlar›n birbirini do¤ru anlamas›n›
sa¤layacak bir iletiﬂimin gereklili¤i tart›ﬂ›ld›.
Yani e¤itim program›, çok yo¤un ﬂekilde, bilimsel,
idari, politik, sosyal ve felsefi içerikli konular›n bir
harman› idi. Bu harman, asl›nda farmakovijilans›n
do¤as›ndan gelmekte ve farmakovijilans çal›ﬂmalar›n›n
uçsuz bucaks›z ve dinamik niteli¤ini ortaya koymaktad›r.

- Aﬂ›larda risk de¤erlendirmesi
- Pediyatrik farmakovijilans
- ‹laç güvenlili¤inin metabolik yönleri

- Biyolojikler için farmakovijilans
- Farmakogenomik, gen tedavisi ve genetik direnç
- ‹laç güvenlili¤i ve epidemiyoloji
- Riskin alg›lanmas› ve yönetimi
- Hepatotoksisite
- Tüketicilerden al›nan ilaç advers etkisi bildirimleri
- Güncel konular/sorunlar
- Sinyal saptanmas› yöntemleri
Kongrenin kapan›ﬂ oturumunda, ilaç güvenlili¤i
konusunda çeﬂitli kitaplar› bulunan ve çeﬂitli bilimsel
dergilerin editörü olan Dr. Ronald Mann’a onur ödülü
verildi. Dr. Mann’›n “Farmakovijilans-geçmiﬂ, bugün
ve gelecek” konulu konuﬂmas›, bugüne kadar yap›lanlar›
hat›rlat›rken yeni sorular› da ortaya koydu.

Kongrenin resmi aç›l›ﬂ›ndan sonra, daha önceki
günlerde yap›lan Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) Ulusal
Farmakovijilans Merkezleri temsilcilerinin y›ll›k toplant›s›
ile ortak bir sempozyum yap›ld›. DSÖ toplant›s›n›n baz›
bölümleri gizlilik taﬂ›r ve sadece resmi temsilcilere
aç›kt›r. ‹ki y›lda bir ISOP toplant›s› ile DSÖ toplant›s›
ayn› yerde, birbirini izleyen tarihlerde yap›l›r. Yar›m
günlük ortak toplant› ile, DSÖ toplant›s›n›n gizlilik
taﬂ›mayan bölümleri ISOP üyeleri ile paylaﬂ›l›r. Bu y›lki
ortak toplant›da, farmakovijilans planlamas›n›n
geliﬂmekte olan ülkelere ve DSÖ toplum sa¤l›¤›
programlar›na etkisi, geliﬂmekte olan ülkelerde riskin
alg›lanmas›, ilaç advers etkilerinin genetik olarak
belirlenmesi, “Erice Bildirgesi ve gelecek” konulu
tart›ﬂmalar yer ald›.
Kongrenin paralel oturumlar› ﬂu baﬂl›klar› taﬂ›yordu:
- Hastanede farmakovijilans
- Eski ve yeni antipsikotiklerin güvenlili¤i
Posterimizle
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Kapan›ﬂ oturumunun di¤er konuﬂmac›s› yine Lucien
Abenhaim idi ve bu kez, “toplum sa¤l›¤› perspektifinden
yarar/risk de¤erlendirmesi” konulu bir düﬂündürme
sunumu yapt›.
Kongre, poster ödülleri ile sonland›. Bu y›l kat›lan
186 poster vard› ve birincilik ödülü, farmakovijilans›n
toplum sa¤l›¤› üzerindeki rolünü gösteren 3 çal›ﬂmaya
verildi.
Bizim aç›m›zdan bu kongrenin 2 önemli yönü vard›:
Öncelikle bu Kongre, en yüksek say›da Türk kat›l›mc›s›n›n
oldu¤u ISOP kongresi idi, Tabii ki 1999 y›l›nda Ankara’da
yap›lan ESOP kongresini saymazsak. TÜFAM’dan Uzm.
Ecz. Demet Ayd›n Karahalilo¤lu ve Ecz. Sanem Alt›nel,
G.Ü. Eczac›l›k Fakültesinden Prof. Dr. Sema Burgaz ve
Prof Dr. Nurettin Abac›o¤lu, A.Ü. Eczac›l›k Fakültesinden
Prof Dr. Mümtaz ‹ﬂcan, ve Uzm. Ecz. Hatice Erkan ve
ben. Ayr›ca bu kez kongreye bir posterle kat›ld›k.
Posterimiz, bir antiparkinson ilaç kullan›m k›lavuzu ile
yürüttü¤ümüz “okunabilirlik testi” ile ilgili idi.

