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ÖnsözÖnsöz
Değerli Meslektaşlarım,

Derneğimiz, meslektaşlarımız ve ülkemiz için çok önemli olan bir rüyamız sonunda ger-
çekleşti. WorldPharma2010 süresince yapılan EPHAR genel kurulunda EPHAR 2016 kongresinin 
İstanbul’da yapılmasına karar verildi. Bundan sonra bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için 
çok çalışmamız gerekecek. İç sayfalarda bu durumun genel bir değerlendirmesini yapan yazı 
bulacaksınız. Bu gelişmenin daha detaylı analizini okuyabilmek için bültenimizin bir sonraki sa-
yısını beklemeniz gerekecek. Bu konuda emeği geçen herkesi ve hepimizi içtenlikle kutluyorum.

Türk Farmakoloji Derneği 27-30 Mayıs, 2010 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi işbirliğiyle “Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi Eğitim Programı” 
düzenledi. Son derece aktif ve başarılı geçen toplantı oldu. Toplantı için emeği geçen başta 
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar olmak üzere 
bütün düzenleyicilere ve konuşmacılara teşekkürü borç bilirim. Eğitim faaliyetlerimiz bununla 
sınırlı kalmadı. Geçen yıl ilkini yaptığımız “Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz 
Okulu”nun ikincisi 21-27 Haziran 2010 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Yaz okulunda yedi üyemize 
eğitim verdik. TFD Yönetim Kurulu ayrıca bir “Akılcı İlaç Eğitim Kurulu” kurmaya karar verdi. Bu 
kurulla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde internet sitemizden ilan edilecektir. Türk Farmakoloji 
Derneği 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi Eskişehir’de yapılacaktır. TFD Yönetim Kurulu Kongre 
bilimsel sekreterliği için Prof. Dr. Kevser Erol atanmıştır. Kongre organizasyonu için TFD Yönetim 
Kurulunu çeşitli firmalardan teklif toplamıştır ve yapılan değerlendirme sonucunda ulusal kong-
remizin Plaza Turizm firması tarafından yapılmasına karar verilmiştir. Kongreyle ilişkili detaylar 
yakında açıklanacaktır. Bunların dışında 16th World Congress of Basic and Clinical Pharmacology 
(WorldPharma2010), Kopenhag, 17-23 Temmuz 2010 programı içinde, 19 Temmuz 2010 tarihinde, 
Türk Farmakoloji Derneği adına Prof. Dr. Zafer Güney’in düzenlediği “Clinical Trials Across Europe 
and Role of Pharmacologists” başlıklı bir workshop da gerçekleştirilmiştir.

Tıpta Uzmanlık Kurulu 21-23 Haziran 2010 tarihleri arasında yaptığı toplantılarda Tıpta Uz-
manlık Eğitiminde yapılacak rotasyonlar ve süreleri konusunda bir karara vardı. Yönetim kuru-
lumuzun önerileri dikkate alınarak, Tıbbi Farmakoloji uzmanlık eğitiminde 1’er ay süreyle Nükleer 
Tıp ve Tıbbi Genetik rotasyonlarının olmasına karar verildi. Anesteziyoloji ve Reanimasyon uz-
manlık eğitiminin farmakoloji rotasyonu da kalktı. Tıpta Uzmanlık Kurulunun Tıbbi Farmakoloji 
uzmanlık alanında çekirdek müfredatın belirlenmesine katkılarımız da sürecektir.

Daha önceki bülten sayılarımızın internet sitemizden yayınlanma çabaları da başarılı oldu, 
artık yayın hayatına başlamasından itibaren tüm bülten sayılarımız internet sitemizde yer al-
maktadır. Bu konuda Prof. Dr. Ersin Yarış ve çalışma arkadaşlarının önemli katkıları oldu. Derne-
ğimizin bastırdığı diğer kitap veya kitapçıkları da yayınlamak istiyoruz. Bu konu sonuçlandığın-
da sizleri bilgilendireceğiz.

Maalesef bir de üzücü haberimiz var. Derneğimiz Yönetim Kurulu Eski Başkanı, Ankara Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Melli’nin babası, 
Süleyman Melli 28.06.2010 akşamı vefat etmiştir. Cenazesi 30.06.2010 Çarşamba Antalya Murat-
paşa camiinde kılınan öğlen namazından sonra Antalya Uncalı mezarlığında toprağa verilmiştir. 
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu adına hocamıza ve rahmetlinin tüm ailesine başsağlığı 
dilerim.

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu adına hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr. Öner Süzer
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“Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi 
Eğitimi” nin Ardından....

Türk Farmakoloji Derneği’nin düzenlediği 

XVII. Farmakoloji  Eğitim Sempozyumu “Terapötik 

İlaç düzeyi İzlemi” Eğitim programı Yakın Doğu 

Üniversitesi Eczacılık  Fakültesi’nin katkılarıyla 28 

Mayıs 2010 tarihinde Kıbrıs’ta gerçekleştirildi.

Farmakologların diğer klinik dallarla iletişim 

ve etkilerinin artırılması, uzmanlık sonrası devlet 

hastanelerine atanan farmakologların gerektiği 

gibi efektif çalışabilmeleri ve hastanelerde 

terapötik ilaç düzeyi izleminin de (Therapeutic 

Drug Monitoring)(TDM), analiz öncesi-analiz- 

analiz sonrasının (yorum) bir bütün olduğu 

ve her evresi ile farmakolojinin sorumluluğu 

altında olması gerektiği üzerine konumlandırılan 

toplantı, çeşitli üniversiteler ve hastanelerden 

gelen farmakologların azımsanmayacak bir ilgisi 

ile yapıldı. Toplantıda terapötik ilaç düzeyi izlemi 

programını hastanelerinde uygulatan üniversiteler 

(Uludağ üniversitesi,  Osmangazi Üniversitesi) ve 

uzmanlık sonrasında devlet hastanelerine atanan 

farmakologların izlem programı uygulamaları 

ile ilgili deneyimleri paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Eğitimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alaaddin 

Dilsiz’in toplantıya katılması konunun öneminin 

ve uygulamaya girmesinin getireceği faydanın 

Sağlık Bakanlığı tarafından da netleştirilmesini 

sağlayacağını, bu programın yaygınlaşmasını 

hızlandıracağı umudunu verdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Türk 

Farmakoloji Derneği başkanı Prof. Dr Öner Süzer,  bu 

tür eğitimlerin güncel, ilgili ve gerekli konularda 

devam edeceğini bildirdi ve emeği  geçenlere 

teşekkür etti, Yakındoğu Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar 

güncel konularda eğitimin önemini vurguladı 

ve toplantının Kıbrıs’ta olmasından duyduğu 

memnuniyeti belirtti.  Yakındoğu Üniversite 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, toplantıya 

ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ve 

üniversitelerinde, Türkiye’nin katkılarıyla Tıp, 

Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerinde önemli 

yatırımların yapıldığından bahsetti.

Toplantıda birinci oturum Prof Dr. Mehmet 

Melli’nin başkanlığında açıldı. Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD’dan 

Doç. Dr. Sinan Çavun, terapötik ilaç düzeyi izlemi 

uygulamasının önemi (personel, yer, cihazlar, 

talimat ve  prosedürler, şartnameler, kalite sistemi) 

uygulamadaki sorun ve zorlukları, nasıl yapılması 

Yrd. Doç. Dr. Latif Özbay
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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“Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi Eğitimi” nin Ardından....

ve kimlerin yapması gerektiğini, farmakoekonomik 

yönünü ve genel işleyiş ile ilgili bilgi ve deneyimlerini 

kimseyi sıkmadan ve gerekli ilgiyi uyandıracak 

şekilde aktardı. Konuşmada izlemin kimler tarafından 

yapılmasının uygun olacağı konusuna da yer 

verildi. Prof. Dr.Zafer Gören biyokimya ve patoloji 

laboratuvarları tarafından verilen ilaç düzeyi 

analizleri ve yorumlarındaki hatalardan örnekler 

verdi. Prof. Dr. Yeşim Tunçok, izleme toksikolojik 

testlerin de katılması üzerine görüşünü bildirdi. 

2. Oturum Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar 

başkanlığında yapıldı. Oturumda Prof. Dr. Hakan 

Ergün Terapötik ilaç düzeyi izlemede gerekli temel 

farmakokinetik bilgilerin pratik uygulamaya 

uyarlanması ile ilgili bilgi verdi. TDM in terapötik 

yararı artıracağı, advers etki oranını azaltacağı 

vurgulandı. 

Oturumun ardından Yakındoğu Üniversitesi 

Konuk Evi’nde verilen yemeğin ardından kısa bir 

kampus gezisi ve Kıbrıs’ın ortalamaların üzerindeki 

sıcak havasında yapılan yakında açılacak olan 

ve Avrupa’daki en ileri teknolojilerin kullanıldığı 

Yakındoğu Üniversite hastanesinin uzuuuun uzuuuun 

gezdirilmesi ardından öğleden sonraki oturumlar için 

tekrar toplantı salonuna dönüldü.

3. Oturum Doç. Dr. Ahmet Akıcı başkanlığında 

başladı. Osmangazi Üniversitesi Farmakoloji ABD dan 

Doç. Dr. Başar Sırmagül ilaç analizi yöntemlerinden 

bahsetti toplantı sonunda Ahmet Akıcı yöntemin 

önemli olduğu , analiz yöntemine göre sonucun 

değişebildiği sonuç verilirken hangi yöntemle 

yapıldığının bilinmesi gerektiğini vurguladı.

4. Oturum 9 Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hülya 

Güven başkanlığında yapıldı. Yrd. Doç. Dr.Serap 

Anette Akgür, bağımlılık yapan ve kötüye kullanılan 

ilaçların analizlerinden, analiz yöntemlerinden, 

doğrulama gerekliliğinden ve bu konuda eğitimli 

personel yetiştirilmesi zorunluluğundan bahsetti. Adli 

nedenlerden dolayı ayrıca önemi olan bu konuda 

yapılması ve dikkat edilmesi gereken durumları, 

yasal sorumlulukları vurguladı.

Son panel TDM de farmakologların yeri üzerineydi. 

Uzm. Dr. Cem Kaplan kendi hastanesinde ilaç 

düzeyi takibi ve verilen farmakoloji konsültasyonu 

ile beyin cerrahisinde yatan bir hastada sağlanan 

olumlu gelişmeden çarpıcı bir örnek vererek 

bu konuda özendirici ve başarılı sunum yaptı. 

Hastaların ancak ortalama %22 sinin terapötik dozda 

ilaç kullandıklarını,  büyük bir çoğunluğunun 

subterapötik düzeyde, daha az bir kısmınında toksik 

düzeyde ilaç kullandıklarını, buna bağlı olarak 

terapötik ilaç düzeyi takibinin önemini bir kez daha 

vurguladı.
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“Terapötik İlaç Düzeyi İzlemi Eğitimi” nin Ardından....

Tartışma bölümünde; S.B. Sağlık Eğitimi Genel 

Müdür Yardımcısı  Dr. Alladdin Dilsiz, sempozyumda 

aldığı bilgilerin çok yararlı ve aydınlatıcı olduğunu.

söyledi. Sürecin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Farmakoloji ABD nın, İlaç düzeyi izleminin 

farmakologlar tarafından yapılması gerektiği 

üzerine yazısı ile başladığını, bakanlığın bu konuda 

görüşünü üniversiteler, Hıfzısıhha Enstitüsü ve eğitim 

hastanelerinden görüş alındığını söyledi. Konuyla 

ilgili fikirlerinin konuşmaların sonrasında olumlu 

olarak değiştiğini belirtti. Uzmanlık müfredatının 

yetkileri belirlediğini, bunun tüm bölümlerde 

standardizasyonu sağlayacağını belirtti. Ancak 

mevcut müfredatta ilaç analizi eğitimi ile ilgili 

bir eğitimin olmamasını eleştirdi. Prof. Dr. Ersin 

Yarış konu ile ilgili bilgi alınırken Türk Farmakoloji 

Derneğine danışılmamasını eleştirdi. Farmakologların 

bu konuda önlerinin kapatılmaması gerektiğini 

söyledi. Doç. Dr. Remzi Erdem müfredatın bakanlıkça 

belirlendiğini ve eksiklerin bundan kaynakladığını 

belirtti. Prof. Dr. Zafer Gören Marmara Üniversitesi 

Hastanesi ile Pendik Devlet Hastanesinin birlikte 

çalışacağını durumun bu açıdan hem üniversite 

hem de Sağlık Bakanlığı tarafından ortak kabul 

edilmesi gerektiğini söyledi. Ancak durumun nasıl 

geliştirileceği tartışılması gerekirken durumun 

nasıl korunacağı noktasına gelindiğini vurguladı. 

Prof Dr. Eyüp Akarsu TDM in bir ihtiyaç olduğunu, 

yetiştirilecek farmakologların bir analiz çalışmasını 

yürütebilecek şekilde mezun edilmesi ve laboratuvar 

yönetimini bilmeleri gerektiğini söyledi. Prof. Dr. 

Bülent Gümüşel TDM konusunda TFD’nin gerçeği 

ve olumlu katkıları ortaya koyduğunu, bunun 

Sağlık Bakanlığı’nın yolunu aydınlatacağını 

söyledi. Prof. Dr. Öner Süzer müfredatı yazmakla 

yükümlü olduğumuzu ve geleceğin farmakoloğunu 

tanımlanması gerektiğini söyledi.

Oldukça faydalı, yol gösterici olan program, 

akşam Girne Beşparmak Dağları yamaçlarında yenilen 

özel ve güzel bir akşam yemeği ile son buldu.

Ertesi gün sıcak ama keyifli Lefkoşa ve Girne 

gezilerinin ardından  yapılan deniz keyfi bütün 

yorgunlukları sildi ve keyfimizi katladı.

Çoook sıcak bir Kıbrıs havası, şeftali kebabı!!!!, 

sempatik Kıbrıs aksanı, sağdan direksiyon ve trafik 

akışı ile atlatılan tehlikeleriyle verimli ve güzel bir 

toplantı daha geride kaldı...
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Klinik Araştırmalarda Yeni Süreç 

İlaç araştırmalarına ilişkin ilk yönetmelik 29 

Ocak 1993 tarihli ve 21480 sayılı Resmi Gazete’de 

“İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” olarak 

yayımlanmış olup, geçerli olduğu sürece birçok 

ihtiyacı karşılamıştır. Ancak, bilimin hızlı ilerleyişi ve 

mevzuatın sürekli güncellenmesi ile Avrupa Birliği 

uyum çalışmaları kapsamında 23 Aralık 2008 tarihli 

ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de “Klinik Araştırmalar 

Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. 

Klinik araştırmalar konusundaki gelişmelerin 

bir getirisi olarak, Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı 

altında bir birim olan Klinik Araştırmalar Birimi, 

27.07.2005 tarihinden itibaren Klinik Araştırmalar 

Şubesi olarak çalışmaya başlamıştır.

Yakın dönemde İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü 

bünyesinde, özellikle farmakoloji uzmanları için, 

uzmanlık sonrası mecburi hizmet kadroları açılmış, 

bu karar hem farmakologlara yeni bir iş alanı sunmak 

hem de İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 

vizyonunu değiştirmek adına doğru bir karar 

olmuştur.  

