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Prof. Dr. R. Kaz~m ~ R K E R  taraf~ndan kaleme allnan bu yazl; SAGLIK G- 23. Say!- 
slnda (Tm'imuz 1993) yaylnianmlg ve gazete yetkilllerlnden lzln allnarak bOltene konuhnqtur. 

I l a ~  zonrnlu bir tuketim maddesidir. 
Hasta @in gerekli bir ilacln, kogullar ne 
olursa olsun bulunmas~ ve hastaya zama- 
nlnda iletilmesi Devletin gdz ard~ edeme- 
yeceoi bir garevidir. 

Bu zorunlu tuketim maddesinin bir de ti- 
cari yant vardlr. Bir ilag etken maddesinin bu- 
lunmast ve ilq haline gelmesi ylllarl kapsa- 
yan ve gegitli uzmanl~k dallarlnln belirli bir eg- 
gudum Cmde @qmastn~ ijcl@ren bir uQraf$yl 
gerektirir. Binlerce aday maddeden sadece 
bir veya ikisi ilaq olabilme ganslna sahiptir. 
Tum bu u&aglar laq etken maddesinin bulun- 
mssln~l son derece pahall bir yatimn old&unu 
ve ciddi bilimsel araqtlrmalann bir sonucu 
olarak ortaya q~kabildioini gostermektedir. 

llacln vazgeqilmez bir tuketim maddesi 
olmasl yanlnda ticari tarafln~n da aglrllg~, ilap 
ureticilerinin bir bak~ma aclmaslz bir yarqma 
ortamlna girmesine neden olmaktadlr. Batlll- 
larln "Therapeutic Jungle" diye adlandlrdiklar~ 
adetleri her gun artan yeni etken maddelerin 
tiiketkne arz edilmeleri de bu yarlgma ortamlnr 
daha da hlzlandlrlr ve sonugta ilaci hastaya 
onermeye yetkili tek meslek sahibi hekimi ve 
ilac~ hekimin onerisi dogrultusunda hastaya 
iletmeye yetkili eczaclyl ve tuketiciyi inanllmaz 
boyutlardcl etkiler ve bilinqsiz ilag tuketimine 
neden olur. 

ilaq; serbest pazar ekonomisinin en geger- 
li oldugu ulkelerde bile uretiminden tuketimi- 
ne kadar Devletin hip bir gekilde Gdun ver- 
medigi titiz ve ilkeleri qok iyi saptanmlg dene- 
timi attlnda bulunur. Bu denetim ilkelerinin 
bag~nda ilacln bir ulkede ruhsatland~rmas~ 
aqamaa gelir. 

Ruhsatlandrr~lmlg bir ilacln tan~t~m~ igin fir- 
malarca yapllan ve son ylllarda inanllmas~ 
gug aksakl~klarln goruldu~u girigimlerin ulke- 
miz duzeyinde ele allnmasl devletin en bagta 
gelen gorevi olmaltd~r.Esasen 1262 no'lu yasa 
ile bu yasaya ek olarak qlkarllan muteakip 
deoigiklikler ilaq tan~tlm kurallarlnl hukme 
baglamlgtlr ne var ki bu kurallar gereoi gibi 
uygulanmamlgtlr. 

Gdrulen bu aksakl~klar~ ana bagl~klar~ ile 
aqao~daki noktalarda ozetleyebiliriz: 
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1. ibglar~n tan~tmi iqin hekim ve eczaalara 
iletilmesi icabeden qegitli brogiir ve diger 
rengarenk dokumanlar~n pek ~ o o u  itacln bi- 
limseitanttlm~ ir;in yeterli deeildir. Buyijk pun- 
tolar ve qarplcl renklerle taktim edilen bilgiler 
son derece abartmal~ ve daha onemHsi ilacln 
ozellikle yan etkileri iqin verilen bilgiler okuna- 
mayacak kuquklukte ve dikkat edilemeyecek 
k63elere s~k~gtlrllm~g veya hi$ yaz~lmamlgtlr. 
Bunlar ign yap~lan tum masraflar ilacln fiiatina 
aksetmektedir. Ayn~ durum ulkemizde yayim- 
lanan t~bbi dergilere verilen reklam ilanlar~ i- 
ginde gegerlidir. Bir sure once bir yerli firma- 
mlza ait iki ilacln reklam brogurleri elimize 
ge~migtir. Buntardan biri Amikosit, digeri Si- 
nopryl ad11 ilaglara ailtir. Bu iki tanltlm bro$urii 
geligmig ulkelerdekinden farkl~ d@ildir. Hekim 
ve eczaclnin i l a ~  hakklnda bilmesi zorunlu 
her tiirlu bilgiyi igeren bu iki bro~urunun 
dioer firmalar iqin ornek olarak alinrnasi en 
igen dilegirnizdir. Ancak ulkemizdeki baa 
yabanc~ ilag; firmalar~n~n kendi ulkelerinde 
yapmad~klar~ reklam tahri-fet~n~ bizim 
iilkemizde uyguhalan son derece iitiidjldiir. 

