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Değerli meslektaşlarım, 
 
Türk Farmakoloji Derneği Elektronik Bülteninin Mart-Nisan 2012 sayısında sizlerle birlikteyiz. Türk Farmakoloji 
Derneği Yönetim Kurulu bu dönemde önemli bir karar daha aldı ve Türk Farmakoloji Derneği iktisadi 
işletmesinin kapatılmasını sağladı. Derneğimiz bu yükümlülüğe bültenimizin basılması ve bültene ilan alınması 
nedeniyle girmişti. Sadece bu nedenle önemli bir miktarda vergi ödemek ve bu sürece özel muhasebe işlemleri 
yapmanın masraflarına katlanmak zorunda kalıyorduk. Üstelik Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek yeni Türk 
Ticaret Kanunu bize yeni yükümlülükler de getirecekti. Artık yolumuza kamu yararına dernek statüsüyle ve 
ayrıcalıklarıyla devam ediyoruz. Mali yapılandırma ve dernek masraflarını azaltma süreçlerimizin meyvelerini 
kısa zamanda alacağız. Genel kurulda gerçekleşen tüzük değişikliklerimiz de Ankara Valiliği Dernekler 
Müdürlüğü tarafından kabul edildi. 
 
Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri Programları'nın 
yirmibirincisi 7-9 Mart 2012 tarihlerinde, Erciyes, Kayseri’de 1993 yılında kaybettiğimiz kurucu üyemiz Dr. 
Nejat F. Eczacıbaşı anısına düzenlendi. 7 Mayıs 2012 tarihinde İzmir’de Biyofarmasötikler ve Biyobenzerler 
toplantısı düzenleyeceğiz, detayları internet sitemizde www.tfd.org.tr/biyobenzerler adresinde yer almaktadır. 
11-16 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara'da Dördüncü Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu 
yapılacaktır, kurs programı ve davet edilen üyelerimiz internet sitemizden yayınlanmıştır. Son olarak Türk 
Farmakoloji Derneği, 17-20 Temmuz 2012 tarihlerinde Granada İspanya’da düzenlenecek olan EPHAR 2012 
kongresinde 19 Temmuz 2012 Perşembe günü “Rho/Rho-kinase signalling in health and diseases” başlıklı bir 
panel düzenleyecektir. EPHAR 2012 kongresinde EPHAR’ın genel kurulu da yapılacaktır. Genel kurulda 
derneğimizi benimle birlikte genel sekreterimiz Doç. Dr. N. Tuğba Durlu Kandilci temsil edecektir. Yönetim 
kurulumuz ayrıca beni EPHAR Yönetim Kurulu üyeliğine de aday olarak gösterme kararı almıştır. 
 
Memnuniyet verici bir diğer gelişme de ülkemizde ilk olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 
Farmakoloji Anabilim Dalı’na bağlı Klinik Farmakoloji Bilim Dalı açılması teklifinin, 22.2.2012 tarihli 
Yükseköğrenim Yürütme Kurulu toplantısında uygun görülüp kabul edilmesi oldu. Bilim dalı başkanı Prof. Dr. 
Ayşe Gelal’ı ve bilim dalında görev alan diğer öğretim üyelerini en içten dileklerimle kutluyorum. İlgili belgeler 
TFD KFCG elektronik bülteninde yayınlanmaktadır. Bu durumun başka anabilim dallarımız için de teşvik edici 
olmasını diliyorum. 
 
Bültenimizde yeni doçent olan üyelerimiz hakkında duyuruya da rastlayacaksınız, hepsini içtenlikle 
kutluyorum. Editör yardımcılarımız Dr. N. Tuğba Durlu Kandilci ve Dr. Bilgen Hoşgör Başgut’un yanı sıra bülten 
yayın kurulu üyemiz Dr. Alper Okyar’ın doçent olmaları yayın hayatımıza yeni bir ivme katacaktır. 
 
Saygılarımla ve Mayıs-Haziran 2012 sayısında görüşmek dileğimle  
 
Prof. Dr. Öner Süzer 
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sayfa 1 

ÖNSÖZ 

Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 112, Mart-Nisan 2012 

http://www.tfd.org.tr/biyobenzerler


Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı; 25.02.1984 yılında Selçuk Üniversitesi 

Meram Tıp Fakültesi Farmakoloji kürsüsü adı altında Doç. Dr. Necdet Doğan’ın atanması ile kurulmuştur. 

25.02.1984 ile 17.10.2010 tarihleri arasında anabilim dalı başkanlığını yürüten Prof. Dr. Necdet Doğan’ın 

emekliliği sonrası anabilim dalı başkanlığını Prof. Dr. Ayşe Saide Şahin devam ettirmektedir. Meram Tıp 

Fakültesinin 27.12.2011 tarihinde Konya Üniversitesine bağlanması sonrasında çalışmalarına Konya 

Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı adı altında devam etmektedir. Anabilim Dalımızda 

şu an 2 profesör, 3 yardımcı doçent görev yapmaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ise 2 doktora, 5 

yüksek lisans öğrencisi eğitimlerine devam etmektedir. 

Öğretim üyelerimiz tarafından Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ebelik/hemşirelik 

bölümleri, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine farmakoloji dersleri verilmektedir.  Sağlık Bilimleri Enstitüsünde 

ise yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastanemizde kurulmuş 

olan Farmakovijilans İrtibat Merkezi, Akılcı ilaç Kullanım Ekibi yürütücülüğü/Başkanlığı, Konya Üniversitesi 

Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi yöneticiliği ve Meram Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı anabilim 

dalımız öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.  