Yeni yönetmeliğin yayınlanması, klinik 

araştırmaların ayrı bir şubede değerlendirilmeye 

başlanması ve akademik kökenli bir kadronun bu 

alanda çalışmaya başlaması ile Türkiye’de klinik 

araştırmalar yeni bir ivme kazanmış ve uluslararası 

alanda sesini duyurmaya başlamıştır. Yine bu 

dönemde Klinik Araştırmalar Şubesince yürütülen 

eğitimlerle Türkiye genelinde pek çok kişiye ulaşılmış 

ve klinik araştırmalar konusunda, daha önce olmayan 

bir farkındalık oluşması sağlanmıştır.

“Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik” 

aleyhinde açılan davalar sonucunda T.C. Danıştay 

Onuncu Dairesi’nin 13.11.2009 tarihli Esas No: 

2009/3329 ve 2009/3991 ile 23.12.2009 tarihli Esas 

No: 2009/12763 sayılı kararları gereğince itiraz yolu 

açık olmak üzere bazı maddelerinin iptaline karar 

verilmiştir. Bunun üzerine 11. Mart 2010 de “Klinik 

Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. 

Yeni yayımlanan yönetmelik her ne kadar klinik 

araştırmaların yürütülmesi konusunda, ortaya çıkan 

açıkları kapatmış olsa da, beraberinde yeni yükler 

ve sorular getirmiştir. Üniversiteler, araştırmacılar, 

firmalar ve diğer taraflar için yeni sürecin 

getirdiği zorluklar farklı platformlarda defalarca 

dile  getirilmiş,  işleyişin yavaşlığı konusunda ise 

genellikle Klinik Araştırmalar Şubesinin sorumlu 

olduğu zannedilmiştir.

Bu durum, Klinik Araştırmalar Şubesi’nin 

kendisini ifade etme, süreci paylaşma gereksinimini 

ortaya çıkarmış ve 18-19 Haziran 2010 tarihinde, 

ilaç firmaları, sözleşmeli araştırma kuruluşları, 

biyoeşdeğerlilik merkezlerine yönelik bir eğitim 

toplantısı düzenlenmiştir.

Bu toplantıda yeni sürecin Klinik Araştırma 

Şubesi’nin iş yükünü ne oranda arttırdığı açıkça ifade 

edilmiştir. Buna göre; 

• Bu zamana kadar personel eksiğine karşın, 

değerlendirme, onay, takip ve yazışmalarının başarılı 

bir şekilde yürütüldüğü, faz çalışmaları, gözlemsel 

ilaç çalışmaları, biyoeşdeğerlilik çalışmaları, 

araştırma ürünü ithalatı, insani amaçlı ilaca erken 

erişim programlarına ek olarak ilaç dışı çalışmalar da 

şubenin görev listesine eklenmiştir. İlaç araştırmaları 

konusunda uzmanlaşmış olan ekip, yeni bir cerrahi 

metot araştırması, kök hücre nakli araştırması, doku 

ve organ nakli araştırması, yeni bir tıbbi cihaz klinik 

araştırması konularında da kısa sürede kendini 

Uzm. Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu    
T.C. Sağlık Bakanlığı
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
Klinik Araştırmalar Şube Müdürlüğü
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geliştirmiş ve konunun uzmanlarına danışarak her 

çalışmayı ayrıntılı olarak incelemiştir. Elbette ki bu, 

zaman alacak bir süreçtir. 

• Girişimsel olmayan klinik araştırmaların 

değerlendirilmesi, bağımsız etik değerlendirme 

komisyonlarına bırakılmış olmakla beraber, 

uzmanlık tezlerinin birçoğu Klinik Araştırmalar 

Şubesince değerlendirilmeye başlanmıştır. Tüm 

Türkiye genelinde yürütülen uzmanlık tezlerinin 

azımsanmayacak sayıda olduğu bir gerçektir. 

• Yönetmelik değişikliği öncesinde, Türkiye 

genelinde çok sayıda Etik Kurul tarafından 

değerlendirilen dosyaların tümü, Klinik Araştırmalar 

Şubesi’ne ulaşmakta ve Yüksek Sağlık Şurası 

bünyesinde kurulan Etik Danışma Kurullarına 

sunulmak üzere değerlendirilmektedir. Daha önce 

var olan Etik Kurulların birer sekreteryası olduğu 

düşünülürse, tüm bu yükü Klinik Araştırmalar 

Şubesinin üstlenmesi beklenmektedir. Etik Danışma 

Kurullarının bağımsız olarak aldığı kararların, Yüksek 

Sağlık Şurası’na iletilmesi ve ardından başvuru 

sahibine bildirilmesi yine Klinik Araştırmalar Şubesi 

görev alanına girmiştir.

• Son iki yıl içerisinde Klinik Araştırmalar 

Şubesi tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde çok 

sayıda araştırmacıya ulaşılmış olmasına karşın, 

uzmanlık tezleri için başvuruda bulunan son sene 

asistanlarının, klinik araştırmalar konusunda çok az 

bilgiye sahip olduğu bu süreçte tespit edilmiştir. Bu 

durum, uzmanlık tezi olarak planlanan çalışmaların, 

insanlar üzerinde yürütüleceği düşünüldüğünde 

tüyler ürperticidir. Bu konuda daha fazla eğitime 

ihtiyaç  olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. 

• Klinik araştırma başvurusu yapan tüm 

tarafların bilgi yetersizliği dikkate alınarak, mevzuat 

değişikliklerine uyumlu çok sayıda kılavuz, form ve 

ayrıntılı duyurular yayınlanmakta olup, bunların 

taraflarca okunmaması ve telefonla veya yüz yüze 

bilgi edinmeye çalışılması da süreci yavaşlatan 

etmenlerdendir. 

• Şube çalışanları, “ne kadar çok kişi öğrenirse, o 

kadar az yoruluruz” düşüncesiyle her soruyu büyük 

bir özveri ile yanıtlamış ve başvuru sahiplerini gerekli 

şekilde yönlendirmiş olmasına karşın, kaba olmakla 

ve yardımcı olmamakla suçlanmışlardır. Bu gibi 

durumlar, normalin üzerinde performans gösteren 

ekibin motivasyon kaybına neden olmaktadır.

• Klinik Araştırma Şubesi çalışanlarının çoğu 

üniversite kökenli olduğundan, bu nosyonla 

çalışmalarına devam etmekte, her görev tanımına 

uygun standart çalışma yöntemleri hazırlamaktadır. 

Haftalık değerlendirme ve paylaşım toplantıları, 

seminer saatleri, makale ve poster çalışmaları, iş yükü 

nedeni ile askıya alınmıştır.

• Kısa süre önce Genel Müdürlük kapsamında 

başlatılan e-başvuru süreci, adaptasyon ve uygulama 

aşamalarında zaman almaktadır.

İlk defa karşılıklı sorunların tartışıldığı ve ortak bir 

çözüm yolunun arandığı bu toplantının ardından kısa 

zamanda çok güzel geri dönüşler olmuş, bu toplantının 

tekrarlanmasına hatta araştırmacılara yönelik yeni 

eğitimlerin planlanmasına gerek olduğu ortaya çıkmıştır. 

Katılımcılar, eğitim toplantısında eksikliklerini fark 

ettiklerini ve düzeltme yoluna gittiklerini bildirmişlerdir. 

Klinik araştırma başvurularının onay sürecinin 

uzamasında, tüm tarafların hataları ve eksiklerinin 

olduğu, bu durumun ancak karşılıklı anlayış ve birlikte 

hareketle düzeltilebileceği görülmektedir.

Türkiye’nin Klinik Araştırmalar konusunda, 

uluslararası bir yer edinebilmesi için, Bakanlık,  

Üniversiteler, Eğitim Araştırma Hastaneleri ve ilgili 

sektörün bu konuya aynı taraftan bakabilmeleri 

gerekmektedir. 

Klinik Araştırmalarda Yeni Süreç



8

Klinik Toksikoloji Kursunun 
Ardından

Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu 

tarafından düzenlenen Klinik Toksikoloji Kursu 

27-30 Nisan 2010 tarihleri arasında İzmir’de Dokuz 

Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 

Konferans Salonu ve Probleme Dayalı Öğretim 

(PDÖ) dersliklerinde başarıyla gerçekleştirildi. 73 

kişiden oluşan kurs katılımcılarının yarıdan fazlası 

farmakolog ya da farmakoloji alanında lisansüstü 

eğitim alan kişilerden oluşuyordu (Tablo 1-3). 

TÜBİTAK, 35 yaş altı 23 katılımcıya kursa katılım, 

yol ve konaklama desteği verdi. Türk Farmakoloji 

Derneği, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı 

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM), Dokuz Eylül 

Üniversitesi Rektörlüğü ve Tıp Fakültesi Dekanlığı ve 

özel sektör kuruluşları kursumuzu destekledi.   

Bu kursu önemli hale getiren noktalardan biri 

de Türkiye’de ilk kez yapılmasıydı. Zehirlenmelerin 

önlenmesi, tanısı ve tedavisi konularında temel 

bilginin yanı sıra, interaktif olgu tartışmalarıyla 

beceri kazandırmayı da hedefleyen kursumuza 

ilginin çok olması bu konuda bilgi ve beceri eğitimi 

eksikliğini göstermekteydi. Klinik Toksikoloji 

Kursunun farmakoloji, toksikoloji, acil tıp, adli tıp, 

pediatri, psikiyatri, pratisyen hekimlik ve işyeri 

hekimliği gibi çok sayıda bilim dalına yönelik olması 

da katılım talebini artırdı. Kursumuza başvuru 

talebinin çok fazla olması nedeniyle 60 olarak 

belirlenen katılımcı sayısı 73’e çıkarıldı. 

Prof.Dr. Yeşim Tunçok
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Klinik Toksikoloji Kursu Düzenleme Kurulu Başkanı

Tablo 1.Katılımcı Dağılımı

Eğitimi Sayı

Acil Tıp Uzmanlık Öğrencisi ve Uzmanı 12

Adli Tıp Uzmanlık Öğrencisi ve Uzmanı  4

Farmakoloji Öğretim Üyesi 6

Farmakoloji Uzmanı 9

Farmakoloji Uzmanlık ve Doktora Öğrencisi 25

Farmakoloji Yüksek Lisans Öğrencisi 1

Pratisyen Hekim  5

Toksikoloji Doktora Öğrencisi 1

Toksikoloji Uzmanı (PhD) 3

Toksikoloji Yüksek Lisans Öğrencisi 1

Kimya 2

Biyoloji 3

Fizyoloji Uzmanı 1

Toplam 73

Tablo 2. Meslek ünvanlarına göre dağılım 

Meslek Unvanı Sayı

Hekim 63

Eczacı 3

Kimyager 2

Biyolog 3

Veteriner 2

Toplam 73

Tablo 3. Meslek gruplarına göre dağılım 

Meslek Grubu Sayı

Farmakoloji 41

Acil Tıp  12

Pratisyenlik, aile hekimliği 5

Toksikoloji 5

Adli Tıp  4

Biyoloji 3

Kimya 2

Fizyoloji  1

Toplam 73
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Kursun ilk günü açılış konuşmalarıyla başladı. 

Türk Farmakoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Öner Süzer 

kursumuzun açılışına katıldı ve güzel bir konuşma 

yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mehmet Füzün de konuşmasıyla açılış törenimizi 

onurlandırdı. Açılış töreninden sonra kurs programı 

sunum formatındaki konuşmalarla devam etti (Tablo 

4). Sonraki günlerde kurs programı sabahları sunum, 

öğleden sonraları ise küçük gruplarda interaktif 

zehirlenme olgu tartışmaları biçiminde devam etti 

(http://www.kliniktoksikoloji2010.com/). Özellikle bir 

zehirlenme olgusu üzerinden katılımcılarla interaktif 

olarak gerçekleştirdiğimiz oturumlar çok ilgi çekti 

ve en iyi geri bildirimleri aldı. Eğiticilerimiz arasında 

Farmakoloji dışında Acil Tıp, Adli Tıp, Pediatri ve 

Halk Sağlığı bilim dallarından da konunun uzmanları 

vardı. Kurs sunumları Türk Farmakoloji Derneği web 

sayfasında yayınlanmaktadır (http://www.tfd.org.tr/

ktcg/)

Klinik Toksikoloji Kursunun Ardından

Tablo 4. Klinik Toksikoloji Kursunda konu başlıkları  
No Konu

1 Toksikolojinin temel ilkeleri 

2 Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye    
 uygulanması 

3 Türkiye’de Zehirlenmeler ve Zehir Danışma    
 Merkezi verileri 

4 Dünyada ve Türkiye’de Klinik Toksikoloji 

5 Akut zehirlenmelere genel yaklaşım ilkeleri 

6 Zehirlenmelerde dekontaminasyon yöntemleri  
 ve kanıta dayalı etkililiği 

7 İşyeri ve çevre sağlığını tehdit eden toksik    
 etkenler,

 işyeri ve çevre toksikolojisinde biyolojik    
 monitoring

8 İnteraktif Olgu Tartışması

 Antidepresanlarla zehirlenme

9 Genetik farklılığın ilaç toksisitesi üzerine etkileri 

10 Olgularla ilaç advers etki bildirimi

11 İlaçların teratojenik etkileri ve örnek olgularla  
 Teratojenite Danışma Raporu hazırlanması

12 Zehirli bitkiler

13 Olgularla bitkisel ilaç zehirlenmesi-1

14 Olgularla bitkisel ilaç zehirlenmesi-2

15-18 İnteraktif Olgu Tartışmaları (4 grup)

 Parasetamol zehirlenmesi

 Salisilat zehirlenmesi

 İlaçlarla küçük dozlarda görülen zehirlenmeler 

 Ev kimyasalları ve kostiklerle zehirlenme

19 Zehirlenmelerde toksikolojik analiz 

20 Analitik toksikoloji sonuçlarının yorumlanması

21 Kötüye kullanılan maddelerle zehirlenme

22 Alkollü hastanın medikolegal değerlendirmesi

23 Olgularla ilaç düzeyi izlemi ve toksisite    
 nomogramları 

24-27İnteraktif olgu tartışmaları  

 Kurşun zehirlenmesi

 Arsenik zehirlenmesi

 Cıva zehirlenmesi

 Karbonmonoksid zehirlenmesi

28-31 İnteraktif olgu tartışmaları  
 Tarım ilaçlarıyla zehirlenme 
 Zehirli hayvan ısırma/sokmaları  
 Mantar zehirlenmesi
 Metanol zehirlenmesi
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Klinik Toksikoloji Kursunun Ardından

Klinik Toksikoloji Kursu, Türk Tabipleri Birliği 

Sürekli Tıp Eğitimi kapsamında STE kredisi 

ile kredilendirildi ve Dokuz Eylül Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü dersleri içinde ortak 

yoğunlaştırılmış ders kapsamında 1 kredilik seçmeli 

ders sayıldı. Ayrıca kursun son günü yapılan 

değerlendirme sınavında başarılı olanlara katılım 

sertifikası verildiğini de belirtmek istiyorum. 

Yoğun içeriği nedeniyle sosyal programa zaman 

ayıramadığımız kursumuzun “Asansör Restoran”da 

gerçekleştirdiğimiz yemeğinde, eğiticilerimiz ve 

yemeğe katılabilen katılımcılarımıza İzmir’i ve İzmir 

Körfezi’ni kuşbakışı da olsa gösterme fırsatı bulduk. 