Kongre Merkezi
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Bu kongrelerden birini, Sa¤l›k Bakanl›¤› olarak, 1999
y›l›nda ESOP için Ankara’da, DSÖ toplant›s› ile ardarda
düzenlemiﬂtik. Kongre öncesi e¤itimin konusu ise, “Klinik
araﬂt›rmalarda farmakovijilans” idi. Farmakovijilans
çal›ﬂmalar›n›n kaç›n›lmaz önemi daha iyi anlaﬂ›ld›kça,
ülkemizde bu konudaki toplant›lar, e¤itimler ve
araﬂt›rmalar da artacak ve yayg›nlaﬂacakt›r. Ancak
bizde, gerek araﬂt›rma yap›labilmesi ve gerekse karar
verme mekanizmalar›n›n do¤ru iﬂleyebilmesinin
önündeki temel eksikliklerin baﬂ›nda, güvenilir
istatistiksel verilerin, hastal›k kay›tlar›n›n, ilaç kullan›m
bilgilerinin bulunmamas› geliyor. Yap›lacak
çal›ﬂmalar›n, verilecek kararlar›n de¤erlendirilmesinde
mutlaka kullan›lmas› gereken, ülkemize ait veriler
olmad›kça, sorunlar›m›z› anlamak ve ortaya koymak,
çözüm üretip, uygulamaya koyulan çözümlerin
sonuçlar›n› ölçmek mümkün olmayacakt›r.
Farmakovijilans çal›ﬂmalar›n› konu alan her toplant›da
(1984 y›l›ndan beri) ayn› altyap› eksikli¤ini ac› ile
hissediyorum.

Aspirin, Sö¤üt ve Geredeli ‹shak

Prof. Dr. Yalç›n TEKOL
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›

TFD Bülteninin Ekim-Aral›k 2006 say›s›nda Say›n Prof.
Dr. Mehmet Melli taraf›ndan kaleme al›nan “G›da
maddesi olarak kullan›lan bitkisel sterol ve stenollerin
reklamlar› üzerine...” baﬂl›kl› yaz›da savunulan ve
bitkisel ilaçlardan ve besin katk›lar›ndan kaynaklanacak
tehlikelere dikkat çeken ifadelere kat›lmamak mümkün
de¤ildir. Biz de derslerimizde “bitkisel ilaçlar yan etki
yapmaz” ﬂeklindeki yayg›n fakat yanl›ﬂ düﬂünceye karﬂ›
ö¤rencilerimizi sürekli olarak uyar›p bunlar›n kullan›m›
ile ortaya ç›kabilecek sak›ncalar› ve hatta ölüm vakalar›n›
örnekleri ile ortaya koymaktay›z. Bu konuda pek çok
ö¤retim üyesinin de benzer ﬂekilde davrand›¤›n›
san›yorum.
Ancak Say›n Melli'nin yaz›s›nda “Farmakologlar›n
ço¤u aspirinin keﬂfiyle ilgili ilk gözlemlerin 1700'lü
y›llar›n sonunda bir din adam›n›n sö¤üt kabuklar›n›n
ateﬂi düﬂürmesinin gözlemlenmesi ile ortaya ç›kt›¤›n›
bilir.” cümlesi dikkatimi çekti. Yaz›da bahsedilen ‹ngiliz
rahip Edmund Stone'dur. Beni bu yaz›y› kaleme almaya
yönelten de ülkemizdeki ço¤u farmakolog
meslektaﬂ›m›n, Edmund Stone'un “Royal Society”
baﬂkan›na yazd›¤› sö¤üt kabu¤unun kullan›l›ﬂ› ile ilgili
mektuptan haberi varken, hemen hemen hiçbirinin
ondan dört yüzy›l önce Anadolu'da yaz›lan bir t›p
kitab›nda sö¤ütün ateﬂ düﬂürücü ve a¤r› kesici ilaç
olarak olarak tavsiye edildi¤ini bilmedi¤ini tahmin
etmemdir. Evet Geredeli ‹shak, kitab›n›n sö¤ütten
bahsetti¤i k›sm›nda “gövdenin ›ss›l›¤›n giderir” diyerek
ateﬂ düﬂürücü özelli¤ini belirtmesi yan›nda a¤r› kesici
etkisinden de söz etmektedir. Bu vesile ile okutmak ve
incelemek f›rsat›n› buldu¤um Geredeli ‹shak'›n T›p
Kitab›n› Bülten okurlar›na k›saca tan›tmak istiyorum.