1984 yılı itibari ile 5 yüksek lisans, 5 doktora, 3 uzmanlık çalışması tamamlamıştır. Son 1,5 yıl içerisinde 

hazırlanmış olan 7 projemiz Bilimsel Araştırma Proje desteği alarak farmakoloji laboratuarında kapsamlı bir 

yenileme çalışması başlatılmış ve konvansyonel farmakoloji deney setleri ve moleküler farmakoloji laboratuar 

olanakları bu destek ile kurulmuştur. 2012 yılının ilk yarısında da immünohistokimya laboratuarının 

tamamlanması planlanmaktadır. Bilimsel araştırmalar amacı ile genel başlıklar altında klinik toksikoloji, 

kardiyovasküler farmakoloji, erektil disfonksiyon, beşeri ilaç ve/veya geleneksel bitkisel tıbbi ürün etki/

etkileşimleri, santral sinir sistemi farmakolojisi konuları üzerinde çalışmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOĞRAFTAKİLER (Soldan sağa): 
Ayaktakiler: Raşit KARAKULAK (Yüksek lisans öğrencisi), Eser YILDIZ (Yüksek lisans öğrencisi), Emel CERAN 
(Yüksek lisans öğrencisi), Dr. EMRE ÖZTOPRAK (Doktora Öğrencisi), Yrd. Doç. Dr.Salim Yalçın İNAN 
Oturanlar: Yrd. Doç. Dr. Mehmet KILIÇ, Prof. Dr. Ayşe Saide ŞAHİN, Prof. Dr. Esra Nurullahoğlu ATALIK, Yrd. 

Doç. Dr. Burak Cem SONER 
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Solda: spektrofotometre,  ultra saf su cihazı, Western Blot sistemi, immunohistokimya laboratuarı (kurulum 

aşamasında); sağda: konvansiyonel farmakoloji laboratuarı 

 

İzole organ banyoları 

 

Solda, hotplate; sağda stereotaksi cihazı 
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Solda, Langendorf Sistemi; sağda, open field,  elevated plus maze,  Morris water maze 

  

Solda, phenotyper; sağda moleküler farmakoloji laboratuvarı  
 
 
ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ VE YÜKSEKLİSANS/DOKTORA ÖĞRENCİLERİMİZ 
Prof. Dr. Ayşe Saide ŞAHİN, 
Prof. Dr. Esra Nurullahoğlu ATALIK,  
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KILIÇ 
Yrd. Doç. Dr. Burak Cem SONER 
Yrd. Doç. Dr.Salim Yalçın İNAN 
Dr. Emre ÖZTOPRAK (Doktora Öğrencisi) 
Uzm. Dr. Nihal DEMİRKÖPRÜLÜ (Doktora Öğrencisi) 
Eser YILDIZ (Yüksek lisans öğrencisi) 
Raşit KARAKULAK (Yüksek lisans öğrencisi) 
Emel CERAN (Yüksek lisans öğrencisi) 
Muhammet Bilal GÖK (Yüksek lisans öğrencisi) 
Barış ÖZKARA (Yüksek lisans öğrencisi) 
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Yeni, potent ve seçici bir SGLT-2 inhibitörü olan empagliflozinle uzun süreli tedavi 
diyabetik sıçanlarda glisemi kontrolünü sağlamakta ve metabolik sendroma ait özellikleri 
düzeltmektedir. 
(Long-term treatment with empagliflozin, a novel, potent and selective SGLT-2 inhibitor, improves glycaemic 
control and features of metabolic syndrome in diabetic rats) 

 
L. Thomas1, R. Grempler1, M. Eckhardt2, F. Himmelsbach2, A. Sauer3, T. Klein1, P. Eickelmann1 ve M. Mark1 

1Department of CardioMetabolic Diseases Research, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, Biberach, Germany 
2Department of Medicinal Chemistry, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, Biberach, Germany 
 3Department of Drug Discovery Support, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, Biberach, Germany 

 
Diabetes, Obesity and Metabolism 14: 94–96, 2012. (Etki Faktörü: 3,4, JCR 2010’a göre) 
 
Makaleyi Çeviren ve Özetleyen:  
Doç. Dr. Alper Okyar 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı 
 

Giriş:   

Böbrekten glukoz atılımının artırılması amacıyla sodyum glukoz taşıyıcısı-2’nin (Sodium Glucose co-transporter

-2 SGLT-2) hedeflenmesi, tip-2 diyabetin tedavisinde yeni ve umut veren bir yaklaşımdır. SGLT-2 filtre edilmiş 

glukozun reabsorpsiyonundan sorumludur. SGLT-2’nin inhibisyonu ile böbrekten glukoz atılımı artar ve plazma 

glukoz konsantrasyonları düşer. İn vitro olarak, empagliflozinin,  SGLT-2’nin oldukça potent ve seçici bir 

inhibitörü olduğu gösterilmiştir. Sunulan araştırmada, empagliflozinin diyabetik sıçanlara tek ve yinelenen 

dozda uygulanması sonucu elde edilen in vivo sonuçlar değerlendirilmiştir.  

 

Metodlar:  

İlaçlar ve doz: 

Empagliflozin (Boehringer Ingelheim-Almanya) sıçanlara oral gavaj ile hidroksietilselülozdaki süspansiyonu (% 

0,5) şeklinde uygulanmıştır.  İlaç çözeltisi hazırlanmadan önce, empagliflozin Polisorbat 80 ile ıslatıldı (Son 

konsantrasyon % 0,015). Çalışma bölgesel etik komitenin kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

 

Hayvan Çalışmaları: 

Deneylerde Zucker diyabetik sıçanlar (Zucker Diabetic Rats; ZDF)  kullanıldı. Deney hayvanları kontrollü nem ve 

sıcaklık koşullarında, 12 saat aydınlık:12 saat karanlık periyodunda bakılmıştır. Sıçanların su ve yem (diyet 

2437/ %4,5 sükroz içeren) alımları ad libitium olarak sağlanmıştır. 