Kursun geri bildirimlerine gelince; katılımcıların 

çoğu, kursun çok verimli ve doyurucu olduğu, 

multidisipliner yaklaşımı nedeniyle yoğun ancak 

verimli ve yararlı bir kurs olduğu yönünde 

(katılımcıların % 89’u) geri bildirim verdi. 

Kursumuzun yapıldığı dekanlık binası konferans 

salonu ve Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) 

derslikleri kursumuzun amaçlarına çok uygundu. 

Yalnızca ilk gün sabahı konferans salonuna çıkan 

katılımcılarımızdan bir grubun aşırı yüklenme 

nedeniyle asansörde kalması ve katılımcılarımızdan 

birinin küçük bir rahatsızlık geçirmesi bizi üzdü. 

Ayrıca 4 günlük kurs katılım ücretinin çok düşük 

tutulduğu kursumuzda öğle yemeklerinin kalitesini 

yüksek tutamamamız nedeniyle öğle yemekleri 

eleştiri alan bir diğer nokta olarak dikkati çekti. 

Klinik Toksikoloji Kursunun, farmakolojinin yeni 

bir açılımı olan Klinik Toksikoloji konusunda hem 

eğitim ve bilgilenme sağlaması hem de uzman 

farmakologların hizmet alanı olarak kabul edilen bu 

bilim dalında farmakologlara beceri kazandırması 

anlamında öncü olduğunu düşünüyoruz. Diğer 

taraftan kursumuzun çok disiplinli bir eğitim 

anlayışıyla farmakologlar dışındaki acil tıp, adli 

tıp, aile hekimliği, farmasötik toksikoloji ve ilgili 

diğer bilim dallarından katılımcılara açık olması 

da önemini artırmaktadır. Klinik Toksikoloji 

Kursu’na katılmak isteyip de katılamayanların 

olması ve verilen geri bildirimler doğrultusunda 

Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu 

bu kursu tekrarlama kararı almıştır. Tekrarlanacak 

kursta zamanlama daha iyi planlanacak, sunum 

sayısı çok aza indirilerek interaktif olgu tartışma 

oturumlarının sayısı artırılacaktır. Ayrıca interaktif 

olguların standardizasyonu için kurs hedeflerini ve 

standart yapılandırılmış olguları içeren kurs dosyası 

hazırlanacaktır. Türk Farmakoloji Derneği Klinik 

Toksikoloji Çalışma Grubuna üye olan ya da olacak 

tüm üyelerimizin bu kursu almasını hedefliyoruz. 

Bundan sonraki Klinik Toksikoloji kurslarında 

görüşmek dileğiyle.
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Hayvan Deneyleri Mevzuatı

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi 15 Ekim 1978’ 

de tüm hayvanların güvence altına alınması amacıyla 

UNESCO’nun merkezi Paris’ te kabul edilmiştir.

Beyanname ilkelerinin ilgili hükümleri;

• Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar.

• Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu ise, bu acı 

çektirmeden yapılmalıdır.

• Hayvanlara acı çektiren deneyler yapmak, 

hayvan haklarına aykırıdır.

• Hayvan yerine konulabilecek tekniklerinden 

yararlanılmalıdır. 

Avrupa Birliği Mevzuatı; 

Deney Amaçlı Kullanılan Hayvanların Korunmasına 

İlişkin Konsey Direktifi 1986 yılında (86/609/EEC) 

hazırlanmış ve 2003 yılında düzeltmeler (2003/65/EC) 

yapılmıştır. Avrupa Birliği’ne girme sürecinde olan 

ülkemizde bu direktifler, yönetmelik ve talimatlarla 

ulusal mevzuatımıza tamamen aktarılmış ve 

uygulanmaya başlanmıştır.

Deney hayvanları ile ilgili mevzuat Avrupa Birliği 

müzakerelerinde 21 Aralık 2009 tarihinde açılan 

“Çevre Faslı” altında yer almaktadır.

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan 

Omurgalı Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa 

Sözleşmesi  (ETS no: 123 ve no: 170) Avrupa Konseyi’ne 

üye devletlerin imzasına 18 Mart 1986 tarihinde 

açılmıştır. Ülkemizde sözleşme hükümlerinin yerine 

getirilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Ülkemizde deney hayvanları ile ilgili Kanun ve 
Direktif kapsamında yapılan çalışmalar;

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı çalışmaları

16 Mayıs 2004 (25464 sayılı Resmi Gazete): 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Deneysel ve Diğer 

Prof.Dr. Esra Nurullahoğlu Atalık
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürü 

Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının 

Korunması,  Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri 

ile Deney Yapacak Olan Laboratuarların Kuruluş, 

Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair 

Yönetmelik. 

25 Nisan 2006 (2006/24 sayı): Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığınca Yönetmeliğin uygulama talimatı   

Yönetmeliğin amacı;

1. Deney hayvanı üretim yerlerinin 

• Teknik 

• Sağlık  

• Hijyene uygun kurulması 

• Çalışması 

2. Deney hayvanlarının

• Gönenç (Refah)

• Güvenlik içinde bakım

• Kullanımlarının sağlanması

3. Personel

• Sağlık ve güvenliği

• Çalışanların görev ve sorumlulukları

Deney hayvanlarının üretim yerlerinde ve 

kullanımlarında refah ve güvenliğini temin edecek 

şekilde bakım hizmetinin verilmesidir.

Çevre ve Orman Bakanlığı çalışmaları

1 Temmuz 2004: Çevre ve Orman Bakanlığınca 5199 

sayılı Hayvanları Koruma Kanunu. Bu kanun hayvan 

hakları konusundaki ilk çağdaş yasal düzenlemedir.

• Kanunun amacı;

-  Hayvanların rahat yaşamalarını, 

-  Hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini,

-  Hayvanların eziyet çekmelerine karşı 

korunmalarını, 

-  Her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini, 

   sağlamaktır. 
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Hayvan Deneyleri Mevzuatı 

6 Temmuz 2006: Çevre ve Orman Bakanlığınca 

yayınlanmış olan “Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının 

Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”. Bu 

yönetmelik gereği çalışma projesi “Hayvan Deneyleri 

Etik Kurulu” tarafından onaylanmadığı sürece bir 

araştırmaya başlanamaz.

Hayvan deneyleri

Madde 9

• Hayvanların, bilimsel olmayan deneylerde 

kullanılmaması, 

• Deneylerin hayvanları koruyacak şekilde yapılması, 

• Deneylerde kullanılacak hayvanların uygun 

biçimde bakılması, 

• Hayvanların alternatifi olmaması halinde 

deneylerde kullanılması,

• Hayvan deneylerine yerel etik kurullar yoluyla 

izin verilmesi,

• Etik kurulların kuruluşu, çalışma usul ve esasları 

Yönetmeliğinin,  Çevre ve Orman Bakanlığınca 

çıkarılması, 

• Deney hayvanlarının yetiştirilmesi, beslenmesi, 

barındırılması, bakılması, deney hayvanı besleyen, 

tedarik eden ve kullanıcı işletmelerin tescil edilmesi, 

çalışan personelin nitelikleri, tutulacak kayıtlar, ne tür 

hayvanların yetiştirileceği ve deney hayvanı besleyen, 

tedarik eden ve kullanıcı işletmelerin uyacağı esaslar 

Yönetmeliğinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 

çıkarılması  hükümleri yer almaktadır. 

Denetim 

Madde 17 

Bu kanun hükümlerini denetleme yetkisi Çevre 

ve Orman Bakanlığına aittir. Gerektiğinde bu yetki 

bakanlıkça mahallin en büyük mülkî amirine yetki 

devri suretiyle devredilebilir. Bakanlık, merkez 

teşkilatı ilgili birim personelini de denetim ile 

görevlendirebilir.

Bakanlık bu yetkisini 24.11.2004 tarihinde 

Valiliklere (İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine) 

devretmiştir.     

Cezai hükümler

Madde 28

Yönetmeliklerde belirtilen hususlara uymayanlara, 

hayvan başına 343 TL. 

Örn: Deneylerde sokak köpeği kullananlar

 Yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara, 

hayvan başına 1.374 TL.

 Örn: *Eğitim sertifikası olmadan hayvanlarla 

araştırma yapanlar 

Madde 30

Ceza hükmü altına alınmış fiillerin tekrarı halinde 

para cezalarının bir kat, daha fazla tekrarında ise üç 

kat artacağı belirtilmektedir.

(Cezalar 2010 yılı içindir.)

Madde 9’da yer alan hayvan hakları ihlallerinin 

•Veteriner hekim, 

•Veteriner sağlık teknisyeni, 

• Hayvan koruma gönüllüsü, 

• Hayvan koruma derneği üyeleri, 

• Hayvan koruma vakfı üyeleri, 

• Hayvan toplama, gözetim altına alma, bakma, 

koruma ile görevlendirilmiş olan kişilerce işlenmesi 

hâlinde verilecek ceza iki kat artırılarak uygulanır.

*Etik Kurula bir hayvan deneyinin projesini 

sunabilmek için ilk ve en önemli koşul; Araştırmada 

hayvanlar üzerinde girişimde bulunacak 

araştırıcıların mutlaka 80 saatlik bir kursu 

tamamlayarak sertifikaya sahip olmaları ve bunu 

projelerinde kanıtlamaları gerekir.

Kaynak: http://www.milliparklar.gov.tr
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Kakao içeren çikolata bugün dünyada en çok 
sevilen ve tüketilen gıdalardan biridir. Kakao İnkalar 
tarafından “tanrıların içeceği” olarak tanımlanmıştır, 
çünkü kakao ağacı yani “Teobroma cacao” 
yunanca tanrı (theo) ve içki (broma) kelimelerinden 
oluşmuştur. Kakao tüketimi ile ilgili ilk tarihi kayıtlara 
M.Ö. 1600’lerde rastlamaktadır. Hondurasta Azteklerin 
binlerce yıl önce kakao içmek için kullandığı 
düşünülen kaseler bulunmuştur (Henderson ve ark., 
2007). 16. yüzyılda,  Aztek imparatoru Montezuma 
“chocolatl” diye isimlendidiği kakaoyu “güç veren, 
bir fincanı ile insanın hiç bir şey yemeden bütün 
bir gün yürümesini sağlayan ilahi bir içeçek” olarak 
tanımlamıştır (Hernan Cortes, 1519). Yeni dünyanın 
keşfi ile birlikte kakao 16.yy’da İspanyollar tarafından 
Avrupa’ya getirilmiştir (Dillinger ve ark., 2000). 
Zaman içinde geliştirilen yöntemlerle daha yumuşak 
ve lezzetli hale getirilen çikolata bugün birçok insan 
için vazgeçilmez hatta bağımlılık yapıcı bir ürün 
olarak tanımlanmaktadır (Cidell ve Alberts, 2006). 

Kakaonun kalp fonksiyonunu iyileştirici, sinir 
sistemini uyarıcı ve böbrek fonksiyonlarını düzeltici 
etkileri bilinmektedir. Bunun yanı sıra kakao anemi, 
mental yorgunluk, ateş, tüberküloz, gut, böbrek 
taşları ve azalmış libido gibi durumlarda tedavi edici 
olarak da kullanılmıştır (Dillinger ve ark., 2000).
Başlangıçta çikolata tüketiminin obezite, diabet 
ve hipertansiyona yol açabileceği düşünülmüşse 
de, kakaonun içindeki aktif fenolik bileşiklerin 
keşfedilmesi bu bakış açısını değiştirmiş, böylece 
yaşlanma, kan basıncı regülasyonu ve ateroskleroz 
gibi alanlarda çikolatanın etkileri yoğun olarak 
araştırılmaya başlanmıştır. Ne var ki, doğal kakao 
ile kakao, şeker, süt ve diğer bileşenlerin bir araya 
getirilmesi ile oluşturulmuş bir ürün olan çikolata 
birbirine karıştırılmamalıdır (Corti ve ark., 2009).

Bütün gıdalar içinde kakao en yüksek flavonoid 
içeriğine sahip olandır (Lee ve ark., 2003). Kakaoda 

Dr. Ebru Arıoğlu
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

bulunan flavonoidlerin en önemlileri kateşin, 
epikateşin ve prosiyanidin gibi flavanollerdir 
(Tomas-Barberan ve ark., 2007). Kakao oranı 
azaltılıp süt oranı artırılarak yapılan sütlü çikolata 
daha fazla tercih edilmekle beraber, flavonoid 
içeriğinin siyah çikolatada daha çok bulunduğu 
da gözden kaçırılmamalıdır. Bu durum hem 
etkin bileşenlerin oranının siyah çikolatada fazla 
olmasından (%52.2+20.2µmol/g, sütlü çikolata; 
%126+7.4µmol/g, siyah çikolata) (Vinson ve ark., 
1999) hem de süt proteinleriyle etkileşim nedeniyle 
sütlü çikolatada barsaktan flavonoid emiliminin 
azalmasından kaynaklanmaktadır (Serafini ve ark., 
2003). “Siyah çikolata” kavramını da iyi tanımlamak 
gerekir. Aslında çikolatanın rengi flavanol içeriği 
hakkında fikir vermez. Kakaodan çikolata üretilirken 
alkalizasyon ile kakaonun acılığı azaltılıp, görünüşü, 
tadı ve yapısı düzenlenmektedir, ne var ki bu 
işlem flavanol içeriğinde kayıplara yol açmaktadır. 
Alkalizasyonun bir etkisi de kakaonun renginin 
koyulaşmasına yol açmasıdır, bu nedenle çok siyah 
bir çikolatanın flavanol yönünden fakirleşmesi olasıdır 
(Hollenberg ve Fisher, 2007). Bu noktadan yola 
çıkarak, çikolatanın yararlı etkilerinden söz edebilmek 
için, satın aldığımız ürünün kakao yüzdesinden öte 
flavanol içeriğinin etiketlerde yazılması gerekir. 
Piyasada bulunan beyaz çikolatalar ise kakaodan 
değil kakao yağından üretilmektedir, bu nedenle de 
herhangi bir yararlı etkisi bulunmamaktadır.

Yararlı etkilerinin mekanizması tam olarak 
aydınlatılmamış olmakla beraber, flavonoid 
ve flavanollerin antioksidan, antiplatelet, 
immunregülatör ve vazorelaksan da dahil olmak üzere 
kardiyoprotektif özelliklerinin olduğu gösterilmiştir.  

Çikolata bağımlılığı mit mi?

Birçok birey, özellikle de kadınlar çikolata 
yeme alışkanlıklarını bir tür bağımlılık olarak 
tanımlamaktadır. Çikolatanın içindeki şeker oranı, ve 
ağızda eriyen kakao yağının lezzeti düşünüldüğünde 
aslında bu tür bir bağımlılıktan bahsedilmesi şaşırtıcı 
olmayabilir. 