Tum bu hatall davranlgtarln onlenmesinde 
SaQl~k Bakanl161 yetkisini aclmaslzca kullan- 
mal~dlr. 

2. Gunluk gazetelerde ilaqlarla ilgili haber- 
ler, hatta firmalarm verdikleri duyurular bi- 
linqsiz ilaq tuketiminin en onemli nedenlerin- 
den biridir. Firrnalann verdikleri ilanlarda ilaan 
jenerik ve patent ad1 yazllabilir, ancak etkili 
oldugu yerlere veya terapotik etkenlioine ait 
hig bir ifade kullanmamal~dlr. Zira bu kabil 
duyurular sadece hekim ve eczac~ya yonelik- 
tir, Hekim ve eczaa bbyle bir ilanda bahsedilen 
maddenin ne olduQunu bilir. ilaca ait terapo- 
tik etkenlik boylesi ilanlarda yer aldlktan sonra 
vatandaglarln hekim onerisi d~ginda bu ilaqlan 
almalar~ pok yayglnlagcr. ~lkemiz gibi repete 
ile allnmas~ gereken bir qok ilacln, reqetesiz 
olarak tuketiciye gok kolayca intikal etmesi 
boylesi ilanlardan sonra inanllmaz boyutlar- 
da bilngsizila~ tuketimine neden olmaktad~r. 

Firmalarca baslnda yapllacak bu kabil 
ilanlarln mutlaka Bakanl~gln onaylndan geg- 
mesi koqulu yerlegtirilmelidir. 



3. ilaq propagandaslna yonelik bilimsel 
konterans veya sempozyum ad1 altlnda son 
y~llarda pek qok ornegine tan~k oldugumuz 
toplantllarda ilaqlar hakklnda son derece a- 
bartll~ bilgiler verilmekte dinleyicilere hatall 
bilgi aktanlmaktadlr. Asllnda hekim ve eczaa- 
ya yonelik bu kabil toplantllar sadece bu du- 
zeyde kalsa fazla saklncal~ olmayabilir. Ne 
var ki bu gekildeki toplant~larln baslna akse- 
diligleri son derece qarprk ve abartmal~ olup 
esasen sagllgr konusunda son derece duyarl~ 
olan halk~ hatall ilaq tuketimine yoneltmekte- 
dir. 

Konu genelde buyuk olqutlerde meslek 
kuruluglarlnln ugrag~ alan~ iqine girse de Ba- 
kanlrk boylesi olaylarln takip~isi olmal~dlr. 

4. Son aylarda ilaq endustrisinde rekabeti 
olumsuz yon& etkileyecekve hekimi ilaq se- 
ciminde q~kmaza sokabilecek baz~ onemli 
hatalarln iglendigine tan~k olmaktay~z. Bu ko- 
nu Bioavailability tam Turkqe targll~g~ olma- 
makla beraber biyoyararlan~m konusudur. 
[Jlkemizde bir orneoini gordiitjumuzfirmalar 
arasl rekabet aracl olarak kullanllan bu konu 
ciddi bir qekilde ele allnarak incelenmesi ve 
yerlegmesinde buyiik yarar vardlr. Zira bahse 
konu ornekte oldut~u gibi hiq bir etik kural 
dikkate allnmadan yapllan bu iglem gerek 
hekimler gerekse biuat endustride onarllmas~ 
guq yaralar aqar. Saglrk Bakanl101 bu konuda 
yetkili ve tijzel kigiligi olan meslek or-gutleri- 
nin (0rnegin Tiirk Farmakoloji Dernegi) kolla- 
borasyonu ile s ~ k ~  bir organizasyon ve dene- 
tim orgutu kurmalrdlr. Zira biyoyararlanlm in- 
celemeleri tam bir ekip isidir. Kiqilerin veya 
kisisel ili9kilerin hiq bir anlam~ olmad~g~ gibi, 

bakanllg~n bilgisi dlg~nda yap~lan bu kabil gi- 
rigimler ilac~ silah olarak kullanan hekimi qk- 
maza sokamln~ ve bundan en b y &  zararn 
tuketiciye intikal edebilecigini unutmamak 
gerekir. Kalklnmakta olan ulkderdeki i l a m a  