İdrardan glukoz atılımı ve kan glukoz düzeyleri empagliflozinin tek dozda 1 ve 3 mg/kg’lık uygulanmasını 

takiben değerlendirilmiştir. İdrar numuneleri, ilacın/vehikülün 1 ve 3 mg/kg’lık uygulanmasını takip eden 24 

saat boyunca toplanmıştır. Kan numuneleri ise, 0,1, 0,3, 1 ve 3 mg/kg’lık dozların verilmesini takiben 0,5, 1, 2, 

3, 4, 5 ve 7. saatlerde kuyruk veninden alınmıştır. Glukoz homeostazı ZDF sıçanlarda 5 haftalık bir çalışma ile 

incelenmiştir. Emplagliflozin günde tek doz olarak, 0,3, 1 ve 3 mg/kg dozlarda uygulanmıştır. Kan numuneleri 
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bir gece aç bırakılmış sıçanların kuyruk veninden dozu takip eden 16. saat sonunda alınmıştır. Sıçanlara oral 

glukoz tolerans testi (OGTT) 2. ve 37. günlerde uygulanmıştır. 

 

Hiperinsülinemik-Öglisemik klemp: 5 haftalık çalışmada kullanılan deney hayvanları hiperinsülinemik-öglisemik 

klemp çalışması için son dozdan sonraki 4. günde çalışmaya alınmıştır. Kataterler sağ juguler vene (insülin/

glukoz infüzyonu için) ve sağ karotid artere (kan numunesi toplamak için) yerleştirilmiştir. Bir gece önceden aç 

bırakılan sıçanlara sürekli infüzyon ile 48mU/kg/dakika olarak (10ml/saat) 5 dak, ve sonraki 120 dakika için 4,8 

mU/kg/dak olarak (1 ml/saat) insülin uygulanmıştır. İzotopla işaretlenmiş glukoz, ilk fazda 10mg/kg/dakika 

olarak ve devamlı fazda ise 1 mg/kg/dakika olarak uygulanmıştır.  

 

İstatistiksel Analiz: Veriler ortalama ± standart hata olarak verilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede klemp 

deneyleri için Student’s t-testi veya ANOVA kullanılmıştır. 

 

Bulgular:  

Kontrol grubu (vehikül uygulanan grup) ile karşılaştırıldığında, 1 ve 3 mg/kg dozda empagliflozin uygulamasının 

24 saat boyunca idrardan atılan glukoz miktarını istatistiki olarak anlamlı derecede artırdığı görülmektedir. 

Emplagliflozinin kan glukozuna etkisinin incelendiği diğer deneyde ise, 1 ve 3 mg/kg dozda uygulanan 

empagliflozinin kan glukoz düzeylerinde hemen başlayan (30. dakikada) ve istatistiki olarak anlamlı bir azalma 

oluşturduğu görülmekte ve glukoz seviyelerindeki bu düşüş 7. saate kadar tesbit edilebilmektedir. 3 mg/kg 

empagliflozin uygulamasın takip eden 7. saatte, glukoz seviyelerinde 11,4±1,3 mM’lık azalma görülmüştür. 0,1 

ve 0,3 mg/kdg dozda uygulanan ilaç 7 saat boyunca kan glukoz seviyelerinde azalma oluşturmasına rağmen, 

bunun kontrol grubu ile kıyaslandığında istatistiki olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Ek olarak, plazma 

HbA1c düzeylerinde 1 mg/kg empagliflozin uygulaması %0,3 ve, 3 mg/kg uygulama ile %1,1’lik düşüş 

sağlanmıştır. 

 

OGTT çalışmalarına göre, tek doz 3 mg/kg empagliflozin uygulaması glukoz plazma konsantrasyonu seyrinde 

kontrol grubu ile karşılaştırıldığında önemli bir değişikliğe yol açmamıştır.  Bunun aksine, aynı dozun yinelenen 

uygulamasının 37. gününde plazma glukoz düzeyleri 90. dakikadan itibaren kontrol grubu ile karşılaştırıldığında 

önemli azalma göstermiştir. Bu sonuç, yinelenen uygulamada ilacın glukoz toleransını artırdığını 

göstermektedir. 

 

Hiperinsülinemik-öglisemik klemp çalışmalarında, glukoz infüzyon hızı kararlı duruma, kontrol grubu ile 

karşılaştırıldığında, empagliflozin uygulaması ile istatistiki olarak daha yüksekte ulaşmıştır (kontrol-9,3±2,4 

µmol/dak/kg ve empagliflozin- 43,5±10,3 µmol/dak/kg). Bu durum insülin duyarlılığının arttığına işaret 

etmektedir.  

Sayfa 6 

LİTERATÜRDEN 

Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 112, Mart-Nisan 2012 



Sonuçlar: 

Bu çalışmada, empagliflozinin değişik dozlarda uygulanmasının kan glukoz seviyelerini düşürdüğü, glukoz 

toleransını artırdığı ve gliseminin kontrolünü sağladığı ZDF sıçanlarda gösterilmiştir. Çalışmalar boyunca 

sıçanlarda hipoglisemi semptomları gözlenmemiştir. Çoklu empagliflozin uygulamasına bağlı olarak insülin 

duyarlılığının arttığı görülmektedir. Bu etki ilaç tedavisinin kesilmesinden 4 gün sonra görüldüğünden ve 

ilaveten, empagliflozin sıçanlarda çok kısa eliminasyon yarılanma ömrüne sahip bir ilaç olduğundan, bu 

durumun ilacın direkt bir etkisi olduğu olası değildir. Bu durum, hipergliseminin uzun süreli azalması sonucu ve 

dolayısıyla azalmış glukoz toksisitesi sonucu olabilir.  