Ne var ki, kimyasal anlamda bir bağımlılığa 
ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır (Rogers 
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ve Smith, 2000). Bu konuyu daha iyi anlayabilmek 
için çikolatanın içeriğini incelemek yerinde olacaktır. 
Çikolatada bulunan feniletilaminin sözü edilen 
çikolata bağımlılığında rolü olduğu düşünülse de, bu 
kimyasalın sağlıklı bireylerde oral yolla alındığında 
beyne ulaşmaması ve ulaştığında da baş ağrısı 
ve migrene yol açması bu hipotezi çürütmektedir 
(Smit ve Rogers, 2001). Bir kannabinoid olan ve 
çikolatada çok az miktarda bulunan Anandamidin 
de bağımlılıkta rolü olabileceği öne sürülmüş, ancak, 
bu tarz bir bağımlılık için kg düzeyinde çikolata 
tüketilmesi gerektiğinden bu tez de kabul görmemiştir 
(Smit ve Rogers, 2001). Kadınların genellikle menstrual 
siklus öncesi çikolata yeme isteklerinin arttığı 
bilinmektedir. Bu durum luteal fazda kan magnezyum 
düzeylerinin geçici olarak azalması ile ilişkilendirilmiş, 
ne var ki, magnezyum içeriği çok daha fazla olan 
gıdalara karşı bu tarz bir afinite duyulmaması bu 
savı da çürütmüştür (Smit ve Rogers, 2001). Kafein 
ve teobromin çikolatada bulunan ve doz bağımlı 
olarak etki gösteren iki maddedir. 50g’lık bir siyah 
çikolatanın içindeki kafein ve teobromin miktarlarının 
bireylerde enerji düzeyini, konsantrasyonu ve duygu 
durumunu olumlu etkilediği gösterilmiştir (Smit ve 
ark., 2004). Michener ve Rozin 1994 yılında yaptıkları 
çalışmada çikolataya karşın görülen aşırı isteğin, 
içindeki etkin maddelerin uygulanması ile değil 
sadece çikolata tüketilmesi ile azaldığını bildirmiştir. 
Bu bilgiler ışığında, bilimsel anlamda bir çikolata 
bağımlılığından söz edilemeyeceği açıktır(Visioli ve 
ark., 2009). 

Çikolatanın kardiyovasküler sistem üzerindeki 
etkileri:

Ateroskleroz, vasküler disfonksiyon, platelet 
agregasyonu gibi kardiyovasküler hastalıkların (KVH) 
batı toplumlarında primer ölüm nedeni olduğu 
bilinmektedir. Diğer birçok hastalıkta olduğu gibi 
kardiyovasküler rahatsızlıklarda da beslenmenin rolü 
kuşkusuz yadsınamaz. Özellikle yüksek kalori alımı ve 
spesif bazı yağların KVH riskini artırdığı bilinmektedir 
(Lichtenstein ve ark., 2006). 

Kakaonun faydalı etkilerine ilişkin ilk bulgular 
Panama açıklarındaki adalarda yaşayan Kuna 
yerlilerinde gözlenmiştir. Bu topluluktaki bireylerde 
yaşa bağlı olarak hipertansiyon gelişmediği 

görülmüştür. İlginç olarak, bu toplulukta günlük 
kakao tüketiminin çok fazla olduğu saptanmıştır 
(Hollenberg ve ark., 1999). Klinik çalışmalar da 
Kuna yerlilerinin kan basıncının düşük olduğunu ve 
yaşa bağlı böbrek fonksiyon bozukluğu olmadığını 
doğrulamaktadır (Bayard ve ark., 2007). Ayrıca bu 
populasyonda KVH’a bağlı mortalite de belirgin 
olarak düşük bulunmuş ve bu etkinin genetik değil 
yüksek kakao tüketimine bağlı olduğu da belirtilmiştir 
(Hollenberg ve ark., 1999).  

Yüksek kakao ve çikolata tüketiminin düşük 
KVH riski ile ilişkisi birçok çalışmada gösterilmiştir. 
Örneğin, yaşlı bireylerde yapılan “Zutphen” çalışması 
(The Dutch Zutphen Study) kakao tüketiminin kan 
basıncında düşüş ve kardiyovasküler ölüm oranında 
azalma ile bağlantılı olduğunu göstermiştir (Buijsse 
ve ark., 2006). Bu çalışma 470 kronik hastalığı 
olmayan yaşlı erkek bireyde yapılmış ve kakao 
tüketiminin koruyucu etkisinin altı çizilmiştir. Bu 
bireylerde ortalama sistolik kan basıncının kakao 
tüketimin en fazla olduğu grupta en az olduğu gruba 
oranla 3.8 mmHg daha düşük olduğu saptanmıştır 
(Buijsse ve ark., 2006). İtalya’da yapılan bir vaka 
kontrol çalışmasında ise myokard infarktüsü riskinin 
çikolata tüketimi ile ters orantılı olduğu ve bu 
riskin günde 3 porsiyon çikolata yiyen bireylerde 
günde 1 porsiyondan az yiyenlere oranla %77 
azaldığı bildirilmiştir (Gallus ve ark., 2009). Yine 
bir başka çalışmada, prehipertansif ya da 1.evre 
hipertansif hastalarda çikolata tüketiminin etkisi 
siyah ya da beyaz çikolata olarak karşılaştırılmış ve 
akşam tüketilen günlük 6g siyah çikolatanın beden 
ağırlığı, lipid ve glukoz düzeylerini etkilemeksizin, 
ortalama sistolik kan basıncını 2.9±1.6 mmHg, 
diastolik kan basıncını ise 1.9±1 mmHg düşürdüğü 
bulunmuştur (Taubert ve ark., 2007). Buna karşın, 
siyah çikolata tüketen grupta, stabil olmayan nitrik 
oksit (NO)’in stabil bir ürün oluşturmak üzere tiyol 
grupları ile etkileşmesi sonucu meydana çıkan 
S-nitrozoglutatyonun serum düzeylerinin arttığı 
gösterilmiştir (Stamler, 2004). Bu değişimler siyah 
çikolata tüketimine bağlı olarak NO yapımının 
arttığını ve bu artışın kan basıncındaki düşüşün 
nedeni olabileceğini işaret etmektedir (Foster ve ark., 
2005). Endotelyal nitrik oksit (eNOS) aktivitesindeki 
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artışa ek olarak, farklı mekanizmalar da kakaoca 
zengin ürünlerin antihipertansif etkisine katkıda 
bulunmaktadır. İn vitro olarak izole ya da besin 
kaynaklı flavanollerin angiotensin dönüştürücü enzim 
aktivitesini inhibe ettiği gösterilmiştir (Actis-Goretta 
ve ark., 2006). Ayrıca çikolatada bulunan stearik asit 
ve teobrominin de antihipertansif etkide rolü olabilir 
(Kelly, 2005). Gerçekten de stearik asit düzeylerinin 
diastolik kan basıncı ile zıt etkileşimi bildirilmiştir 
(Simon ve ark., 1996). Çikolatanın antihipertansif 
etkisinin yakalanamadığı çalışmalar da olmakla 
birlikte, bu çalışmalarda tüketilen çikolata miktarının 
ya da uygulanan sürenin seçimine bağlı yöntemsel 
hataların etkinin gözden kaçırılmasına neden 
olabileceği vurgulanmaktadır (Fisher ve ark., 2003). 

Hipertansiyonun yanı sıra, koroner arter 
hastalığında da flavanol yönünden zengin gıdaların 
endotel fonksiyonunu düzelterek yarar sağladığı 
bildirilmiştir. Rat aortasında (Karim ve ark., 2000) 
ve sağlıklı (Fisher ve ark., 2003) ya da KVH riski 
olan bireylerde (Heiss ve asrk., 2003) ön kol kan 
akımında kakaonun NO bağımlı vazodilatasyona 
yol açtığı gösterilmiştir. Kakao in vitro insan 
endotel hücrelerinde vasküler arjinaz aktivitesini 
azaltıp lokal L arjinin düzeylerini artırmaktadır 
(Schnorr ve ark., 2008). Kakao kaynaklı flavanoller 
in vitro NOS stimulasyonuna yol açtığı saptanmıştır 
(Vinson ve ark., 1999). Sigara kullanımı da dahil 
KVH riski olan bireylerde yüksek flavanol içeriği 
olan kakao içeceklerinin dolaşımdaki bioaktif NO 
havuzunu artırmak yoluyla vazodilatasyona aracılık 
ettiği bulunmuştur (Heiss ve ark., 2003). Benzer 
şekilde, izole aort halkalarında kakao tüketimi 
sonucu plazmada belirlenen flavanol düzeylerine 
eş dozda flavanol uygulandığında endotel 
bağımlı vazodilatasyon izlenmektedir. Çikolata ve 
kakaoda bulunan epikateşinlerin flavanolce zengin 
kakaonun vasküler etkisine benzer etki göstermesi 
de vasküler fonksiyonda gözlenen yararlı etkinin 
kakao ürünlerinde bulunan epikateşinlerden 
kaynaklandığını düşündürmektedir (Schroeter ve 
ark., 2006). Epikateşinlerin varsayılan olumlu vasküler 
etkilerinde potent bir vazokonstriktör olan endotelin‘ 
in plazma düzeylerini akut olarak düşürmesi de rol 
oynamaktadır (Loke ve ark., 2008). 

Kakao flavonoidleri aynı zamanda güçlü 
antioksidan etkiye sahiptir. Flavanolce zengin 
kakaonun hiperkolesterolemik hastalarda lipid 
peroksidasyonunu azalttığı ve antioksidan kapasiteyi 
artırdığı bulunmuştur (Baba ve ark., 2007). Genç 
ve sağlıklı sigara içicilerinde piyasada halihazırda 
bulunan %74 kakao içeren siyah çikolatanın 
vazodilatasyonu ve plazma antioksidan kapasitesini 
iyileştirmesi, artan eNOS aktivitesi sonucu NO 
düzeylerinin yükselmesi ve reaktif oksijen türevleri 
düzeylerinin azalması ile ilişkilendirilmiştir (Hermann 
ve ark., 2006). Oksidatif stres aterosklerozun 
zemininde de önemli rol oynamaktadır. Bu amaçla 
yapılan bir çalışmada, flavonoidce zengin siyah 
çikolata ile kakao içermeyen kontrol çikolatanın 
koroner damarlardaki etkisi kalp transplantasyonu 
geçiren hastalarda karşılaştırılmış ve ilginç olarak, 
bu hastalarda 40g siyah çikolata tüketiminin koroner 
vazodilatasyonu ve koroner vasküler fonksiyonu 
düzelttiği, ayrıca platelet adhezyonunu azalttığı 
gösterilmiştir. Bu etkiler de benzer şekilde oksidatif 
stresin azalması ile paralel bulunmuştur (Flammer ve 
ark., 2007). 

Birçok çalışmada kakaonun platelet inhibe edici 
özelliği bildirilmiştir (Holt ve ark., 2002). Kakao, 
tüketildikten sonraki saatler içinde, ADP/kolajen 
aktive platelet aracılı primer homeostazı azaltır. Bu 
etki kısmen glikoprotein 2b/3a yüzey proteinlerinin 
aktif şekillerinin ADP aracılı ekspresyonlarının 
azalması ile açıklanabilir. Sağlıklı gönüllülerde, 
100g siyah çikolata tüketimi platelet agregasyonunu 
azaltmış, buna karşın sütlü ya da beyaz çikolata ile 
benzer bir etki gözlenememiştir (Innes ve ark., 2003). 
Buna ek olarak, kakao sadece platelet agregasyonunu 
değil adhezyonunu da azaltmaktadır. 

Sonuç olarak, çikolatanın kardiyovasküler 
sistem üzerindeki koruyucu etkileri yakın zamanlı 
birçok çalışma ile açık olarak ortaya konulmuştur. 
Söz konusu yararın NO aracılı endotel fonksiyonu 
üzerindeki iyileştirici etki ile bağlantılı olması olası 
görünmektedir. Ne var ki, bahsedilen koruyucu 
etkilerin sadece kakao ve flavonoid içeriği fazla olan 
siyah çikolata ile görüldüğü gözden kaçırılmamalıdır.
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Farmakoloji eğitimde standardizasyonu sağlamak, 
özellikle asistanlık sürecinin sonuna yaklaşmış 
araştırmacıların eksik oldukları deneysel farmakoloji 
metotları hakkındaki bilgi ve görgülerini artırarak, 
temel farmakolojik kavramların zihinlerinde tam 
anlamı ile oturmasını sağmak amacı ile planlanan ve 
bu yıl da yakın zamanda kaybettiğimiz sayın hocamız  
Prof. Dr. M. Oğuz Güç adına düzenlenen ikinci TFD Yaz 
Okulu’nun şanslı 7 öğrencisi olarak (Ayşe Arzu Sayın 
Şakul, Gazi Üniversitesi, Emine Nur Özdamar, Maltepe 
Üniversitesi, Gülhan Ünlü, Kırıkkale Üniversitesi, Ulya 
Keskin, Başkent Üniversitesi, Efnan Muci, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi, Kutluhan Tezcan, Marmara 
Üniversitesi ve Ahmet Altun Cumhuriyet Üniversitesi) 
21-26 Haziran tarihleri arasında Ankara’daydık. Geçen 
yıl oldukça başarılı geçen toplantının ardından, bu yıl 
yaz okulu için gelen başvuruların fazlalığı düzenleme 
komitesini oldukça zor durumda bıraktı. Başvuru 
yapanlar arasında uzman farmakologlarımızın 
da bulunması bu yaz okuluna duyulan ihtiyacın 
büyüklüğünü bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu yıl 
27’nin üzerinde olan başvuruları hocalarımız dikkatli 
bir şekilde değerlendirmiş ve en çok ihtiyacı olan, en 
öncelikli adayları belirlemeye çalışmışlardır. Geçen yıl 
başvurusu kabul edilemeyen bir aday olarak bu yıl 
yaz okuluna katılabilmiş olmak beni son derece mutlu 
etti. Fakat katılamayan ya da katılmak düşüncesi 
olanlar için müjdeli bir haberim var. Hem TFD yönetimi 

Dr. Ahmet Altun
Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

hem de yaz okulu programında yer alan hocalarımız 
bu programın daha sık ve daha fazla katılımcı 
ile yapılabilmesi için değişik formüller üzerinde 
çalışmalarını devam ettiriyorlar. 5 Temmuz tarihinde 
uzmanlık sınavım olmasına rağmen bu yaz okulu 
fırsatının kaçırılmaması gerektiğini düşünerek yaz 
okuluna katıldım. Yaz okulunun ardından da ne kadar 
doğru bir karar verdiğimi bir kez daha görmüş oldum. 

Yaz okulu programı geçen yılın aksine bu yıl 6 
günden oluşmaktaydı. Fakat bu altı gün boyunca 
her dakikanın olabildiğince iyi değerlendirildiğini 
söyleyebilirim. Teorik derslerimiz sabah 8.30’da 
başlıyordu ve 10.30’a kadar devam ediyordu. 
Daha sonra 12.00 ya da 13.00’e kadar laboratuarda 
çalıştıktan sonra güzel bir öğle yemeği yiyor, 
öğleden sonraki yorucu tempoya hazırlık yapmaya 
çalışıyorduk. Öğleden sonraki programlarımız da 
oldukça yoğundu. Laboratuarda yaptığımız çalışmalar 
saat 18.00, kimi zaman daha geçe kadar devam 
ediyordu. Bu oldukça yoğun programa rağmen ne 
katılımcıların ne de hocalarımızın sıkkınlık belirtisi 
göstermemesi yaz okulunun amaçlamış olduğu hedefe 
ulaşma konusunda ne kadar başarılı olduğunun 
bir kanıtı olarak değerlendirilebilir. Oldukça yoğun 
programına ve yaşanan onca olayı bir çırpıda ifade 
etmenin zorluğuna rağmen yaz okulu boyunca 
edindiğimiz deneyimleri kısaca paylaşmak istiyorum.