' klinik ara~t~malarln nas~l ve kimlere yaptrnldl- 
@n~, i l a ~  endustrisinin nasll bir politika takip 
ettioinin qarplcl bir orneoi olarak Arjantin, 
Buenos Aires de onemli ve tanrnmlg bir bi- 
lim adam1 olarak Dr. Osvalda Hubschersin 
World Health Forum (Vol. 14, Sy. 25, i 993) da 
yaylmlanmlg makalesinin dikkatle incelenme- 
side buyuk yarar vardtr. Bu rnakalede endiis- 

trinin klinik aragtlrmalarda aragtlrrnay~ yapan- 
larln bilimsel niteliklerini dikkate almadan i- 
laq tuketimine dogrudan veya dolay11 olarak 
katk~da bulunanlarrn ve bilimsel etkenlikleri 
fazla olmayan kimseleri tercih ettikleri aqkca 
kaydedilmigtir. Turkiye'de aynl uygulamalar 
son ylllarda kigiler ve kurumlar araslnda ina- 
nllmaz boyutlarda yarlgma haline getirilmigtir. 
Kurumlar~n yetkilileri lsrarla ve onemle ikaz 
edilmelerine kargln bu uygulamalar devam 
etmigtir ve etrnektedir. T~pta arwlrma, geliqir- 
me ve klinik etkenlikler dikkate allndlglnda 
biz Arjantinin qok gerisindeyiz. Bu ulke Hus- 
say (Nobel Fizyoloji ve Ttp odulu sahibi), Braun 
Menendez gibi t~bbln devlerini yetigtirmigtir. 
Bu ulkede de endustrinin anlamslz baskllar~ 
devam ettigine gore, bunun bilgisizlikten deil 
siyasi otorite yetersizlioinden kaynaklandlo~ 
aqlktlr. Bu nedenle ulkemizde siyasi otoriteyi 
daha etkili olmaya davet etmek gerekir go- 
ruqundeyim. 

5. Basln ve yayln organlarlnln halk~ bi l in~-  
lendirmek icin ilaqlar hakklnda uzmanlarca 
hazlrlanmlg ve ciddi denetimden g v b  prog- 
ramlar~ yoktur. Basrn ve yayln organlarlndaki 
sagl~kla ilgili programlartn pek qogunda veri- 
len bilgiler tamamen propagandaya yonelik, 
ya konugmaclnln kendini tan~tmas~ veya her- 
hangi bir ilacln reklamlna kadar gidebilecek 
yanllgl~klar zinciri geklinde gijrulmektedir. Bilim- 
sel bir konferansln kamuoyuna duyurulmasl 
veya i~erioinin aqklanmas~ basln ve yayln or- 
ganlarlnln bir gorevi olarak nitelendirilebilir. 
Ancak bu gorev yaplllrken verilecek bilgilerin 
dMrulugu mutlaka o mesleoin uzmanlar~ veya 
bizzat konferansq taraflndan ciddi bir redak- 
siyondan geqirilmelidir. Zira verilecek yanltg 
bir redaksiyondan ge~irilmelidir. Zira verilecek 
yanllg bir bilgi kamu oyunda inanllmaz boyut- 
larda y a n l ~ g l ~ ~ a  ve bilinqsiz ilaq tuketimine yo1 
aqar. ijlkemiz bunun en an  ornegini maalesef 
zakkum olayrnda yagamlqtlr. Televizyon gibi 
kitlesel iletigim araclnln tamamen yanllg anla- 
dl01 ozerklik maskesine slolnarak yap t~g~  so- 
rumsuz yaylnln, buna alet olan tum siyasile- 
rin ve bu olay~ destekleme cihetine giden soz- 
de bilim adamlarlnln buyuk gunah igledikleri 
ve alrnlarlna kendilerinin surmekten pkinme- 
dikleri kara lekeyi nasll ve ne zaman qkata- 
caklar~ halen merak konusudur. - 
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'BBritish Pharmucological Society (BPS)"den gonderilen bir duyuruda, bu dernegin 
1994 K.q Kongresini 13- 16 Aralik 1994'de Guney hgil tere'de, Brighton Conference 
Center'de yapacagi bildirilmektedir. BPS, bu 159. to plant is in^, ilk kez hiversite 
kampuslan dig~nda yapmakta ve bu ozelligini de g6z oniine alarak, Avrupa Farmakoloji 
Dernekleri iiyelerinin toplant~ya kat~limlantu arzu etmektedir. Kongreye kahlim ucreti 
alinmayacak ve ekonomik kopllarda konaklama olanaklan saglanacaktir. 