 

Özetle, tekrarlanan empagliflozin uygulaması ile diyabetik sıçanlarda kan glukoz seviyeleri ve HbA1c 

düzeylerinde azalma görülürken, glukoz toleransının arttığı belirlenmiştir. Empagliflozinin bu çalışmada izlenen 

preklinik farmakolojik profili göz önüne alındığında, ilacın gelecekte tip-2 diyabetik hastalarda umut vaat ettiği 

görülmektedir.  
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Mitolojide Sağlık Konusu, Mitolojik Kökene Dayanan Tıp ve Eczacılık Terimleri-I 

Teoman Törün, tytorun@hotmail.com 

  

Mitolojide sağlık konusunun ele alınması Tanrılar 

Tanrısı Zeus’un pek çok işlevli ve hünerli oğlu 

Apollon ile başlar.  Apollon antik Yunan 

efsanelerinde, altın lirini çalarak, başlıca oniki 

tanrının mekânı olan Olimpos Dağı’nı şenlendiren 

virtüöz bir müzisyen, Sanat Perileri Musaların koro 

şefi, eğlence meclislerinde (onurlu konum simgesi) 

“gümüş kâse”nin efendisi, okunu en uzak 

mesafelere fırlatan bir kemânkeş (yay çeken), 

insanlara yara sağaltmayı, hastaları iyileştirmeyi 

öğreten usta bir hekim, geleceği gören, insanların 

geleceğini yönlendiren, kehânet gücü taşıyan 

aydınlık ve güzel yüzlü bir tanrıydı. 

Bu güzel hasletleri üzerinde, kâlbinde hiç bir 

karanlık köşe bulunmayan “Işık ve Doğruluk Tanrısı” 

idi ki; bu özelliği ile Yunanlılar onu “Helios-Güneş” 

ile özdeşleştirmişlerdir. Dudaklarından asla aykırı bir 

söz, yalan çıkmazdı. Babası Zeus’a hizmet eden silah 

yapım ustaları Kiklopları öldürdüğü için ceza olarak 

Teselya Kralı Admetos’un hizmetine seyis ve çoban 

olarak verilmiş; sürüleri kurtlardan koruma işlevi 

nedeni ile “Nomios-Çoban”  epitet’i (aşağılayıcı 

lâkap) de almıştı. 

Homeros’un “İlyada” destanına göre “Helen” değildi. Anadolulu olduğundan Troya Savaşında Hektor’a destek 

vermişti.  Bu savaşda Helen olan Akelileri kırmak için salgınlar çıkarmıştı. Hastalık sağaltıcı olduğu gibi salgın 

çıkarıp insanları telef etme yeteneği de vardı (Burada insan ruhundaki düalizm, hayrın ve şerrin bir arada 

bulunabileceği anlatılmak isteniyor). Efsane onun Anadolu’ya yakın Mykonos Adası’nın batı ucunun 1 deniz mili 

güneyindeki uydusu Delos Adası’nda doğduğunu nakleder; ancak oradaki isminin ne olduğu bilinmemektedir. 

Delos Adası, tarihçi Thukydides’in müphem beyanlarına göre ilk kez  Lelejler ya da Karyalılar tarafından iskân 

edilimiş olabilir. Apollo kültünü ise, koruyucuları olarak beraberlerinde M.Ö. 1050-950 dolaylarında İyonya 

öncülerinin getirdiği söylenmektedir. Anadoluda (Lidya’dan İtalya’ya göçme) Etrüsklerde “Apulu” kült’ü varmış; 

olasılıkla “Apollo” da bundan kaynaklanmaktadır.  

Homeros “Apollos’a İlahî”sinde: Titan Koios ile Foibe’nin kızları olup azgın Tanrı Zeus’un iğfal ettiği genç kız 

Leto’nun, kıskanç ve belalı Tanrıça Hera’nın gazabından kaçmak amacı ile çok ıssız bir yer olan (görünmeyen 

anlamındaki) Delos’a sığındığını; Apollon’la, ikizi bakire avcı Tanrıça Artemis’i orada doğurduğunu nakleder.  

İskenderiyeli ozan Kalimakus bu kutsal adacık hakkında yazdığı dizelerde, gene Zeus’un daha önce peşine 

düştüğü fakat Hera’dan sakınmak için önce yıldız haline getirdiği ve sonra denize düşürdüğü Asteria’yı (Leto’un 

 
 

Hekimliğin kurucusu Olimpos Tanrısı Apollon 
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ablası) “Delos” adası” hâline getirdiğini anlatır. Leto da bu tanıdığı adaya sığınmış (Asteria’nın Hint-Avrupa 

dillerine Farsça “Sitare”, İngilice “Star” gibi “Yıldız” anlamına geçtiğini hatırlayalım. Bu öykü başka mit 

yazarlarınca Sicilya’ya bitişik “Ortygia” adası için yakıştırılmıştır). Hâlen gayrı yerleşim olmayan Delos’da 

bilgeliği temsil eden yunuslar (delfinler ya da dolfinler) tapınağının mozaiklerinin, Odeon’un (Orkestra binası) 

sarnıcının, Aslanlar terasının harabeleri bulunmuştur ve turistler ziyaretçi olarak kabûl edilmektedir.  

Apollon’un, Yunanistan’daki kültünün kehanet ve bilgelik merkezi kabûl edilen ana tapınağı antik Delfi’dedir ki 

(Zeki hayvan yunusa verilen “Delfin” adı bundan gelir, harabeleri Korint Körfezinin kuzeyinde Musaların 

mekanı sayılan (zaten ev anlamına gelen)kutsal Parnassos Dağı’nın güneybatı eteğinde yer alır. Spartalılar da  

buradaki tanrıya, kurultay başkanı anlamına “Apellôn” derlermiş. MÖ. VII. yüzyılda, önce yeryüzünü 

simgeleyen “Gaia” (Toprak Ana) adına kurulan bu merkez zamanla Apollon’un koruması altına alınmıştır.  

  

Çeşitli Helenik gruplar arasında farklı telâffuz 

edilen “Apollon” Tanrı sûlbünden geliyor ama, 

antik Yunanlılara göre onların da insanî 

tutkuları var. Teselya’de “Koronis” adında eşi 

emsâli bulunmaz güzellikde bir genç kız onun 

da aklını başından almış. Ne var ki kızcağız 

tanrıların aşkına güvenememiş; kendi gibi 

ölümlü bir eş tercih etmiş.  Nitekim,Arkadya 

Kralı Elatos’un oğlu Iskhys’le çıkarmış. 