Yaz okulu programı 21 Haziran Pazartesi günü 
Ankara Tıp Farmakoloji Departmanında başladı. Bir 
önceki gün Ankara, gelişimizi kutlamak için mutluluk 
gözyaşları dökmüş, bardaktan boşanırcasına bir 
yağmur yağmıştı. Ben de bu yağmurdan nasibimi 
almış, şifayı kapmış bir şekilde Ankara Tıbbın 
yolunu tuttum. Toplantıya ilk gelenler Efnan ve 
Gülhan olmuşlar. Eyüp Sabri hocamız da onları 
çayı erkenden demleyerek, güler yüzlü ve enerjik 
bir şekilde karşılamış. Bu sıcak ve alçakgönüllü 
karşılama, sabahın erken saatlerinde sıcacık çay keyfi 
ile birleşince hocamız daha en başından, çay tiryakisi 
Gülhan’ın günlünü fethetmiş. Yaz okulunun ilk günü 
en son Ankaralı arkadaşların katılımıyla (ki bu bütün 
program boyunca espri konusu oldu) başladı. İlk 
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sunumu Eyüp hocamız bilim etiği üzerine yaptı. Genç 
araştırmacılar için zamanında oturmuş etik değerlere 
sahip olmanın kariyerlerinin ilerleyen dönemlerinde 
ne denli önemli olduğu, bilerek ya da bilmeyerek 
yapılan hatalarda bu kavramların eksikliğinin ne 
denli önemli olduğu vurgulandı. Bu sunumda beni 
en çok etkileyen kısım; “Bilim etiğine uygun olmayan 
davranışlar her zaman olacaktır. Çünkü bilim sabır, 
yetenek ve emek isteyen bir olaydır. Sabırsız ve 
yeteneksiz olanlar etik olmayan yollara her zaman 
başvuracaktır” oldu. Daha sonra özel sektörde 
farmakologların rolü hakkında konuşmak üzere Sedat 
Altuğ Bey geldi. Ankara Üniversitesi Farmakoloji 
Departmanında doktorasını tamamladıktan sonra 
özel sektöre geçen ve kısa denilebilecek bir zaman 
zarfında çok önemli bir pozisyona gelen Sedat 
Bey camiamızda yetişmiş bir farmakoloğun hangi 
noktalara gelebileceğinin gerçek bir örneği olarak 
beni oldukça etkiledi. Farmakologların özel sektörde 
çalışma imkânı bulabilecekleri pozisyonları, bu 
pozisyonların avantaj ve dezavantajlarını objektif bir 
şekilde paylaşarak rasyonel bir sunum gerçekleştirdi. 
Bize kendimize daha fazla güvenmemiz ve kendimizi 
her alanda daha iyi yetiştirmemiz konusunda 
telkinlerde bulundu. Bu sunumdan sonra Ankara 
Üniversitesi Farmakoloji Departmanı laboratuarlarını 
son derece güzel bir bayan eşliğinde tanıma fırsatımız 
oldu. Suzan Uslanmaz hocamız diğer tüm hocalarımız 
gibi bizi son derece güler yüzlü bir şekilde karşıladı. 
Önce masa başında bir farmakolog için gerekli 
temel kimyasal kavram ve hesaplamalar hakkında 
konuşup, pratikler yaptıktan sonra laboratuarları 
gezmeye başladık. Erinmeden tek tek bütün cihazları 
bize tanıtmaya çalışan Sezan Hanımın bitmek 
tükenmek bilmeyen enerjisi takdire şayandı. Mümkün 
olduğunca tüm cihazlar da küçük denemeler ve 
demonstrasyonlar yaptık. Buradan Hacattepe Tıp 
Deney Hayvanları Laboratuarına geçtik. Hakan 
Örer hocamız büyük emekler ile kurmuş oldukları 
merkezlerini gururla gezdirdi. Dünya standartlarında 
deney hayvanı üretimi ve bakımı yapabilen bu 
merkezin kurulumundan bu aşamaya gelene 
kadar kat ettiği yolu görmek bizim için büyük bir 
deneyim oldu. Üniversitelerimiz bünyesinde bulunan 
merkezlerin daha ne kadar yol almaları gerektiğini de 
görmüş olduk. Bu güzel geziyle çok yoğun geçen ilk 
günümüzü tamamladık.

İkinci günümüz Alper İskit hocamızın “Bilime 
Karşı Yalancı Bilim” sunumu ile başladı. Sunumun 
asıl sahibi olan sayın hocamız rahmetli Prof. Dr. Oğuz 
Güç’ün sık sık anıldığı buruk bir sabah oldu. Yalancı 
bilim ve bundan faydalanmak isteyenlerin sayısının 
her geçen gün arttığı şu dönemde gerçek bilim ile 
uğraşanların en önemli sorumluluklarından biri olan 
gerçek bilim-yalancı bilim ayrımını nasıl yapmaları 
gerektiği ve yalancı bilim ile nasıl mücadele etmeleri 
gerektiği masaya yatırılarak tartışıldı. Daha sonra 
Hakan Örer hocamız insan ve hayvan çalışmalarında 
etik kurallar ile ilgili bir sunum yaptı. Kendisi 
de merkez etik kurullarda komisyonlarda görev 
yapan hocamız yasa ve mevzuatlarda meydana 
gelen değişimleri ve bu değişimlerin bizlere olan 
yansımalarını daha birinci ağızdan aktarmış oldu. 
Günün geri kalan kısmında Ongun Onaran hocamızın 
laboratuarında konuk olduk. Ongun ve Özlem 
hocalarımız bizi büyük bir memnuniyetle ve güler 
yüzlü karşıladılar. Kendisi “Moleküler” ifadesinden 
çok hoşlanmasa da Ongun hocamız çalışmalarını 
moleküler farmakoloji metotları ile gerçekleştirdiği 
için aynı laboratuar içerisinde birçok moleküler 
farmakoloji metodunu birlikte görmek, çalışma 
mekanizmaları hakkında bilgi almak, bazılarında 
uygulamalar yapmak ve beklide en önemlisi hangi 
çalışma planlarında hangi yöntemlerin kullanılması 
gerektiğine dair fikir edinme şansı bulduk. 

Üçüncü günümüzü Hacettepe Tıp Fakültesi 
Farmakoloji Departmanında geçirdik. Nuhan Puralı 
hocamız güvenilir veri üretme konusunda, Zafer 
Güney hocamız ise sözlü sunum ve posterlerin 
nasıl hazırlanması gerektiği konusunda son derece 
doyurucu sunumlar yaptılar. Bu teorik derslerden 
sonra kendimizi Rüştü Onur hocamızın ellerine 
teslim ettik. Rüştü hocadan ders almak büyük 
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zevkti. Diyafragma ve frenik sinir preperattının 
hazırlanmasını ve izole organ banyosuna asılışını 
grubumuzdaki birçok arkadaşımız ilk kez gördü. 
Rüştü hocamız gibi hayatını farmakolojiye adamış 
ve hala laboratuara girdiği zaman tutku ile çalışan 
bir araştırmacıyı izlemek hepimize ilham verdi. 
Sanırım hepimiz Rüştü hocayla birlikte yaptığımız 
çalışmanın ardından, iyi bir farmakolog aynı 
zamanda iyi bir elektrik elektronik mühendisi, iyi bir 
teknik eleman olmalı diye düşündük. Ayrıca Mert 
hoca’nın da hipokampusu çıkarması kesit almayı 
göstermesi, elektrofizyoloji ile ilgili verdiği bilgiler 
bu tür çalışmalara ve elektrofizyolojiye uzak biz genç 
araştırmacılar için çok faydalı oldu.

Dördüncü günümüzü Ankara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Farmakoloji Departmanında geçirdik. 
Sabah seansına Hakan Ergün hocamızın “İlaca 
İlişkin Bilgi Kaynakları ve Veri Tabanları” sunumu 
ile başladık. Bilgi kirliliğinin hat safhada olduğu 
günümüzde, bilgiye ulaşmak ne denli önemli ise 
elde edilen bilginin niteliği de o denli önemli olmuş 
durumda. Hem yazılı kaynaklar hem de elektronik 
veri tabanlarından doğru şekilde faydalanabilmek, 
hangi bilgiyi, nereden, hızlı ve sağlıklı bir şekilde 
elde edebileceğimize dair yaptığımız sohbetler 
hepimiz için son derece faydalı oldu. Bu güzel sunumu 
Ongun Onaran hocamızın bildiri özeti ve makale 
yazımı ile ilgili sunumu izledi. Bilginin üretilmesi ve 
değerlendirilmesi ne kadar önemli ise bunun düzgün 
şekilde ifade edilmesi de bu kadar önemli. Biz genç 
araştırmacıların en büyük sorunlarından biri olan 
makale yazma konusunu, makalelerin her bölümü 
üzerinde ayrı arı durarak, her bölümün amacına ve 
hedeflerine inerek inceledik. Günün geri kalanında 
Tanju Özçelikay hocamız tarafından ağırlandık. 
Langendorff in-vitro kalp perfüzyon sistemi ile çalışan 
hocamız bizim için hazırlıklarını yapmış, güzel bir 
demonstrasyon için gerekli her şeyi hazırlamıştı. 
Hayvanın anestezi sürecinden, bu sistem ile elde 
edilen verilerin grafiklenip yorumlanış sürecine kadar 
tüm basamakları hem kendi kullandığı düzenek hem 
de alternatif sistemler üzerinde son derece akıcı bir 
şekilde bizimle paylaştı. İn-vitro kalp perfüzyonu 
çalışmanın zorluğu bu alanda çalışmak isteyenlerin 
gözünü korkutsa da Tanju hocanın rahatlığı ve 
çalışken yüzünden okunan mutluluk hepimize bu 

sistem ile ilgili pozitif bir duygu aktardı. Uzun ve 
güçlü yapısına rağmen naif ve beyefendi tarzı, 
mütevazi yaklaşımları hepimizin taktirini topladı.  
Kalp perfüzyonunun ardından Burak Kandilci hocamız 
izole sıçan akciğer perfüzyon tekniğini bizim için 
demonstratif bir şekilde gerçekleştirdi. Kendinin 
normalde kullandığı bir sistem olmamasına ve bazı 
uygunsuzluklara rağmen kanülasyonlarını becerikli 
bir şekilde yaparak çalışmayı gerçekleştirdi. Bu arada 
solunum fizyolojisi ve farmakolojisi üzerinde uzun 
uzun sohbet etme fırsatı bulduk. Birçoğumuza çok 
uzak bir sistem hakkında böyle açıklayıcı bir çalışma 
içinde bulunabilmek hepimiz için çok faydalı oldu. 

Beşinci günümüz Öner Süzer hocamızın “Veri 
Elde Etme” sunumu ile başladı. Daha çok sohbet 
tarzında geçen bu sunumda çalışmaların düzgün 
şekilde planlanması kadar verilerin kaydının da 
geçerli yöntemler ile düzgün bir şekilde yapılması 
gerektiğine, sayısal verinin oluşum mantığından, 
veri yedekleme yöntemlerine kadar birçok konuda 
çok faydalı bilgiler edinme şansımız oldu. Öner 
hocamızın bilgisayar ve elektronik konusundaki 
derin bilgisi hepimizi şaşırttı. Bilgisayar sistemleri 
ve elektronik konusuyla ilgili olan biri olarak Öner 
hocamız MP100 sistemindeki elektrik devrelerinin 
çalışma mekanizmalarına girdiğinde ben de 
kayboldum sanırım. Bu orijinal sunumun ardından 
Nurettin Abacıoğlu hocamız ile istatistik denizinde 
ihtiyaçlarımız doğrultusunda yolumuzu bulmaya 
çalıştık. Hem temel istatistik kavramları üzerinde 
durarak hem de farmakolojiye özgü yaklaşımlar 
üzerinde konuşarak bu güzel dersi tamamladık. 
Günün geri kalan kısmını Mehmet Melli ve Eyüp 
Sabri hocalarımız ile birlikte geçirdik. Mehmet 
hocamızın babasının Antalya’daki hasta yatağının 
başından kalkıp birkaç günlüğüne de olsa bize 
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katılması hocalarımızın bize ve bu programa 
verdikleri önemli bir kez daha anlamamızı sağladı 
ve bizleri duygulandırdı. Öncelikle Eyüp hocamız 
patlayıcı enerjisi ile aramıza dalıp elimize birer 
sınav kâğıdı tutuşturdu. In-vivo çalışmalar ile ilgili 
bilgilerimizi ölçen bu testti tamamlamamız ve 
birlikte değerlendirmemizden sonra çalışmalarını 
gerçekleştirdiği telemetri sistemi ile deneysel 
epilepsi oluşturup nöbet geçiren bir sıçan üzerinde 
demonstrasyon yaptık. Fakat bizi laboratuara 
götürmek üzere yanımızda geldiğinde Eyüp hocamızın 
gözündeki kızarıklık ve şişlik hepimizin dikkatini 
çekti. Kendisinin sıçanlara karşı alerjisinin olduğunu 
öğrenmemiz ise hepimizde bir şok etkisi yarattı. Fakat 
bu olay işini seven ve bir şeyler üretmek isteyen bir 
insanı hiçbir şeyin yolundan alıkoyamayacağının 
güzel bir örneğidir sanırım. Bölüm personeli Soner 
Beyin girişimsel uygulamalar konusundaki mahareti 
hepimizi hayran bıraktı. Bunun ardından Mehmet 
hocamız inflamasyon laboratuarlarını bize tanıttı. 
Hava kesesi karagenin modelini uygulamalı olarak 
görme şansımız oldu. Farmakolojinin kendisine has 
nadir yöntemlerinden biri olan enzim immunassay 
metodu hakkında bilgi alma şansımız oldu. 

Yorucu geçen günün ardından gala yemeğine 
katılmak üzere Hacettepe kampüsünde bulunan Park 
Restaurantta doğru yol aldık. Yemeğe yaz okulu 
programına katılan neredeyse tüm hocalarımız 
katılmıştı. Oluşturulan sıcak ortam ve yoğun katılım 
bu programın hem dernek tarafından hem de yaz 
okuluna katılan hocalarımız tarafından ne kadar 
önemsendiğini bir kez daha hissettirdi. Uzun ve güzel 
akşam yemeği sırasında bilimsel ortamları dışında 
sosyal yaşamda hocalarımızın ne kadar sıcak ve 
mütevazı olduklarını görmüş olduk.