Kitap miladi 1390 y›l›nda (Y›ld›r›m Bayezid dönemi)
Gerede'de yaz›lm›ﬂt›r.Yazar› kendini ‹shak bin Murad
olarak tan›t›r. Anadolu'da yaz›l›ﬂ tarihi bilinen ilk Türkçe
t›p kitab›d›r (1,2). Verdi¤i t›bbi bilgiler yan›nda o
dönemin Türkçesini yans›tmas› aç›s›ndan dil bilimi
bak›m›ndan da önem taﬂ›maktad›r (3,4). Di¤er bir
özelli¤i, ça¤daﬂlar›n›n aksine, kitapta büyü, efsun gibi
ögelere yer verilmemiﬂ olmas›d›r. Malatya ‹l Halk
Kütüphanesinde 256 numarada kay›tl› bulunmaktad›r
(5). Kitap dört bölümdür. Birinci bölüm bir materia
medica olarak kabul edilebilir. Bu bölümde droglar
alfabetik olarak dizilmiﬂ, ço¤u Arapça ve buna ilaveten
baz›lar›n›n Farsça ve Rumca olmak üzere sinonimleri
s›ralanm›ﬂ, etkileri, kullan›m yerleri, istenmeyen etkileri
ile antidotlar› verilmiﬂtir. Bu bölümde ço¤u bitkisel
olmak üzere ikiyüz civar›nda drog bulunmakta olup
ilaç olarak kulland›¤› yiyeceklerden de bahsetmektedir.
Bu bölümdeki ilaçlar›na örnek olarak haﬂhaﬂ baﬂl›¤›ndaki
yazd›klar›n› aktaral›m: “Haﬂhaﬂ ›ss›dan olan öksürü¤ü
keser ve dima¤dan inen balgamlar› giderir. Biraz bal
kat›p iki dirhem yiyicek fayda eder, beﬂ dirheme de¤in.
Ve meniyi art›r›r. Ve kab› kar›n ba¤lar. Ve tohumu uyku
getirir. Ve çok yiyicek öykeni harap eder. Islah›
sak›zlad›r.” ‹kinci bölümde sistematik olarak hastal›klar
s›ralan›r ve tedavilerinde kullan›lacak ilaçlar belirtilir.
Üçüncü bölümde hastal›k belirtilerinden, nedenlerinden,
ilaçlar›ndan ve diyetinden bahseder. Bu bölümde sa¤l›kl›
cinsel yaﬂamdan ve afrodizyak droglardan bahseden
bir altbölüm ile (6) kendi deyimi ile “koca kiﬂilerin
mizac›n›” konu etti¤i geriatri altbölümü de burada
bulunmaktad›r. Bu bölümde “bir nice kiﬂilere kocal›k
tiz belürür ve bir niceler geç kocal›r. ﬁol sebepten ki
mizac-› aslisinde kuvvet vard›r ve iyi tedbirlerle hem
mizac›n riayet edip sak›n›rd›. Ve ol ki tiz kocal›r hem
mizac› aslisinde vard›, hem namuvaf›k iﬂler iderdi ki”
diyerek yaﬂlanmada genetik özelliklerle sa¤l›kl› yaﬂam
kurallar›na uyman›n önemini belirtmektedir. Dördüncü
bölüm t›bbi terimlerin Arapça, Farsça ve Türkçe
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Aspirin, Sö¤üt ve Geredeli ‹shak
karﬂ›liklar›n› verdi¤i bir sözlüktür. Bunlara da birkaç
örnek verecek olursak:

sayruluk: Hastal›k
tiz sayruluk: Akut hastal›k
uzun sayruluk: Kronik hastal›k
alatenlik: Vitiligo
kat› ﬂiﬂ: Karsinoma
kovuk: Mesane
o¤ul yeri: Uterus
öyken: Akci¤er
ba¤›r: Karaci¤er

Hat›ras›n› sayg› ile an›yorum
Kaynaklar
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R. Kaz›m Türker Genç Farmakolog
Teflvik Ödülü
Türk Farmakoloji Derne¤i Yönetim Kurulu, y›lda bir
kez aﬂa¤›da yaz›l› niteliklerdeki bir üyesine “R. Kaz›m
Türker Genç Farmakolog Teﬂvik Ödülü” vermeyi
kararlaﬂt›rm›ﬂt›r. Bu ödül ülkemizde ba¤›ms›z, yüksek
motivasyonlu bilim insan› yetiﬂmesine katk› yapmak ve
bilim ile sanayi iﬂbirli¤ini güçlendirmek amac›yla
verilecektir.
Türk Farmakoloji Derne¤i as›l üyeleri aras›ndan aday
gösterileceklerin aﬂa¤›daki özellikleri taﬂ›mas› gereklidir:
1. Farmakolojide doktora veya t›pta uzmanl›k
derecesini son 5 y›l içinde alm›ﬂ olmak
2. Halen yurtiçi veya yurtd›ﬂ›nda bilfiil bilimsel
araﬂt›rma ile u¤raﬂ›yor olmak
3. Yay›nlar›n›n en az yar›s›nda ilk üç isim aras›nda
yer almak (Sadece SCI-Expanded, SSCI, AHCI yay›nlar›
de¤erlendirmeye al›nacakt›r)
4. Araﬂt›rma yürütücüsü ya da “principal
investigator” olarak rekabete dayal› bir münferit
araﬂt›rma projesi deste¤i alm›ﬂ olmak (Tez projeleri dahil
de¤ildir)
5. H katsay›s› en az 3 olmak (En az üç’er at›f alm›ﬂ
asgari üç adet makalesi olmak)
Tüm Türk Farmakoloji Derne¤i üyeleri bu ödül için
aday gösterebilirler, koﬂullar› uyanlar kendileri de aday
olarak baﬂvurabilirler.
Ödül, dosyalar üzerinde yap›lacak inceleme sonucu
bir seçici kurul taraf›ndan verilir. Seçimde aday›n
çal›ﬂmalar›, akademik baﬂar›s›, farmakoloji bilimine
yapt›¤› katk›n›n önemi ve bir camiaya rol modeli
olabilecek nitelikleri gözönünde tutulur.
Ödül dosyas›n›n içeri¤i:
1. Özgeçmiﬂ formu (TFD taraf›ndan haz›rlanacak)
2. Aday gösteren taraf›ndan yaz›lm›ﬂ gerekçeli
takdim mektubu
3. Yay›n listesi ve yay›nlar›n birer kopyas›
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Seçici kurul aﬂa¤›daki gibi oluﬂturulur:
1. Türk Farmakoloji Derne¤i Yönetim Kurulu Baﬂkan›
2. Yönetim kurulundan bir üye
3. Denetim kurulundan bir üye
4. Destekleyici kuruluﬂ temsilcisi
5. TÜBA temsilcisi
6. Türk Farmakoloji Derne¤i üyeleri aras›ndan
belirlenen bir profesör, bir doçent üye
7. Türkiye’de ilaç sanayii sektörünü temsil eden iki
üye
Seçici kurul Yönetim Kurulu seçimini takiben
belirlenir ve görev süresi yönetim kurulunun görev
süresi ile s›n›rl›d›r.
Ödül takvimi:
31. Ocak. 2007 Dosya tesliminin son günü
Baﬂvurular› dernek genel sekreteri kabul eder ve
süreci yönlendirir.
Adres:
Prof. Dr. Bülent Gümüﬂel
Türk Farmakoloji Derne¤i Genel Sekreteri
Hacettepe Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dal›
06100 S›hhiye, Ankara
Ödül miktar›:
Türk Farmakoloji Derne¤i öz kaynaklar› ve destekleyici
firman›n katk›s› ile belirlenecek para ödülünün yan›s›ra
bir plaket ve ödül berat›ndan oluﬂmaktad›r.
Ödül töreni:
Ödül Türk Farmakoloji Derne¤i k›ﬂ toplant›s›nda
verilecektir.