Doğruluk Tanrısı olan ve kendisinin de 

aldatılmasından hiç hoşlanmayan Apollon’a bu 

duygusunu açıkça söyleyemez; onu oyalar; 

onun ısrarı karşısında beraber olurmuş.  

 

Elbette, bu sırrın, hele bir Tanrıdan, sonsuza kadar saklanması mümkün değildi. Tanrının habercisi Raven kuşu 

gerçeği ona yetiştirmiş. Çılgına dönen Tanrı önce onun tüylerini katran karasına çevirerek öfkesini bastırmaya 

çalışmış. Tanrıdan hamile kalan Koronis’in akıbeti de doğallıkla ölümle cezaladırılmak olmuş. Kimisi bu bu infazı 

Apollon’un doğrudan gerçekleştirdiğini söyler; kimisi de ikizi Artemis’in, keskin nişancılığını göstermek için kızı 

hedef haline getirdiğini iddia eder. 

Sağlık Tanrısı Aksleopios’un doğumu: 

Apollo bu acımasızlığına karşın, kızın yakılacağı odun yığınının üzerine yerleştirildiğini görünce derin bir kedere 

kapılır: “Hiç olmazsa doğacak evlâdımı kurtarma fırsatını kaçırmayayım” der; ölü kızın karnını yararak bebeği 

alır. Kentavros (yarı insan, yarı at yaratık) Khiron’a emanet eder. Gerçi, “Sezaryen doğum” ünlü Roma diktatörü 

Jıulius Sezar’ın doğumunda uygulanan bir cerrahî tekniği olduğundan bu ismi almışsa da, operasyon tekniği 

olarak  Koronis’in doğurduğu (vasisi Khiron’un verdiği isimle)  “Asklepios”un hayat’a tutunmasını sağlayan bu 

ameliyatın tarihte ilk “Sezaryen doğum” olduğu söylenir.  

Khiron da hekimlik sanatı olan bilge ve iyi yürekli bir kişilikmiş; bir çok hatırlı, saygın kişiler çocuklarını iyi 

yetişmeleri için onun gözetimine ve eğitimine verirlermiş. Khiron Koronis’in bebeğini de Pelion Dağındaki 

mağarasına götürmüş. Asklepios, vaktini, öteki oğlanlar gibi koşup oynayarak değil, Pindaros’un od’larında 

Ölü Koronis’in karnından bebek Asklepios alınıyor. 

Alessandro Beneditti’nin “De’Re Medica-Tababet 

Üzerine” eserinden ağaç baskısı ilüstrasyonu 
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uzun uzadıya anlattığı üzere, büyük bir ilgi ve dikkatle babalığının verdiği sağlık derslerini dinlemekle geçirirmiş. 

Aslepion, şifalı otların kullanımını,tılsımlı masaj ve friksiyonları, teskin edici ilaçların bileşimini, aşk iksirlerini iyi 

bilen Khironu, babası Apollon’dan tevarüs ettiği hekimlik yeteneği ile fersah fersah aşacak, ilerde “Sağlık 

Sektörü”nün yönetici tanrısı olacak; onun adına kurulacak tedavi merkezlerine “Asklepion” adı verilecektir.   

Sağlığı her bozulanın yardımına koşuyor; yara sağaltıyor, nedeni belirsiz hastalıklara derman buluyor; ölüm 

halinde olanları bile ayağa kaldırıyordu. Sızıları dindirme tanrıçası Epione ile evliliğinden altı kızı, iki oğlu oldu. 

Kızların hepsi tababet ya da tıbba yardımcı dalları simgeliyordu. Hygeia“Sağlık Koruma” tanrıçası idi. 

Meditrinas sağlık biliminin simgesi yılanları taşıyan sancaktardı. Akeso “ilaçlar”ın, Iaso antiseptik önlemlerin, 

Aglaea ”tedavi”nin sembolleriydiler. Panasea “kronik hastalıklarda uzun süreli bakım ve tedavi” tanrıçası idi. 

Asklepios ve Epione’nin müşterek oğlulları Makhaon ve Podaleirios ile Asklepios’un, Galatyalı Amyntas’ın kızı 

Aristodama’dan doğan oğlu Aratos da yetenekli hekimlerdi. Homeros’un Ilyada Destanında Aratos’un bir yılan 

tarafından ısırılan Akeli Filokletes’i tedavi ettiği anlatılır. Başka mitlerde ise bu hekimin Makhaon ya da 

Podaleirios’da biri olduğu ileri sürülür.  

Teşekkür: Bu mütevazı çalışmamı, başta, İzmir’de ikametim sırasında çok ileri yaşında iken karşılaştığım 

Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı), Bayraklı kazıları vesilesi ile İzmir’e sık sık gelip, yurdumuzun 

arkeolojik zenginlikleri hakkında bizleri aydınlatan Ekrem Akurgal hocamız, beni yüreklendiren İzmir Müzesi 

Müdürü Hakkı Gültekin olmak üzere, bana bu esini veren, şimdi hayatta olmayan tüm mitoloji sevdalısı 

yazarlara; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Diller Bölümü’nde, çok kısa süre de olsa öğretim 

kürsülerinden feyiz aldığım hocalarım Faruk Zeki Perek’in, Müzehher Erim’in, Halikarnas Balıkçısı’nın oğlu 

Latince hocamız Sina Kabaağaç’ın aziz ruhlarına adıyorum. Hâlâ hayatta olduğunu öğrendiğim Antik Yunanca 

hocamız Zafer Taşlıklıoğlu’na uzun ömürler diliyorum. 

Kaynaklar:  
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Bean GE. Lykian Turkey [Eski Çağda Lykia Bölgesi. (çeviri: Hande Kökten)] Arion Yayınevi, Istanbul, 1998; 
Sf. 62.  