Yaz okulunun son gününde Hacettepe Tıp 
Farmakoloji Departmanındaydık. Hem Mehmet 
hocamızın hem de Bülent hocamızın birbirlerinden 
habersiz almış oldukları güzel Ankara Simitlerinden 
oluşan küçük bir dağ ile karşılandık. Fakat hiç 
birini zayi etmeyerek gün boyu keyifle tükettik 
hepsini. Önce Mehmet hocamız Farmakoloji tarihi 
ve Türkiye’de farmakolojinin gelişimi üzerine çok 
keyifli bir sunum yaptıktan sonra Bülent hocamız 
da benim gibi uzmanlık arifesindeki araştırmacıları 

yakından ilgilendiren bir konu olan kamuda 
farmakologların işlevlerine dair çok güzel sunumlar 
yaptılar. Günümüzün geri kalanını Alper İskit ve 
Remzi Erdem hocalarımız ile birlikte in vivo deney 
düzenekleri üzerinde çalışarak geçirdik. Remzi 
hocamız aort kanülasyonu yaparken, Alper hocamız 
ise karotis kanülasyonu gerçekleştirdi. Hafta 
sonundan fedakârlık ederek bize zaman ayıran asistan 
arkadaşlar ve hocalarımıza ne kadar teşekkür etsek 
azdır. Çalışmaya aort kanülasyonu ile başladık. Remzi 
hocamız oldukça küçük hayvanı kanüle ederken 
zorlansa da aorttan kalın kanülü damara yerleştirmeyi 
başardı. Üzerindeki yükü atmış oldu. Şimdi top Alper 
hocamızdaydı. “Ben 20 gramlık hayvanı bile kanüle 
ederim” şeklindeki açıklaması yine kendi üzerinde 
baskı oluşturdu. Biraz terlese de Alper hocamız 
da karotis kanülasyonunu gerçekleştirdi. Biz de 
başarılı iki tane in vivo manüplasyonu canlı olarak 
görme şansına sahip olduk. Yaz okulunun genel bir 
değerlendirmesini yapıp geri bildirimlerimi yaptıktan 
sonra özenle hazırlanmış katılım belgelerimizi 
alarak istemeyerek de olsa yaz okulunu tamamlamış 
olduk. Ankara yine bizim duygularımıza tercüman 
olmuş bardaktan boşanırcasına hüzün sağanağı 
yağdırıyordu.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen ve programı her geçen 
gün daha da oturan Oğuz Güç Yaz Okulu yaşanan çok 
küçük aksaklık ve program değişikliklerine rağmen 
son derece başarılı ve faydalı geçti.  Yaz okulu 
fikrinin oluşmasında büyük katkısı olan rahmetli 
Oğuz Güç hocamızın sıklıkla yâd edilmesi kimi zaman 
hüzünlü anlara neden olsa da son derece canlı ve 
keyifli bir program oldu. Kendisini bir kez daha 
rahmetle anıyoruz. Ben bu satırları kaleme alırken 
bir üzücü haber daha almış bulunuyorum. Mehmet 
Melli hocamızın bizim için yatağının başından kalkıp 
geldiği babası kendisinin Antalya’ya dönüşünden kısa 
bir süre sonra vefat etti. Kendisine buradan en içten 
başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyorum. 

Bu yaz okulunun planlanması ve 
gerçekleştirilmesinin her aşamasında katkısı bulunan 
herkese tüm katılımcılar adına çok teşekkür ediyorum. 
Ayrıca bu yazının yazılması aşamasında katkısı 
bulunan yaz okulu öğrencisi tüm arkadaşlarıma da 
teşekkür ediyorum.



21

Beta-Adrenoseptör 
Antagonistlerinin Kromafin 
Hücre Veziküllerinde Birikmesi 
Katekolaminlerin Kuvantal 
Sekresyonunu Bozar

Giriş

Hipertansiyon tedavisinde etkililiği 40 yıldan 

uzun bir süredir ispatlanmış olan β-adrenoseptör 

antagonistleri tıbbi uygulamalarda özel bir öneme 

sahiptir. Bu grup ilaçlardan propranololün hipertansif 

hastalardaki kan basıncını düşürücü etkisi hemen 

değil kısa bir süre kullanımdan sonra vasküler direnci 

azaltıcı etkisine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Kısa-

vadeli etkileri sadece β-reseptörlerle etkileşmesine 

dayandırılarak açıklanabilse de β-blokör 

kullanımının uzun-vadeli etkileri için henüz tam bir 

açıklama yoktur. Bu grup ilaçların etki mekanizmaları 

için plazma renin aktivitesinde azalma, presinaptik 

β-adrenoseptörlerin blokajı, kardiyak çıkışın 

azalması veya SSS etkileri gibi birçok hipotez öne 

sürülmüştür. Ancak bu mekanizmaların hiçbiri bu 

ajanların etkilerinin başlamasındaki gecikmeyi 

(The quantal secretion of catecholamines is impaired by the accumulation of β-adrenoceptor antagonists 

into chromaffin cell vesicles)
Montesinos MS, Camacho M, Machado JD, Viveros OH, Beltrán B, Borges R.
Unidad de Farmacología, Facultad de Medicina, Universidad de La Laguna, Tenerife, Spain.
Br J Pharmacol. 2010 Apr; 159(7): 1548-56. Epub 2010 Mar 5.

Çeviren ve özetleyen

Yrd. Doç. Dr. Tolga Reşat Aydos
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim dalı

açıklayamamaktadır. Özellikle propranololde olduğu 

gibi, yüksek lipofilik özelliğe sahip β-blokörlerin 

plazma yarılanma-ömrü ve terapötik dozları arasında 

gözlemlenen farklılık için de tatmin edici bir açıklama 

yoktur.

Stimulus-sekresyon keneti çalışmalarının sempatik 

periferik nöron modelinde kromafin hücreler yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Beta-blokörlerin dokularda 

birikimi, salıverilmeleri ve böylece uzamış biyolojik 

yarılanma ömürleri kromafin hücrelerde, PC12, 

kortikal sinaptozomlar ve periferik sempatik sinirlerde 

gösterilmiştir. Bununla birlikte, β-blokörlerin akut 

uygulamalarda katekolamin salıverilmesini modüle 

etmediği kromafin hücre çalışmalarında gösterilmiş 

olup kuvantal transmisyon üzerine kesin etkileri de 

teknik sınırlandırmalar nedeniyle çalışılmamıştır.

Beta-blokörler proton eklenerek lizozomlar 

veya kromafin granülleri gibi asidik organeller 

içinde alıkonulmaktadır. Beta-blokörlerin veziküler 

birikiminin kan basıncının düşürülmesindeki yeri 

pek dikkate alınmamıştır. Halbuki, nöronlardaki 

sekretuvar veziküller içinde biriken bazı maddeler 

doğal nörotransmiterleri yerlerinden ederek 
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bu transmiterlerin sinaptik aralıktaki sonuç 

konsantrasyonlarını azaltabilmektedir. Ayrıca, 

bu maddeler hem yoğun miktarda bulunuyor 

hem de farmakolojik bir etkiye sahipse sinaptik 

aralığa salıverilerek normal cevabı önemli düzeyde 

değiştirebilir.

Araştırmacılar bu çalışmada kromafin hücre 

sekretuvar veziküllerinde labetalol uptake ve 

salıverilmesini, aynı zamanda, bu ajanla birlikte 

atenolol ve propranololün katekolamin kuvantal 

salıverilmesini nasıl etkilediğini de göstermişler. 

Ayrıca, kullandıkları β-blokörlerin sekretuvar 

veziküller içine birikiminin zaman ve konsantrasyon 

bağımlı olduğunu bulduklarını ve bu mekanizmanın, 

kısmen de olsa, yüksek sempatik tonusun eşlik 

ettiği hipertansiyon hastalarındaki geç başlayan 

kan basıncını düşürücü etkiyi açıklayabileceğini 

söylüyorlar.

Yöntemler

Sığır kromafin hücre kültürlerinden katekolamin 

ve labetalol salıverilmesinin on-line analizi için 

petri kaplarındaki hücreler alınarak önce nazik bir 

şekilde santrfüj edildikten sonra 100 µL Krebs-HEPES 

içinde süspansiyon haline getiriliyor. Bu hücreler 

nitroselüloz filtre bulunan plastik bir hücre kabı içine 

yerleştiriliyor. Bu sistemden bir perfüzyon pompası 

aracılığı ile akım hızı 1 ml/dak olacak şekilde Krebs-

HEPES solüsyonu geçiriliyor. Hücrelerin yerleştirildiği 

filtreden geçen solüsyon önce fluorimetrik 

dedektörden (labetalol salıverilmesini göstermek 

için) ve daha sonra da elektrokimyasal dedektörden 

(katekolaminlerin analizi için) geçiriliyor.

Labetalol birikmesi hücredeki mevcut katekolamin 

miktarını değiştireceği için salıverilme, katekolamin 

içeriğinin yüzdesi olarak düzeltilmemiş. Ayrıca, 

bir hücre kümesinden diğerine filtrede bulunan 

hücre miktarlarındaki ve dimetilfenil piperazinyum 

(DMPP)’a verilen cevaplardaki farklılıklardan 

kaynaklanan problemlerden kaçınmak için sonuçlar 

fluoresens/amperometri oranı olarak gösterilmiş.

Sıçan adrenal bezlerinden salıverilen 

katekolaminler ve labetalolün on-line analizi için 

30 adet erişkin erkek sıçan sadece musluk suyu 

(kontrol), labetalol (40 mg/kg/gün) eklenmiş ve (S).

(-)-propranolol (4 mg/kg/gün) eklenmiş musluk 

suyu verilen üç gruba ayrılmış; uygulama 1 hafta 

sürdürülmüş. Pentobarbital anestezisi altında 

sıçanların sol adrenal bezleri adrenal ven yoluyla 

ters yönde Krebs-bikarbonat solüsyonu ile perfüze 

edilmiş. Perfüzatın on-line analizi sığır kromafin 

hücre kültürlerindeki sistemde gerçekleştirilmiş.

Amperometrik ölçümler için karbon lifli 

mikroelektrotlar hazırlanıp kalibre edildikten sonra 

hazırlanan sistemde perfüze edilen hücre zarına 

mikroskop yardımıyla nazikçe temas ettirilmiş. 

Hücrelerden salıvermenin uyarılması, hücreden 

40 µm uzaklığa yerleştirilmiş bir mikropipetten 5 

mmol/L baryumun 10 s süresince basınçla enjeksiyonu 

ile gerçekleştirilmiş. Bu yöntemde, tek-hücre 

ölçümlerinde düşük-frekanslı sekresyon oluşturduğu 

ve spike analizi sırasında her bir spike’ın başlangıç 

ve sonuç noktalarının ayrımının kolay yapılabilmesi 

nedeniyle baryum tercih edilmiş.

Sonuçlar

Sığır Kromafin hücre granüllerinde labetalolün 

konsantrasyon-bağımlı birikimi:

Sığır hücreleri 0.1,  1 veya 10 µmol/L labetalol ile 

48 saat inkübe edildikten sonra üç yıkama ile ilaç 

hücre kültürlerinden uzaklaştırılmış ve granüller 

pürifiye edilmiş. HPLC ile analizi yapılan granül 

labetalol içerikleri sırasıyla 0.13±0.002, 1.94±0.37 ve 

11.2±2.30 nmol/µg protein olarak saptanmış. Hücre 

supernatant’ında kromogranin B bulunmaması 

ile labetalolün granül bütünlüğünü etkilemediği 

gösterilmiş. 

Sığır ve sıçan kromafin hücrelerinden 

katekolaminlerle birlikte labetalol salıverilmesi:

Çalışmada fluoresent özellikleri araştırılan 12 

farklı β-blokör arasından labetalol tercih edilmiş. 

pH 7.35’de Exλ335 nm / Emλ420 nm gibi sınırlı 
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bir aralıkta labetalol uygulaması yapılmamış 

hücrelerde bir nikotinik agonist olan DMPP (her 5 

dakikada bir, 10 sn, 100 µmol/L) ile depolarizasyon 

uygulandığında 3 – 5 f.a.u. gibi küçük fluoresent 

sinyaller elde edilirken 24 saat labetalol (10 µmol/L) 

ile inkübe edilen sığır hücrelerinde 26 – 63 f.a.u. 

gibi daha büyük fluorimetrik sinyaller meydana 

gelmiş. Amperometrik incelemede ise her DMPP 

uyarımında daha düşük katekolamin salıverildiğini 

gösterecek şekilde sinyaller tespit edilmiş. Aynı 

zamanda, 24 saat labetalolün farklı konsantrasyonları 

(100 nM, 1 µM ve 10 µM) ile inkübe edilen sığır 

kromafin hücre kültürlerinden elde edilen traselerde 

eğri altında kalan alanlar üzerinden hesaplanan 

fluoresens/amperometri oranları da yükselen 

labetalol konsantrasyonlarına uygun bir şekilde artış 

gösterdiği gibi bu oran labetalol ile 10 dakika, 24, 48 

ve 72 saat inkübasyon durumunda da zaman bağımlı 

olarak artış göstermiş.

Araştırmacılar, hücre dışı Ca++ uzaklaştırıldığında 

(yerine Mg++ ve EGTA [200 µmol/L] koyarak) 

fluorimetrik ve amperometrik cevapların 

kaybolduğunu göstererek tüm sinyallerin ekzositotik 

doğasını doğrulamışlar.

Benzer düzenek ve protokol sıçanların izole 

adrenal bezlerinde de gerçekleştirilmiş ve 7 gün 

oral labetalol (40 mg/kg/gün) alan sıçanların 100 

µM DMPP ile 10 sn stimüle edilen adrenal bezlerinde 

de kontrol grubuna kıyasla fluoresens/amperometri 

oranında artış ortaya çıktığı tespit edilmiş.

Sığır ve sıçan kromafin hücrelerinde β-blokörlerin 

katekolamin ekzositozunun kuvantal özellikleri 

üzerine etkileri:

Üç farklı β-blokör ajanın (labetalol [10 µM], 

atenolol [100 nM], propranolol [100 nM, 1 µM, 10 µM]) 

“tek sığır-kromafin hücre”lerinde amperometri ile 

tespit edilen (hücreden 40 µM mesafeye yerleştirilmiş 

pipetle 10 sn süresince uygulanan 5 mmol/L BaCl2 

ile) zaman (10 dak., 24 ve 48 saat) ve konsantrasyon 

(sadece propranolol için yapılmış) bağımlı kuvantal 

salıverilme değişiklikleri incelenmiş. İncelenen her 

üç β-blokör de Imaks ve Q değerlerinde zaman-

bağımlı azalmaya yol açmış. Konsantrasyon-bağımlı 

değişikliklerin incelendiği propranololün sadece 1 

µmol/L konsantrasyonu 72 saatlik inkübasyon sonrası 

hem Imaks hem de Q değerlerini düşürmüş.

Labetalol uygulaması ile sığır hücrelerinde yeni 

sentezlenen katekolamin “uptake” inhibisyonu:

Çalışmada, labetalol uygulanan sığır kromafin 

hücre veziküllerinin daha fazla katekolamin 

alamadığı tek-hücre amperometri ölçümlerinde spike 

ve Imaks değişikliklikleri ile gösterilmiş.

Sekretuvar veziküllerde labetalol birikmesine 

bağlı,  veziküler katekolamin seyrelmesi:

Sığır kromafin hücrelerinde yapılan patch 

amperometry çalışmalarında veziküllerden 

katekolamin salıverilmesinin elektrokimyasal tespiti 

ve tek-vezikül kapasitansının aynı-zamanlı kaydı 

gerçekleştirilmiş ve böylece katekolamin içeriği 

ölçülebilmiş. Patch amperometry ölçümlerinde 

labetalol, spike oluşumunda belirgin olmayan 

hafif bir azalmaya, granüllerin füzyonu ve 

aminlerin salıverilmesi süresinde belirgin bir 

gecikmeye ve vezikül ebadında belirgin bir 

artışa yol açmış. Araştırmacılar, vezikül ebadında 

artış meydana gelmesine rağmen katekolamin 

miktarında bir değişiklik olmamasını katekolamin 

konsantrasyonunda azalmaya bağlamaktadırlar.