Farmakoloji E¤itiminde
Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme
Seminerleri 7-9 Mart 2007’de
Antalya’da Yap›l›yor
7-9 Mart 2007 tarihlerinde geleneksel olan Türk
Farmakoloji Derne¤i Farmakoloji E¤itiminde Kuﬂaklararas›
Bilimsel Etkileﬂme Seminerleri Programlar›'n›n onalt›nc›s›
Prof. Dr. R. Kaz›m TÜRKER an›s›na Antalya'da
düzenlenecektir. Toplant›m›z Aksu'da bulunan Venezia
Palace otelde (http://www.veneziapalace.com)
yap›lacakt›r.
Bu toplant›n›n duyurusu ayr›ca internetteki sayfam›z
(http//www.tfd.org.tr) ve bültenimiz arac›l›¤› ile de
yap›lacakt›r. Bültenin sizlere geç ulaﬂabilece¤ini
düﬂünerek sizlere bu duyuruyu e-posta yolu ile de
yapmay› uygun gördük.
‹nternetteki sayfam›zda 1993 y›l›ndan beri yap›lan
bu toplant›lar›m›z ile ilgili bir rapor "TFD Farmakoloji
E¤itiminde Kuﬂaklararas› Bilimsel Etkileﬂme Seminerleri
Program› Çal›ﬂma Program› ve Takvimi" ad› alt›nda
sizlerin bilgisine sunulmuﬂtur. Hepimizin çok iyi bildi¤i
gibi bu toplant›lar›n amac›, Türk Farmakoloji Derne¤i
Üyesi olan ve uzmanl›¤›n›/doktoras›n› bitirmis, ancak
doçent olmam›ﬂ arkadaﬂlar›m›z›n "uzmanl›k/doktora
e¤itimleri sonras›nda gerek yurt içi gerekse yurt d›ﬂ›nda
yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmalar›" akademik nezaket ölçüleri
içinde dinlemek, tart›ﬂmak, yap›c› eleﬂtirilerde bulunmak
ve bu arkadaﬂlar›m›za daha sonraki çal›ﬂmalar›nda bilgi
ve tecrübelerimiz dahilinde yol göstermektir. Ayr›ca,
y›lda en az bir kez de olsa, birbirimiz ile yaﬂad›¤›m›z
ﬂehirlerden ve ortamlardan farkl› bir yerde buluﬂmak,
sohbet etmek, e¤lenmek ve ayn› zamanda dinlenmek
f›rsat›n› bulmakt›r. Bu toplant›da ayr›ca meslekte 40
y›l›n› dolduran Sn. Prof. Dr. ‹smail Hakk› Ayhan ve Sn.
Prof. Dr. ‹smet Dökmeci hocalar›m›za plaket verilecektir.
Bu amaçlar ile, sizlerden ricam en geç 22 Ocak 2007
tarihine kadar konuﬂmac› olmak isteyen arkadaﬂlar›m›z›n
konuﬂma baﬂl›klar› ile birlikte bana haber vermeleridir.
Konuﬂmac›lar›n belirlenmesinde gözönünde
bulundurulacak kriterler aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:

1. TFD üyesi olmalar›
2. Farmakoloji alan›nda uzmanl›k/doktora derecesine
sahip olmalar›
3. Uzmanl›¤›n›/doktoras›n› bitirmiﬂ, ancak doçent
olmam›ﬂ kiﬂilerin "uzmanl›k/doktora e¤itimleri
sonras›nda gerek yurt içi gerekse yurt d›ﬂ›nda yapm›ﬂ
olduklar› çal›ﬂmalar›" sunacak olmalar›
4. Toplant›n›n amaçlar›ndan birine uygun ﬂekilde
2007 veya 2008 y›l› içinde doçentlik s›nav›na girecek
olmalar›
5. Daha önceki y›llarda konuﬂmac› olmak isteyip de,
baz› nedenlerden dolay› olamamalar›
6. Türkiye’deki farkl› ﬂehirler ve anabilim dallar›ndan
olmalar›
7. Ad›na toplant› yapt›¤›m›z hocam›z ile ayn›
anabilim dal›ndan birinde görev yapmalar›
Sayg› ve sevgilerimle,
Prof. Dr. Bahar TUNÇTAN
TFD Yönetim Kurulu Ad›na
Mersin Üniversitesi Yeniﬂehir Kampüsü
Eczac›l›k Fakültesi Farmakoloji Ab.D. 33169, Mersin
Tel is : 0 324 341 0605; 0 324 3412815 / 2633
Faks : 0 324 341 0605; 0 324 3413022
GSM : 0 533 2178095
E-mail : btunctan@yahoo.com;
btunctan@mersin.edu.tr; btunctan@gmail.com
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Türk Farmakoloji Derne¤i
Farmakoloji E¤itiminde Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme
Seminerleri Program›
Prof. Dr. R. Kaz›m Türker Toplant›s›
7-9 Mart 2007, Aksu, Antalya
"Farmakoloji E¤itiminde Kuﬂaklararas› Bilimsel Etkileﬂme Seminerleri"nin onalt›nc›s›, Prof. Dr. R. Kaz›m
Türker an›s›na, 7-9 Mart 2007 tarihinde Antalya'da düzenlenecektir. Toplant› Aksu'da bulunan Venezia
Palace otelde (http://www.veneziapalace.com) yap›lacakt›r.
Konaklama ücretleri (KDV dahil):
7-9 Mart 2007
Toplant› süresince konaklamak isteyenler için
aﬂa¤›daki 2 gecelik paket fiyat geçerli olacakt›r. Tek
gecelik konaklamalarda paket fiyat bozulmaz.
1 kiﬂilik odada herﬂey dahil kiﬂi baﬂ› / 2 gece
125 Euro
2 kiﬂilik odada herﬂey dahil kiﬂi baﬂ› / 2 gece
80 Euro
3 kiﬂilik odada herﬂey dahil kiﬂi baﬂ› / 2 gece
77 Euro

son baﬂvuru tarihinden sonra yukar›daki fiyatlara % 15
fark ilave edilecektir.
Toplant›ya kat›lmak isteyenlerin en geç 16 ﬁubat
2007 tarihine kadar, aﬂa¤›da verilen isim veya hesap
numaras›na konaklama ücretlerinin tamam›n›
yat›rmalar› ve aﬂa¤›daki formu doldurarak, dekontun
fotokopisi ile birlikte aﬂa¤›daki adrese faks, posta veya
e-mail ile göndermeleri gerekmektedir; ödeme
yapmayanlar›n rezervasyonlar› kabul edilmeyecektir.
22 ﬁubat 2007 akﬂam›na kadar yap›lacak rezervasyon
iptalleri otelin durumuna göre kabul edilecek olup
konaklama ücretinin tamam› geri ödenecektir. Bu
tarihten sonra yap›lacak iptaller kabul edilmeyecek
olup, konaklama ücreti geri ödenmeyecektir.