Erhat A. Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitapevi AŞ, İstanbul, 15. Baskı, 2007; sf 49, 67 

Forey M. Ovid's Metamorphoses : The Arthur Golding Translation of 1567. Johns Hopkins University 
Press, 2002. 
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Prof. Dr. Eyüp S. Akarsu 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Tıbbi Farmakoloji ABD, Ankara 

e-posta: akarsu@medicine.ankara.edu.tr 

Farmakolojik nedenlerle yolum ilk defa Edirne’ye düştüğünde, hazır Edirne’ye gelmişken non-farmakolojik bir 

etkinlik olarak ters lale motifinin peşine düşeyim diye planlıyordum. Hikayeyi bilirsiniz; yüce Mimar Sinan’ın 

ustalık eseri için uydurulmuştur. Ama o kadar iyi uymuştur ki, Selimiye Camii’nin mimari yönden sahip olduğu 

birçok orijinalite hatırlanmaz da, bu hikaye akılda kalır. Ama Edirne’de Sultan II. Bayezid Külliyesi içindeki Sağlık 

Müzesini ziyaret edince, bu motifin yerini çok değişik figürler aldı ve bu figürlerin içinde ve izinde neredeyse 

kayboldum.  

Öncelikle, Külliyenin tarihsel süreç içindeki konumu beni çok etkiledi. Sultan II. Bayezid’in isteğiyle 1480’li 

yıllarda temeli atılıp kısa sürede inşa edilen ve yüzyıllar boyunca hizmet veren bir hastane ve tıp okulundan söz 

ediyoruz. Ama bunun ötesinde Trakya Üniversitesinin, zaman içinde önemini yitiren ve harabeye dönen bu 

Külliyeyi sahiplenişi, bu Külliyenin restorasyonunu üstlenişi ve büyük bir ustalık ve estetik kaygıyla sonlandırışı 

var ki, her türlü övgüye değer bir çaba olmuş. Bu vesileyle bu işte emeği geçenlere en derin saygı ve şükran 

duygularımı iletmek istedim ki, bu yazıyı yazmamın öncelikli sebebi budur.  

Sıradan bir müze tanıtımı yapmak istemiyorum. Müze ile ilgili olarak, şık görsellerle bezeli en doğru bilgilere 

http://saglikmuzesi.trakya.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz... Müzenin bende bıraktıklarını paylaşmak 

istiyorum daha çok.  

Her şeyden önce, gerçekten bize ait bir kültürle yüzyılların sürekliliğini hissettim. Birçok hastalığın tedavisine 

ilişkin yöntemlerin kökenlerini fark ettim. Özellikle psikiyatrik hastalıkların tedavi edilebilir olgular olarak ele 

alındığını ve bu topraklara özgü bir merhamet duygusu içinde hastaları güzel kokular, çeşitli makamlarda 

bestelenmiş müzikal sesler gibi eksternal uyaranlarla bir arada tutma veya hastayı belirli uğraşlara yöneltme 

gibi terapötik yaklaşımların aktif olarak kullanılmış olduğunu gördüm. Bu sayede, kara safradan kara sevdaya 

ve oradan da duygu durum bozukluklarının nörobiyolojisine uzanan yol bana daha kısa ve anlaşılabilir 

göründü.. O dönemin alimlerinin açıklamalarındaki berraklık ve yalınlık, günümüzün bazı düşünsel 

karmaşalarına çok iyi yanıtlar verir nitelikteydi. Örneğin şu söz gibi: “İlim, dini ve akli olarak ikiye ayrılır. Tıp, akli 

bir ilimdir. Dolayısıyla hastaları tedavi etmek için dini ilmin bir yararı olmaz. Akli olmak gerekir”… 

Haksız mıymışım; ters lale figürünün izindeyken kaybolmakta? 

Müzeyi gezerken yaklaşık 550 yıllık bir eğitim kurumuyla Trakya Üniversitesi arasında bir bütünlük kuruluverdi 

hayalimde ve şiddetle şunu istedim: Trakya Üniversitesi doktora, uzmanlık, doçentlik sınavı gibi akademik 

etkinliklerini bu Külliyede, bu dingin atmosferde yapmalıydı. Geçmişimizden bugüne ve geleceğimize 

uzanmanın çok güzel bir yolu olurmuş gibi göründü bana böylesine bir girişim. Aslında bu yazıyı, sırf bu öneriyi 

yapmak için yazdığımı da itiraf etmeliyim… 

Müze yaklaşık 15 yıldır açık. Müzenin derinliği ve estetik kıymeti Avrupalılarca da fark edilmiş ve 

ödüllendirilmiş. Dolayısıyla, T.C. vatandaşı bir farmakolog olarak vahim bir gecikmişlik duygusu içinde 

olduğumu da (hadi başlamışken) itiraf edeyim. 

Müze sonrası asli rotama geri dönerek, ters lale motifinin peşine düştüm. Buldum da. Hikaye güzel fakat, 

Selimiye Camii her türlü hikayenin ötesinde, gerçekten usta işi bir yapıt. Bu Camii’nin kubbesinin bir benzerini 

sadece Floransa’da bulabileceğinizi de yeri gelmişken hatırlatmak isterim. 
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Edirne bir kent olarak şaşırtacak kadar çok şey vaad ediyor ziyaret edenlerine. Sıralayayım mı? Öncelikle, 

içinden su geçen, köprülerle birbirine bağlı ve iki yakası olan bir şehir ve bir başkent. Bir imparatorluğun eski 

başkenti. Üstelik bu başkent tamamen bizim kültürümüzün izlerini taşıyor. Saraçlar caddesinde rastlayacağınız 

her binanın hikayesini merak edeceksiniz.  Her biri farklı bir üslüba sahip ama o kadar benzer ki. O kadar ait 

hissediyorsunuz ki kendinizi; kapıyı çalıp içeri girivermek isteyeceksiniz.  

Eğer, ay ışığı altında gezerseniz Edirne’yi, en büyük sorununuz, en güzel yansımanın Meriç’te mi, yoksa 

Tunca’nın kıyısındaki silüetlerde mi olup olmadığına karar verebilmek olacak. Sürprizlere de hazır olmalısınız: 

En iyi yansıma bir evin çatısından içeriye süzülüyor olabilir!  