Labetalol ile inkübasyonun sığır kromafin 

hücrelerinde sitozolik serbest katekolamin artışına 

yol açması:

Sitozolik serbest aminlerin konsantrasyonunun 

ölçümünde patch amperometry yöntemi kullanılmış. 

İncelemeler, aminlerin enzimatik parçalanmasını 

azaltmak ve labetalolün MAO aktivitesi üzerine 

etkilerini engellemek için MAO inhibitörü pargilin (10 

µM) varlığında gerçekleştirilmiş.

Hücrelerin L-DOPA ile inkübasyonu sitozolik 

aminlerin miktarında dikkat çekecek düzeyde artışa 
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yol açmış. Labetalol ise hem bazal durumda hem de 

L-DOPA ile inkübasyondan sonra serbest aminlerin 

miktarlarında net bir artışa yol açmış.

Tartışma ve Sonuçlar

Çalışmanın hipotezi, sekretuvar veziküller içine 

β-blokörlerin yavaş bir şekilde birikim göstermesinin 

bu ajanların hipotansif etkisinin altında yatan bir 

mekanizma olabileceği ve bu mekanizmanın bazı 

β-blokörlerin (özellikle hidrofobik ilaçlar) kısa 

yarılanma ömürleri ile klinik etkileri arasındaki 

farklılığı açıklayabileceği üzerine kurulmuş. Bu 

ajanların kuvantal nörosekresyon üzerine olan 

bazı etkilerinin β-adrenoseptör antagonistik 

özelliklerinden ayrı bir mekanizmayla meydana 

geldiğine dair yaptıkları çalışmalarda klinikte çok 

yaygın kullanılan, yüksek pKa’ya sahip, lipide 

çözünür bir β-blokör olan propranolol tercih edilmiş. 

Fluoresent özellikleri nedeniyle de, α1-adrenoseptör 

antagonistik etkiye de sahip olmasına rağmen (ancak 

bu reseptörler kromafin hücreleri etkilememektedir), 

labetalol kullanılmış. Lipidde düşük çözünürlüğe 

sahip olan ve veziküllere girebilmek için veziküler 

amin taşıyıcısı VMAT2’yi kullanan seçici bir β1-

adrenoseptör antagonisti atenolol ise katekolaminlere 

benzer afinite ile etkili bir şekilde kromograninlere 

bağlandığı için seçilmiş.

Belli ilaçların sekretuvar veziküllere birikebilme 

ve yalancı nörotransmiter olarak salıverilmeleri 

sıklıkla göz ardı edilmiş olup bu özelliği gündeme 

getirebilmek için araştırmacılar daha önce yapmış 

oldukları bir çalışmada direkt vazodilatör bir ajan 

olan hidralazinin kromafin sekretuvar granülleri 

içerisinde hızlı bir şekilde biriktiğini göstermişler.

Çalışmada β-blokörlerin katekolaminlerle 

yarışarak vezikülerde biriktiği, daha önce L-DOPA 

için tariflendiği şekilde labetalol ile sekretuvar 

veziküllerin ebadında bir artışın ortaya çıktığı ve bu 

büyük-ebatlı veziküllerdeki aminlerde fonksiyonel bir 

dilüsyonun meydana geldiği gösterilmiş.

Teorik olarak veziküler katekolamin içeriğinin 

azalması, hücresel uptake’in inhibisyonuna bağlı 

olarak da ortaya çıkabilir. Ancak, sempatik sinir 

terminalleri ile kıyaslandığı zaman kromafin 

hücrelerde katekolamin uptake’i çok zayıf ve 

kültür ortamında serbest aminlerin miktarı da çok 

düşüktür. Yine çalışmadan elde edilen sonuçlara 

göre labetalol uygulanan hücrelerde sitozolik 

serbest katekolaminlerin konsantrasyonu oldukça 

yüksektir. Veziküler içerik azalmasının muhtemel 

diğer bir nedeni katekolamin sentezinin inhibisyonu 

olmakla birlikte L-DOPA’nın bulunmadığı ve labetalol 

uygulamasının yapıldığı deneylerde hücredeki 

aminlerin serbest bazal sitozolik düzeyleri kontrol 

grubundan daha fazla olduğu bulunmuş.

Araştırmacılar, elde ettikleri sonuçların sempatik 

sinir terminallerine uyarlanması durumunda 

β-blokörlerin yalancı nörotransmiter etki göstererek 

arteriyel vasküler sistem gibi hedef dokularda 

sinaptik performansı değiştirebileceğini; bu 

nedenle, β-blokörlerin hipotansif etkilerinin kısmen 

adrenoseptörler üzerindeki etkilerinden bağımsız 

olabileceğini belirtiyorlar. Ancak, β-blokörlerin 

inert bileşikler olmayıp veziküllerden yüksek 

konsantrasyonda salıverilmeleri durumunda 

presinaptik β-adrenoseptörlerde noradrenalinin 

pozitif feedback etkisini azaltabileceğini de 

söylüyorlar.

Tüm bu bilgiler ışığında, elde edilen sonuçların, 

arteriyel kan basıncının düşürülmesinde 

β-blokörlerin geç-başlayan ve paradoksik olan 

etkilerini makul bir şekilde açıklayabildiğini 

belirtiyorlar.

Araştırmacıların notu: Çalışma ile ilgili ilave 

bilgiler (yöntem ve sonuçlara ait) bu makalenin 

online sürümünde ayrıca verilmiştir.
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Novartis Bilim Ödülleri

Toplumsal kalkınmanın bilim düzeyindeki 

gelişmelere paralel gideceği gerçeğinden hareket 

eden ve Türkiye ilaç sektörünün önde gelen 

şirketlerinden biri olan Novartis firması bilimsel 

araştırmaları teşvik etmek ve artırmak amacıyla 

1986 yılından bu yana “Novartis Bilim Ödülleri” 

adı ile bilimsel araştırma projelerine maddi destek 

vermektedir. 

Kuralları önceden duyurulan proje başvuruları 

her yıl Aralık ayının son gününe kadar Firma 

Medikal departmanı tarafından kabul edilmekte ve 

tamamen firmadan bağımsız, alanında tanınmış 8 

bilim insanından oluşan bir seçici kurul tarafından 

değerlendirmeler yapılmaktadır. Destekleme kararı 

alınan projeler Şubat ayı içerisinde araştırmacılara 

bildirilmektedir. Farmakoloji alanında gönderilecek 

projelerin konusu temel farmakoloji ve klinik 

farmakolojideki deneysel araştırmalar sınırı içerisinde 

serbesttir. Verilen destek altyapı desteği olmayıp 

araştırıcının kuruluşunda var olan altyapı üzerine 

ihtiyaç duyulan sarf malzemeleri, küçük bedelli özel 

aletler (öngörülen desteğin yarısını geçmemek koşulu 

ile), hizmet alımlarını kapsamaktadır.

Bu yıl Ankara Sheraton Otel’de düzenlenen ve 

sanatçı Kenan Işık tarafından sunumu yapılan törenle 

“14 Nisan Novartis Bilim Günü 2010” kapsamında 

Farmakoloji Proje Destek, Farmasötik Teknoloji Proje 

Destek ve Novartis Bilim Onur Ödülü olmak üzere üç 

kategoride Novartis Bilim Ödülleri dağıtıldı. 

Akademik çevreden pek çok bilim insanı, Sağlık 

Bakanlığı ve ilaç sektöründen yetkililerin katıldığı 

törende TBMM Sağlık komisyonu Başkanı Prof. Dr. 

Cevdet Erdöl bilim ve araştırmanın önemi ile ilgili 

bir konuşma yaptı. Konuşmasında bulaşıcı olmayan 

hastalık türlerinin değişimi ve artışı sebebi ile ilaç 

Yrd. Doç. Dr. M. Orhan ULUDAĞ
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

ihtiyacının farklılaştığını belirten Erdöl, bu tür 

ihtiyaçlar için AR-GE yatırımlarının önemli olduğunun 

altını çizdi.

Törende, NASA İleri Araştırmalar Enstitüsü’nde 

görev yapmakta olan, Arizona Üniversitesi öğretim 

üyesi Prof. Dr. Feryal Özel inovasyon ve bilim 

kapsamlı keyifli bir sunum yaptı. Ayrıca ödül 

töreni sırasında konuşma yapan Novartis Türkiye 

Başkanı Güldem Berkman; “Önümüzdeki dönemde 

her sektörde olduğu gibi ilaç ve tıp sektörlerinde 

de dönüşümler olacak. Bizlerden beklentiler 

ve dolayısıyla iş yapış şekillerimiz değişecek. 

Değişmeyen tek şey, bu yeni dönemde de bilimsel 

çalışmaların ve bilim insanlarının desteklenmesini, 

araştırmaların teşvik edilmesini, sayılarının 

arttırılmasını, kaynak yaratılmasını çok önemsemek 

olacak” şeklindeki görüşlerini ifade etti. 

Konuşma ve sunumların ardından Novartis Bilim 

Onur Ödülü, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanları’ndan 

emekli Öğretim Üyesi ve Türk Farmasötik Teknoloji 

Derneği Başkanı Prof. Dr. Atilla Hıncal’a verildi ve 

proje desteği alanlara ödülleri takdim edildi.
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Novartis Bilim Ödülleri

Ülkemizde bilimsel araştırma yapan bilim insanlarının oldukça kısıtlı imkanlara sahip olduğu bir gerçektir. 

Gerek maddi destek bulmada gerekse ihtiyaçların zamanında hızlı bir şekilde elde edilmesindeki mevcut 

zorlukların aşılmasında daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Özellikle ilgili mevzuatlardaki sıkıntılar devlet 

yöneticileri tarafından bir an önce giderilmeli, araştırıcılara verilen desteğin artarak yaygınlaştırılması 

sağlanmalıdır. Özel sektörün bilimsel çalışmalara desteğinin teşvik edilmesi de önemlidir. Diğer yandan 

Novartis gibi bilimsel araştırmalara destek veren firma yöneticilerini takdir ediyor bu tür katkı ve destek 

miktarlarının günün koşullarına uygun hale getirilmesini bekliyoruz.

FARMAKOLOJİ PROJE DESTEK ÖDÜLLERİ

PROJE NO.1
Endotoksemik Sıçanlarda NO Oluşumundaki Artmaya 20-HETE Düzeylerinde azalmanın Eşlik Ettiği Hipotansiyona COX-2 

Ürünlerinin Katkısının Araştırılması
Prof.Dr. Bahar Tunçtan Mersin Üniv. Ecz. Fak.Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakoloji AbD
Yrd.Doç.Dr. C.Kemal Buharalıoğlu Mersin Üniv. Ecz. Fak.Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakoloji AbD
Yrd.Doç.Dr. Seyhan Şahan Fırat Mersin Üniv. Ecz. Fak.Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakoloji AbD
Arş.Gör.Dr. Belma Korkmaz Mersin Üniv. Ecz. Fak.Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakoloji AbD
Arş.Gör. Tuba Cüez Mersin Üniv. Ecz. Fak.Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakoloji AbD
Arş.Gör. Ayşe Nihal Sarı Mersin Üniv. Ecz. Fak.Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakoloji AbD  

PROJE NO.2
Hipertansiyonda Oluşan Endotel İşlev Bozukluğu ve Biyobelirteçlerle İlişkisi
Prof.Dr. Emine Demirel Yılmaz Ankara Üniv. Tıp Fak. Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı 
Yrd. Doç. Dr. Orhan Mecit Uludağ Gazi Üniv. Ecz. Fak.,  Farmakoloji Anabilim Dalı   

PROJE NO.3
Glutation Tüketimi İle Oluşturulan Oksidatif Stresin Sıçanlarda Kalp Fonksiyonları ve Kontraktil Proteinler Üzerine Etkisi
Prof. Dr. Zeliha Kerry Ege Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Buket Reel Ege Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Yrd. Doç. Dr. Gülnur Sevin Ege Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Elif Ertuna Ege Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Gönen Özşarlak Sözer Ege Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Göksel Gökçe Ege Üniversitesi Farmakoloji Anabilim Dalı
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EPHAR 2016 Kongresi İstanbul’da 
Yapılacak: Başarı Öyküsünün İlk Sözleri

Uzun yıllardır önemli bir uluslararası farmakoloji kong-
resini Türkiye’ye getirmek büyük bir hayalimizdi. Sonunda 
buna kavuşmuş olmaktan çok mutluyuz. Bu konuda emeği 
geçen herkesi ve hepinizi içtenlikle kutluyoruz.

TFD tarafından uluslar arası toplantı alma gayretle-
ri 1998 yılına kadar uzanmaktadır. 26-30 Temmuz 1998 
tarihlerinde Münih’te yapılan XIII. IUPHAR kongresine 27 
meslektaşımız katılmış ve bu toplantıda TFD 2006 yılında 
yapılacak olan toplantıya aday olmuştur. Teklifimiz için 
kitapçığı o zamanki dernek başkanımız Prof. Dr. Meral 
Tuncer ve o zamanki dernek genel sekreterimiz Prof. Dr. 
İnci Erdemli hazırlamıştır. Dernek eski başkanımız Prof. 
Dr. Burhan Kıran derneğimiz adına teklifimizi sunmuştur. 
Yapılan ilk oylamada Çin 52, Güney Kore 29, İsviçre 16 ve 
Türkiye 12 oy aldı. İlk turda %51 oya ulaşılamaması üzerine 
yapılan ikinci turda Çin 69, Güney Kore 26, İsviçre 8 ve Tür-
kiye 4 oy aldı bunun sonucunda da bilindiği gibi kongre 
Çin’de yapılmıştır. Bu toplantı hakkında başka detaylara 
ve bu seçimle ilgili Burhan hocamızın değerlendirmelerini 
bültenimizin 51. sayısında ulaşabilirsiniz (http://www.tfd.
org.tr/bulten/51_1998.pdf). 

Derneğimiz bu amacından yılmayarak 2-7 Temmuz 
2006 tarihlerinde Pekin’de yapılan XV. IUPHAR kongresinde 
bu kez EPHAR 2012’ye aday olmuştur. Oylama için delege-
lerimiz dernek eski başkanımız Prof. Dr. Mehmet Melli ve 
aynı zamanda derneğimiz adına teklifimizi sunan dernek 
eski saymanımız Prof. Dr. Hakan Orer’di. Yapılan oylamada 
İspanya 7, Almanya 6, Türkiye 5, Finlandiya 4 ve Yunanis-
tan 2 oy aldı. Sonuçta EPHAR 2012 kongresinin Granada, 
İspanya’da yapılmasına karar verildi. Bu toplantı hakkında 
detaylara ve bu seçimle ilgili Prof. Dr. Hakan Orer ve genel 
sekreterimiz Prof. Dr. Bülent Gümüşel’in 90. sayısında ula-
şabilirsiniz (http://www.tfd.org.tr/90_2006_4.pdf).