Toplant› kay›t ücreti 30.-YTL’dir. Kay›t ücreti toplant›
esnas›nda ödenecektir.
9-10 Mart 2007
Toplant› sonras›nda hafta sonu konaklamak isteyenler
için aﬂa¤›daki fiyatlar geçerlidir.
1 kiﬂilik odada herﬂey dahil kiﬂi baﬂ› / 1 gece
75 Euro
2 kiﬂilik odada herﬂey dahil kiﬂi baﬂ› / 1 gece
60 Euro
3 kiﬂilik odada herﬂey dahil kiﬂi baﬂ› / 1 gece
55 Euro
Ailesi ile ayn› odada kalan çocuklar için 0-12 yaﬂ
aras› birinci çocuk ücretsizdir. ‹kinci çocuk için
konaklama ücretinin %50'si ödenecektir. Konaklama
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Transfer
Talebe göre 7 Mart 2007 ve 9 Mart 2007 tarihlerinde
havaliman›/otogar – otel – havaliman›/otogar aras›nda
transfer imkan› sa¤lanacakt›r. Transfer isteyenlerin
taleplerini 23 ﬁubat 2007 tarihine kadar bildirmeleri ve
belirlenen ücreti aﬂa¤›da verilen hesap numaralar›na
yat›rmalar› gerekmektedir. Havaliman› – otel ve otogar
otel aras›nda belirlenen saatlerde trasnfer sa¤lanacakt›r.
Tek yön ulaﬂ›m ücreti 45 Euro’dur. Daha farkl› saatlerde
ulaﬂ›m isteyenler için ayr› bir ücretlendirme yap›lacakt›r.

Türk Farmakoloji Derne¤i
Farmakoloji E¤itiminde Kuflaklararas› Bilimsel Etkileflme Seminerleri Program›
Prof. Dr. R. Kaz›m Türker Toplant›s›
7-9 Mart 2007, Aksu, Antalya
Baflvuru Formu
Ad› Soyad›
Ünvan›
Üniversite Fakülte
Yaﬂ (ay/y›l/gün)
Adres
Tel (‹ﬂ)
Tel (GSM)
Konaklama

Faks

E-mail

7 Mart 2007 (giriﬂ) – 9 Mart 2007 (ç›k›ﬂ)
9 Mart

Tek kiﬂilik oda istiyorum

10 Mart
2 kiﬂilik oda istiyorum

3 kiﬂilik oda isiyorum

Odam› ﬁu Kiﬂiler ile Paylaﬂmak ‹sterim:
Transfer:
Tek yön transfer istiyorum

Çift yön transfer istiyorum

Havaliman›/otogar - otel (7 Mart 2007)
(Tek yön transfer ücreti 45 Euro'dur).

Otel - havaliman›/ otogar (9 Mart 2007)

Geliﬂ Tarihi ve Saati:
Ödeme Hesab›m:
Konaklama Ücreti: ……...….. gece
Ulaﬂ›m Ücreti:
...…………. kiﬂi

Transfer istemiyorum

Ayr›l›ﬂ Tarihi ve Saati:
…….. kiﬂilik odada x Euro
x Euro
Genel Toplam:

Toplam: ………….Euro
Toplam: ………….Euro
.......………………Euro

Ödemem gereken ………….…………………..……… Ebru aﬂa¤›da belirtilen verilen hesaba yat›r›lm›ﬂt›r.
Önemli Tarihler
Konuﬂmac›lar için son baﬂvuru tarihi
Konuﬂmac›lar›n metinlerini göndermeleri için son baﬂvuru tarihi
Kat›l›mc›lar için son baﬂvuru tarihi

: 22 Ocak 2007
: 19 ﬁubat 2007
: 16 ﬁubat 2007

Rezervasyon iptalleri için son baﬂvuru tarihi

: 22 ﬁubat 2007

Konuﬂmac›lar ve Kat›l›mc›lar için Bilgi
Prof. Dr. Bahar Tunçtan
Mersin Üniversitesi, Yeniﬂehir Kampüsü, Eczac›l›k Fakültesi, Farmakoloji Ab.D., 33169, Mersin.
Tel. (‹ﬂ): 0 324 341 0605; 0 324 3412815 / 1833; Tel (GSM): 0 533 217 80 95; Faks: 0 324 341 0605
E-posta: btunctan@yahoo.com veya btunctan@superonline.com veya btunctan@mersin.edu.tr
Toplant›ya Kat›l›m ve Rezervasyon için Baﬂvuru
Organizasyon Sorumlusu: Mine Kaya, Burcu Altuntaﬂ Symcon Turizm ve Ticaret Ltd. ﬁti.
Cinnah Cad., No: 26 / 10, 06690, Çankaya, Ankara.Tel.: 0 312 467 3570; Faks: 0 312 467 3802;
E-posta: mkaya@symcon.com.tr, baltuntas@symcon.com.tr ; Web: www.symcon.com.tr
Hesap Sahibi
: Simkon Turizm ve Ticaret Ltd. ﬁti.,
Hesap Bilgileri
: Yap› ve Kredi Bankas›, Bayar Caddesi ﬁubesi (682)
Hesap No
: 71779786 (Euro), 71773489 (YTL)
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Bilimsel Toplant›lar