Kentteki geziniz sıklıkla (balla değil ama) lezzetle kesilecek. Niyazi veya Tekirdağ gibi isimler kadim anahtar 

kelimeler olacaktır sizin için.  

Ve hüzün! 2012 yılı, Balkan Savaşlarının başlangıcının ve Edirne’nin (yeniden) işgal edilişinin 100. yıldönümü. 

Evet! Sadece 100 yıl önce olmuş olaylara tanık olacaksınız. Dönüşümleri izleyeceksiniz; yani 3 tarz-ı siyaset 

nasıl olmuş da ulusal bir kimlik kazanmış; hissedeceksiniz. Ve örneğin, Talat Paşa için günümüzde sözler 

üzerinden yapılan yargılamalara yönelik bir bilinç geliştirecek ve verilen kararların altındaki duygusal zemini 

fark edeceksiniz. Ötekini anlamanın kaçınılmaz şartının öncelikle kendini anlamak olduğuna (biliyor olsanız 

bile) iman edeceksiniz.     

 

Tüm bu non-farmakolojik serüvenin yanı sıra, Edirne’yi ziyaretinizden farmakolojik olarak da beklentileriniz 

olursa, göreli olarak yeni ama, bilimin evrensel kurallarını özümsemiş ve bu kurallara titizlikle uyarak bir 

süreklilik yakalamayı başarmış bir departmanda, dostlar ve meslekdaşlarla karşılacaksınız.  

 

Yolunuz açık olsun.. 
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BİLİMSEL TOPLANTILAR 

 Bilimsel Toplantılar Yer Tarih Web Adresi 

1 “Biyofarmasötikler ve Biyobenzerler” 

sempozyumu 

İzmir 7 Mayıs 2012  http://dalyatur.com/

biyobenzerler/ 

2 14th European Congress of Endocrino-

logy 

Floransa/İtalya 5 – 9 Mayıs 2012 http://www.ice-

ece2012.com/ 

3 ECOPRAM 2012- 3rd European Congress 

on Preventive, Regenerative and Anti-

aging Medicine 

İstanbul 29-31 Mayıs 2012 http://

www.ecopram2012.com/

comittees 

4 Prof. Dr. Oğuz Güç Yaz Okulu (4.) Ankara 11-16 Haziran 2012 http://www.tfd.org.tr/

Default.aspx?

sid=84&div=div28&lnk=lnk84 

5 10th International Symposium on  

Pharmaceutical Sciences (ISOPS) 

Ankara 26-29 Haziran 2012 http://www.tfd.org.tr/

uploads/file/duyuru/

ISOPS_10_2012_Ankara.pdf 

6 14. Ulusal Anatomi Kongresi Ankara 28 Haziran- 

1 Temmuz 2012 

http://

www.ankaraanatomi.org/tr/

genel.html 

7 Regulation of adult neurogenesis: from 

epigenetics to behavior 

Barselona, İspanya 12-13 Temmuz 2012 http://www.epigenie.com/

Conferences/Regulation-of-

adult-neurogenesis--from-

epigenetics.html 

8 European Neuroscience Societies (Fens) 

Forum 

Barselona, İspanya 14-18 Temmuz 2012 http://

fens2012.neurosciences.asso.

fr/ 

9 6th European Congress of Pharmacology Granada, İspanya 17-20 Temmuz 2012 http://www.ephar2012.org/ 

10 16. International pharmaceutical techno-

logy symposıum 

Antalya 09-13 Eylül 2012  http://www.ipts-

hacettepe.org/ 

11 25th ECNP Congress  Viyana, Avusturya 13-17 Ekim 2012 http://www.ecnp-

congress.eu/ 

12 Neuroscience 2012, SfN's 42nd annual 

meeting  

New Orleans  13-17 Ekim 2012 http://www.sfn.org/am2012/

index.aspx?

pagename=abstracts_main 

13 First Asian and African Stereology Cong-

ress (AASC) 

Samsun 06-08 Kasım 2012 http://www.aasc2012.org/ 

14 1.Sağlık Ekonomisi Kongresi ANKARA 23 - 25 Kasım 2012 http://www.sepd.org.tr/ 
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Bu sayfada duyurulmasını istediğiniz ulusal ya da uluslararası bilimsel bir aktivite veya 

çalışmayan bir link varsa lütfen yayın komisyonuna bildirin (bulten@tfd.org.tr). 

Web adreslerine üzerlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. 
 

PROJE BAŞVURULARI 
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Proje Tipi Başvuru son günü Web Adresi 

Tübitak 1001 Web adresinde bildirile-
cek 

http://www.tubitak.gov.tr/sid/367/index.htm 

Tübitak 3501-Ulusal Genç Araştırmacı 
Kariyer Geliştirme Programı  

7 Eylül 2012 http://www.tubitak.gov.tr/cid/10402/index.htm 

SAN-TEZ Projeleri 15 Ağustos 2012 http://e-imza.sanayi.gov.tr/webedit/
gozlem.aspx?sayfaNo=3090 

Tübitak 1002 
Hızlı Destek Programı 

Başvurularda zaman 
kısıtlaması yoktur 

http://www.tubitak.gov.tr/sid/368/pid/364/
cid/20988/index.htm 

Tübitak 1301 
Bilimsel Ve Teknolojik İşbirliği Ağları 
Ve Platformları Kurma Girişimi Projele-
ri (İŞBAB) 

Başvurularda zaman 
kısıtlaması yoktur. 

http://www.tubitak.gov.tr/ 

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

Başvurular önce Tübitak 
SBAG tarafından 
değerlendirilecektir 

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

American Cancer Society, Internatio-
nal Fellowships for Beginning Investi-
gators 

01 Nisan 2012 
15 Ekim 2012 

http://www.cancer.org/Research/
ResearchProgramsFunding/
FundingOpportunities/IndexofGrants/
InternationalPrograms/international-fellowships
-for-beginning-investigators-acsbi 

JSPS Postdoctoral Fellowship Program 
for Foreign Researchers 
(Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin) 

07-11 Mayıs 2012 http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2012/
appli_long_2012.html 

Türk Farmakoloji Derneği E-Bülteni; Sayı 112, Mart-Nisan 2012 

mailto:bulten@tfd.org.tr


Soldan sağa  

1 Dudaktaki ilk ve yineleyen herpes labialis (simpleks) enfeksiyonlarında kullanılan antiviral. 
 
2 Allerjik rinitte kullanılan topikal antihistaminik. 
 
3 Uyuz ve baş bitine karşı kullanılan bir antikolinesteraz.  
 
Yukarıdan aşağıya 
1 Pastil formu ağız da ülserasyon ve enflamasyonda, krem formu dudak ve mukozal yara ve çatlaklarda 
nedbeleşmeyi kolaylaştırıcı olarak kullanılan ilaç. 
 