Özellikle 13-17 Temmuz 2008 tarihlerinde Manchester’de 
yapılan EPHAR 2008 kongresi ve sonrasında TFD yönetim 
kurulu olarak bu yöndeki çabalarımızı sıklaştırdık; sonuçta 
da 17-23 Temmuz 2010 tarihlerinde Kopenhag’da yapılan 
WorldPharma2010’da, EPHAR 2016 kongresinin İstanbul’da 
yapılması kararının alınmasını sağladık. Bu başarının uzun 
hikayesi ve detaylı analizini bültenimizin bir sonraki sa-
yısında bulabilirsiniz. Hikayenin sadece sunum ve oylama 
kısmını çok kısaca anlatırsak, yönetim kurulu derneğimiz 
adına EPHAR ve IUPHAR delegeleri olarak yönetim kurulu 
başkanımız Prof. Dr. Öner Süzer ve genel sekreterimiz Prof. 
Dr. Bülent Gümüşel katıldı. Özellikle Hollanda bu kongreyi 

almayı çok istiyordu ve “turuncu lalelerle” kendi teklifle-
rine ait kitapçık kongre başlangıcından itibaren her yerde 
boy gösteriyordu. Hollanda dışındaki adaylar İtalya ve 
İsviçre Farmakoloji Dernekleri idi. Teklifimizin oy verecek 
delegelere sunusu dernek başkanımız Prof. Dr. Öner Süzer 
tarafından 21 Temmuz 2010 sabahı yapıldı. Oylama ise 22 
Temmuz 2010 günü yapılan EPHAR genel kurulunda gerçek-
leşti. Sunumumuzun çok beğenildiğini ve diğer adayların 
bu durumdan oldukça tedirgin olduklarını söylemekte bir 
sakınca görmüyoruz. Önce EPHAR genel kurulunda yapılan 
bir değişiklik önergesiyle oylama yöntemi değiştirildi. 
Daha önce her delege bir adaya oy veriyordu ve eşitlik 
olmadığı sürece gizli oy - açık tasnif yöntemiyle en çok 
oy alan kazanmış sayılıyordu. Bu kez bizden en beğenilen 
adaya 3, ikinci beğenilene 2 ve üçüncü beğenilene 1 oy 
vermemiz istendi. Kaç puan alınırsa alınsın en çok oy alan 
iki ülkenin ikinci tura geçmesi bu kez delegelerin birisi-
ni seçmesi istendi. İlk turda bizim de beklediğimiz gibi 
Hollanda ve Türkiye ilk iki olarak açıklandı ancak alınan 
puanlar açıklanmadı. 

İkinci turdaki oylar açıklandığında ise mutlu sona ulaş-
tık: Hollanda 12 ve Türkiye 14. Kesin sonuçlar genel kurul 
tutanakları açıklandığında yayınlanacaktır; ancak bizler 
bu mutlu haberi EPHAR başkanı Prof. Dr. Eeva Moilanen’in 
sözlü  açıklaması ile öğrendik. Daha sonra yapılan konuş-
malarda ilk turdaki seçimde açık ara önde olduğumuz ha-
berini aldık. Aslında bu ikinci tur muhtemelen hepsi “Batı 
Avrupa’ya” dahil olan üç adayın güç birliği yapabilmesi 
ve bizim bu kongreyi alamamamız için planlanmıştı. Bu 
durumu zaten İtalya sunumunda da açıkça ifade etmişti: 
“Biz kazanamazsak Hollanda’ya oylarınızı verin…”

Genel kurulda son olarak TFD olarak olumlu bir ilki 
daha gerçekleştirdik ve dernek yönetim kurulu başkanımız 
Prof. Dr. Öner Süzer EPHAR için audit seçildi.

Burada sizlerle bir bilgiyi daha paylaşmak isteriz: TFD 
tarafından Aralık 2009 tarihinde EPHAR 2010 sempozyum-
larından birisinin Türkiye’de yapılması için de başvuruda 
bulunulmuştur. Bu sempozyumun EPHAR tarafından maddi 
olarak desteklendiği ve EPHAR’ın yıllık aktiviteleri içine 
alındığını da WorldPharma2010’dan birkaç gün önce öğ-
renmiş bulunmaktayız. Bu konudaki gelişmeleri de en kısa 
sürede sizlerle paylaşacağız.

Bizi son derece mutlu eden başarı öyküsünün basa-
makları ve detaylarını bir sonraki sayımıza bırakıyoruz. 
Sonuçta bu güzel haberi öğrenen tüm üyelerimiz çok mutlu 
oldular. Şimdi bu mutluluğu bir “başarı projesi”ne dönüş-
türmek için bugünden kollarımızı hep birlikte sıvamamız 
gerekmektedir. 

Hepinizi saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Prof. Dr. Öner Süzer, TFD Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Bülent Gümüşel, TFD Genel Sekreteri



28

Proje Başvuruları

Duyurulmasını istediğiniz ulusal ya da uluslararası bilimsel bir aktivite varsa, lütfen TFD Bülten yayın 
komisyonuna bildiriniz (info@tfd.org.tr)

7th European Neuroscience Congress
Amsterdam/Hollanda 03-07 Temmuz 2010 
fens2010.neurosciences.asso.fr/

XI   International Congress of Obesity 
Stokolm/Isvec 11-15 Temmuy 2010
www.ico2010.org

 WorldPharma2010 (16th World Congress of Basic   
and Clinical Pharmacology) 
Kopenhag/Danimarka 17-23 Temmuz 2010
www.worldpharma2010.org/

7th World Congress of Stress 
Leiden/Hollanda 25-27 Ağustos 2010 
www.stress2010.com/

 23rd Congress of The European College of 
Neuropsychopharmacology 
Amsterdam/Hollanda 28- 01 Eylül 2010 
www.ecnp.eu/

 9th ISSX (The International Society for the Study 
of Xenobiotics) Meeting  
İstanbul 04-08 Eylül 2010 
www.issx.org/

 1007 Programı kapsamında Kamu Araştırmaları 
Grubu’na (KAMAG)
02 Temmuz 2010
Bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/sid/370/  

 pid/364/cid/17347/index.htm

Tübitak 1002 Hızlı Destek Programı
10 Ağustos 2007
Bilgi için: http://ardeb1002.tubitak.gov.tr

SAN-TEZ Projeleri
15 Ağustos 2010
Bilgi için: sanayi.gov.tr/

Tübitak 1001
3 Eylül 2010
Bilgi için: ardeb1001.tubitak.gov.tr 

 Tübitak 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer 
Geliştirme Programı 
3 Eylül 2010,

 Bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/home.
do?sid=375&pid=364

 Tübitak 1011 Uluslararası Bilimsel Araştırma 
Projelerine Katılma Programı
14 Eylül 2010
Bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=5&
rt=1&sid=373&pid=364&cid=11509

 Tübitak 1301 Bilimsel Ve Teknolojik İşbirliği Ağları 
Ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İşbap)

 Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.
 Bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=5&   

rt=1&sid=374&pid=364&cid=11528

 E-RARE (ERA-Net for Research Programs on Rare 
Diseases) Projesi

 Başvurular önce Tübitak SBAG tarafından 
değerlendirilicektir.

 Bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/sid/611/
pid/364/index.htm

 EuropeanNeurodegenerative Diseases on Biology 
to Drugs andtherepeutics  
Oxfort/Ingiltere 20-21 Eylul 2010
Expressgenes.com

Psikofarmakoloji Akademisi
Istanbul, 24-26 Eylul 2010 
www.psikofarmakolojiakademisi.com

40th Annual Meeting, Neuroscience 2010
San Diego/ABD 13-17 Kasım 2010 www.sfn.org/

22. Ulusal Biyokimya Kongresi 
Eskisehir, 27-30 Ekim 2010
www.biyokimyakongresi.org

 2. Ulusal Hucresel Tedavi ve Rejeneratif Tip 
Kongresi 
Izmir 11-13 Subat 2011 
www.hucreseltedavi.org

Bilimsel Toplantılar
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IUPHAR’dan TFD’ye açık mektup:
IUPHAR farmakoloji alanında iş arayanlar veya 

eleman arayanlar için “www.PharmacoCareers.org “ 

sayfasının açılışını duyurmaktadır.  Bu sayfanın mali 

desteği IUPHAR, kâr amacı gütmeyen kuruluşların 

projeleri ve özellikle de”www.iuphar-db.org” 

sayfasından ücretsiz erişilebilen G Proteini-Kenetli 

Reseptörler, Voltaj-Kapılı ve  Ligand-Kapılı İyon 

Kanalları Veritabanı tarafından sağlanmaktadır. 

www.PharmacoCareers.org sayfasına iş ilanı vererek 

Farmakoloji camiasına destek olabilirsiniz. 

Yapacağınız iş tanımı elektronik olarak IUPHAR’ın 

iş arayan farmakologlarının oluşturduğu havuz da 

dahil olmak üzere yüzlerce kariyer web-sitesine 

dağıtılacaktır.

Özetlemek gerekirse www.PharmacoCareers.

org sayfasına göndereceğiniz her ilan yüzlerce 

kalifiye adayın iş ilanınızı görmesi ve aynı zamanda 

farmakologlar ve öğrenciler için ücretsiz araştırma 

veritabanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. 

İlan vermek sadece €170 ya da $250’a tutarındadır.

S.J. Enna, Ph.D.

IUPHAR Genel Sekreteri

adına

Lynn LeCount, CMA

İdari Memur

www.iuphar.org

TFD bülteninde yeralmasını istediğiniz iş 

ilanlarınızı Dr Banu Cahide Tel’e (banutel@

hacettepe.edu.tr) gönderebilirsiniz ve güncel iş 

ilanlarını ‘http://www.tfd.org.tr/’ adresinden takip 

edebilirsiniz.
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Position Location Posted

Principal Development Engineer  

Merck  

West Point, PA, United 
States   

4/28/2010

save job | view/apply

Postdoctoral Fellow  

Johns Hopkins University School of Medicine  

Baltimore, MD, United 
States   

4/28/2010

save job  | view/apply

Senior Development Engineer  

Merck  

West Point, PA, United 
States   

4/28/2010

save job  | view/apply

Systems Neurophysiology Post-Doctoral Position  

Massachusetts General Hospital/Harvard Medical 
School  

Boston, MA, United States 4/28/2010

save job  | view/apply

Research Assistant - 9530BR  

Yale University  

Hartford, CT, United States 4/28/2010

save job  | view/apply

PostDoc  

University Hospital Basel  

Basel, BS, Switzerland   4/28/2010

save job  | view/apply
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Career opportunities  

The National Institute of Allergy and Infectious 
Diseases  

Bethesda, Maryland, 
United States   

4/28/2010

save job  | view/apply

Senior Research Associate - Biochemical 
Pharmacology  

Genentech  

South San Francisco, CA, 
United States   

4/28/2010

save job  | view/apply

Inpatient Pharmacist  

Sharp Memorial Hospital  

San Diego, CA, United 
States   

4/28/2010

save job | view/apply

Scientific Research and Administrative Employment 
Opportunities  

NIH - National Institute on Aging  

Bethesda and Baltimore, 
MD, United States   

4/28/2010

save job  | view/apply

Program Support Assistant  

NIH/NIDCR  

MD, United States   4/27/2010

save job  | view/apply

DIRECTOR, EQUIPMENT ENGINEERING  

MTA, Metro-North Railroad  

New York, New York, 
United States   

4/27/2010

save job | view/apply

Medical / Development Lead - Dry Eye (Specialty 
BU)  

Pfizer, Inc  

La Jolla, CA, United States 
New York, NY, United 
States   

4/27/2010

save job  | view/apply

Nurse Practitioner  

Rocky Mountain Cancer Centers  

Denver, CO, United States 4/26/2010

save job  | view/apply

Senior Post-Doctoral Fellow  

Vascular Biology Center, Medical College of Georgia  

Augusta, GA, United States 4/26/2010

save job  | view/apply

Postdoc  

King Saud University  

Riyadh, Saudi Arabia, 
Saudi Arabia   

4/26/2010

save job  | view/apply

Technologist Supervisor II - Specimen Receiving  

Vanderbilt University Medical Center  

Nashville, Tennessee, 
United States   

4/26/2010

save job  | view/apply

Technologist Supervisor II - Specimen Receiving  

Vanderbilt University Medical Center  

Nashville, TN, United 
States   

4/26/2010

save job | view/apply

Postdoctoral Scientist, Neuroscience and 
Neuropharmacology  

Astellas  

Durham, NC, United States 4/26/2010

save job  | view/apply

Chief, Technical Architecture  

United Nations Children's Fund (UNICEF)  

New York, New York, 
United States   

4/26/2010

save job  | view/apply

Professor  

Shanghai JiaoTong University  

Shanghai, China   4/24/2010

save job  | view/apply

postdoctoral fellow  

University of Wyoming  

Laramie, WY, United States 4/24/2010

save job  | view/apply

Research Assistant  

War Related Illness and Injury Study Center 
(WRIISC)  

East Orange, NJ, United 
States   

4/24/2010

save job  | view/apply

QA Specialist/ Sr. Specialist for LTS & Validation  

GlaxoSmith Kline  

Marietta, PA, United States 4/23/2010

save job  | view/apply

ASSISTANT/ASSOCIATE PROFESSORS  

University of South Florida - USF  

Tampa, FL, United States   4/23/2010

save job  | view/apply

Viewing 1 - 25 of 1160 jobs Next 25 Jobs 
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4/29/2010http://careers.iuphar.org/c/search_results.cfm?site_id=804
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 Soldan Sağa
1 Antiemetik özelliği olan sentetik kanabinoid. 

Sitotoksik kemoterapinin neden olduğu 
konvansiyonel antiemetiklere yanıt vermeyen 
bulantı ve kusmaya karşı kullanılır. 

2 Sarıkantaron ekstresi ya da St. John’s wort 
olarak da bilinen bitkisel kaynaklı bir 
antidepresan

3 Tip 2 diyabet, hipertansiyon ya da 
hiperkolesterolemi gibi risk faktörleri bulunan 
kişilerde, hafif hipokalorik diyetle birlikte 
kullanılan, besinlerle alınan yağın emilimini 
azaltarak obezite tedavisinde yardımcı bir 
pankreas lipazı inhibitörü. 

 Yukardan aşağıya
1 Uzun süreli düzenli bronkodilatör tedavisi 

gerektiren astımlı hastalara inhalasyon yoluyla 
uygulanan uzun etkili bir beta 2 agonisti.

2 Aşırı kilolu olmayan ya da metforminin 
kontrendike olduğu/metformini tolere 
edemeyen hastalarda tek başına ya da 
metforminle birlikte kullanılabilen bir 
antidiyabetik.

3 Parsiyel veya primer/sekonder jeneralize 
tonik-klonik nöbetlerin monoterapisi ve 
yardımcı tedavisinde, ayrıca Lennox Gastaut 
sendromunda ortaya çıkan nöbetlerde 
kullanılan bir antiepileptik.

B
u

lm
a

ca

Hazırlayan:
Doç. Dr. Pelin Kelicen
Hacettepe Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji AbD
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TFD Nisan - Haziran 2010  
104. Sayı Bülteninde yayımlanan 
bulmacanın yanıtları…..
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Yeni Üyelerimiz

Dr. Nuran PARLAK
İzzet Baysal Üniversitesi
Bolu Tıp Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Dr. Oruc ALLAHVERDİYEV
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji AbD. (Fahri Üye)

Dr. Gülhan ÜNLÜ
Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Dr. Ali Boray BAŞCI
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Farmakoloji ve 
Klinik Farmakoloji AbD.

Dr. Mahluga JAFAROVA
Marmara Üniversitesi
Tıbbi Farmakoloji AbD.
(Fahri Üye)

Dr. Ayşe Arzu SAYIN ŞAKUL
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merk.
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