• II. Moleküler T›p Kongresi
24-26 Mart 2007, ‹stanbul
Bilgi için: www.molekulertip.org

• ICT XI-International Congress of
Toxicology-2007
15-19 Temmuz 2007, Montreal, Kanada
Bilgi için: www.ict2007.org/15_call4-prep_e.shtml.

• 9th ECNP Regional Meeting
27-29 Nisan 2007, Sofya, Bulgaristan
Bilgi için: www.ecnp.nl

• EBPS- European Behavioral Pharmacology
Society Biennual Meeting
31 A¤ustos – 3 Eylül 2007, Tübingen, Almanya

• Experimental Biology 2007, Annual
Meeting
28 Nisan – 2 May›s 2007
The Washington Convention Center, Washington DC
Bilgi için: www.eb2007.org

• 2. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi
22-24 Haziran 2007, ‹stanbul
Bilgi için: www.psikofarmakolojikongresi2007.org

• XIX World Congress of the International
Society for Heart Research (ISHR)
22-26 Haziran 2007, Bolonya, ‹talya
Bilgi için: www.ishr-italy2007.org

• 7th IBRO World Congress of Neuroscience
12-17 Temmuz 2007, Melburn, Avustralya
Lokal organizasyon: Dr. Andrew Lawrence, Howard
Florey Institute
e-mail: A.Lawrence@hfi.unimelb.edu.au
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Bilgi için: Prof. Werner Schmidt, Univ. Tubingen
e-mail: werner.schmidt@uni-tuebingen.de

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

Doçent Ünvan›n› alan üyelerimizi
kutluyoruz
Dr. M. Devrim Do¤an

Dr. Hülagü Bar›ﬂkaner

Ufuk Üniversitesi T›p Fakültesi Farmakoloji Ab.D.
Doçentlik ünvan›n›n al›nd›¤› tarih: 5 Ekim 2006

Selçuk Üniversitesi, Meram T›p Fakültesi, Farmakoloji Ab.D.
Doçentlik ünvan›n›n al›nd›¤› tarih: 12 Ekim 2006

Dr. Özlem Bozda¤›

Dr. Arda Taﬂatargil

Fishberg Department of Neuroscience, The Mount Sinai

Akdeniz Üniversitesi, T›p Fakültesi, Farmakoloji AbD
Doçentlik ünvan›n›n al›nd›¤› tarih: 29 Kas›m 2006

School of Medicine, New York, NY 10029, USA.
Doçentlik ünvan›n›n al›nd›¤› tarih: 5 Ekim 2006

Dr. Murat Kesim
Karadeniz Teknik Üniversitesi, T›p Fakültesi, Farmakoloji Ab.D.
Doçentlik ünvan›n›n al›nd›¤› tarih: 29 Kas›m 2006

Yeni Üyelerimiz

Arﬂ. Gör. Dr. Tuncer SUMAK

Yrd. Doç. Dr. Gökçe TOPAL

Prof. Dr. Mehveﬂ Ece GENÇ

Erciyes Üniversitesi
T›p Fakültesi, Farmakoloji Ab.D.

‹stanbul Üniversitesi
Eczac›l›kFakültesi,FarmakolojiAb.D.

Yeditepe Üniversitesi
T›p Fakültesi, Farmakoloji Ab.D.

Dr. Olcay GÜLTEPE
Dokuz Eylül Üniversitesi
T›p Fakültesi, Farmakoloji Ab.D.
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