2 Menapoz sonrası kadınlarda hormona bağımlı metastatik meme kanseri tedavisinde kullanılan 
östrojen reseptör antagonisti.  
 
3 Prostat kanseri tedavisinde gonadorelin analoğu uygulamasına başladıktan sonra ortaya çıkabilen 
tümör alevlenmesini baskılayan antiandrojen. 
 

 
Hazırlayan: Prof. Dr. Pelin Kelicen 
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Yeni Üyelerimiz 

 
Dr. Nilgün Uzun,- Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları 
E.A. Hastanesi Biyokimya-Toksikoloji Laboratuarları 

Dr. İhsan Bayel, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı  
 
 
Doçentlik Kutlama 
Doçentlik sınavında başarılı olan üyelerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz. 
Dr. Güray Soydan  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dr. Alper Okyar  İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Dr. Bilgen Başgut  Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  
Dr. Aslı Ceylan Işık University of Wyoming, College of Health Sciences 
Dr. Tuğba Kandilci Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Dr. Kübra Elçioğlu  Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
 
 
L’Oréal Türkiye, Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları 
Genel Sekreterimiz Doç. Dr. N. Tuğba Kandilci Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) tarafından desteklenen 2012 
L’Oréal Türkiye “Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları” ödülünü Yaşam Bilimi (Farmakoloji) dalından 
kazanmıştır. 
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Bu sayfada yer almasını istediğiniz iş ilanlarını Dr. Banu Cahide Tel’e 

(banutel@hacettepe.edu.tr) bildiriniz. 

Güncel iş ilanları için: http://www.tfd.org.tr/Default.aspx?sid=111&div=div29&lnk=lnk111 

Leopold-Franzens Üniversitesi, Center of Chemistry and Biomedicine Bölümü (Innsbruck/Avusturya) 3 

yıllık postdoktoral çalışma için eleman aramaktadır. Araştırma konusu “Slice electrophysiology; Effects 

of calcium channel mutations on synaptic and network functions of CNS neurons” dur. Adayların tabii 

bilimler, tıp ya da (bio)fizik alanında doktora derecesine sahip olmaları gerkmektedir. Elektrofizyoloji 

alanında deneyimli adaylara öncelik tanınacaktır. Ayrıntılı bilgiye  www.uibk.ac.at/pharmazie/

pharmakologie/sfb-f44/ adresinden ulaşabilirsiniz. Başvuru için Prof. J. Striessnig’e (SFB-

F44@uibk.ac.at, RE: postdoctoral position)CV’niz ile birlikte 3 referansın iletişim detaylarını e-posta ile 

gönderebilirsiniz. 

Son başvuru: 15 Mayıs 2012. 

INSERM, Neurocentre Magendie Merkezi (Bordeaux/Fransa) “1. Molecular Basis of Planar polarity. 2. 

Planar polarity mechanisms, synaptic plasticity and behavior” konularında post-doktoral olarak 

çalışmak üzere araştırıcılar aramaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz.:(Montcouquiol et al., Nature 423:173-

177; J Neurosci. 26(19):5265-75; Annu Rev Neurosci. 29:363-86) and the central nervous system 

(Guirao et al., Nat Cell Biol. 12(4):341-50; Tissir et al., Nat Neurosci. 2010 Jun; 13(6):700-7; Moreau et 

al., J Neurosci., 30(29):9738–9752; Durand et al., Mol. Psychiatry 17(1):71-84). Adayların 36 yaşından 

küçük, en az 2 yıllık bir post-doc deneyimine sahip olmaları gerekmektedir. Adayların Marie Curie ya da 

HSFP Fellowship’e başvurmaları beklenmektedir. Başarılı adayın, bu postdok süresini tamaladıktan 

sonra kalıcı kadro (tenure track) ile devamı mümkün olabilir. Başvuru koşulları ve detaylı bilgi için Dr. 

Banu Cahide Tel’den (banutel@hacettepe.edu.tr) edinebilirsiniz. Başvurunuzu CV’niz  ve bu işe neden 

uygun olduğunuzu anlatan kısa bir mektup ve en az iki akademik referans ile beraber Dr Sans 

Nathalie’ye  (nathalie.sans@inserm.fr) göndermeniz gerekmektedir. 

Son başvuru: 19 Mayıs 2012. 

Duisburg-Essen Üniversitesi, Neurology Bölümü (Essen, Almanya) “Analyzing mechanisms underlying 

neuroregeneration and neuroplasticity after stem cell treatment in a mouse model of cerebral 

ischemia” konulu projede post-doktoral olarak çalışmak üzere araştırıcılar aramaktadır.  Ayrıntılı bilgi 

için: http://www.uni-due.de/neurologie/lehrstuhl-vaskulaere-neurologie-demenz/english/index.html 

web sitesinden edinebilirsiniz. Adayların yüksek motivasyona sahip, insiyatif alabilen, kariyerinin 

başında olmaları tercih sebebidir. 

Son başvuru: 30 Haziran 2012. 

 

İş başvuruları için ayrıntılı bilgiyi Dr. Banu Cahide Tel’den (banutel@hacettepe.edu.tr) edinebilirsiniz. 
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