Avrupa Fannakoloji Dernekleri iiyelerinden arzu edenler, kongre i ~ i n  bildiri de 
sunabileceklerdir. Bu bildiri. kongre i ~ i n  kabul edilir ve kongre siras~nda onaylanirsa, 
abstrakt'l British Journal of Phamtacology, klinik seksionu i ~ i n  sunulmug ve onaylanm~~sa 
British Journal of Clinical Phumcology dergilerinde yayinlanacaktlr. 

Sozkonusu toplantl i ~ i n  ba~vurular ki~isel olarak yapilacakttr. Ilgilenen uyeler ba~vuru 
formlannl agagida verilen adresden saglayabileceklerdir: 

Mrs. Pamela Dale 
BPS M c e  

The Medical College 
Chasterhouse %pare 

LONDON EClM 6BQ 
&GILTERE 
Abstraktlann 22-29 Eyliil 1994 tarihleri aras~nda BPS ofisine ula~malan 

gerekrnektedir. Normalde BPS kongrelerine ba~vurularda, bu dernegin bir iiyesi tarafindan 
gereken desteklenme kogulu bu ozel toplanti igin istenmemekte, ki~isel baSvurular da 
degerlendirilmektedir. 

DerneBmiz, dunyada disiplinimiz diizeyinde onde gelen kurulug British 
Pharmacological Society'nin sagladlgi bu olanag~n ulkemiz farmakologlan tarafindan en iyi 
kogullarda de~erlendirilmesini ve dernegimiz uyelerinin bagmll bir ~ k i l d e  kongrede temsil 
edilmelerini arzu etmektedir. Bu konuda geligmeler biiltenimizin daha sonraki say~lannda 
duyurulacaktlr. 



Prof. Dr. wkru Kaymak~alan Toplantls~, 4-6 Kas~m 1993, Kemer 

2. Duyuru 
Egitim amaqli, genq farmakologlarin ~ a l q m a  konularini tanimaya yonelik 

'Fannakoloji Egitiminde Ku~aklararasz Bilimsel Etkile~me SeminerleriWnin ikincisi 4-6 
Kasim 1993 tarihlerinde Antalya Kemer'de, "Aqua Resort" otelinde diizenlenecektir. Top- 
lantiya, isim ve konulan daha sonraki sayfalarda belirtilen arkadaglarimiz konugmaci 
olarak kablacaklardir. 6 Kasim Cumartesi giinu verilecek son seminerden sonra, Saklikent 
yoresine bir gezi ve piknik diizenlenecektir. Toplant~ ilgilenenlere aqiktir, farmakologlar ve 
yakin disiplinlerden ogretim iiyesi ve yardimcilan, (isterlerlerse aileleri ile) katilabile- 
ceklerdir. Otelde, toplanti oncesi ve sonraslnda birer giin daha kalmak da olasldir. 7 
Kasim Pazar giinii "segmen kiitiiklerinin yenilegtirilmesi @in sayzm" yap~lacaktir. 
Aldigimiz bilgiye gore, isteyenler bu sayima otelde katilabileceklerdir. 

Toplantinin yapilacagi otel, Kemer bolgesinde beg yildizli bir kompleksdir. 
Organizasyona yardimc~ olan "Bakhus Turizm San. ve Tic. A. S." tarfindan onerilen 
konaklama kogul ve bedelleri arka sayfadaki bagvuru forrnunda bulunmaktadir. Katilim 
iicreti kayit siraslnda alinacaktir. Iki kigilik odayi paylagmak isteyenler iqin 3 giinliik otel 
bedeli 135 DM olmaktadir. dgretim yard~mcilan iqin T U B ~ A K  BAYG'dan destek 
saglanmigtir. Bu destekten yararlanmak i ~ i n  agagidaki kogullar gerekrnektedir: 

1. Ogretim yardimcisl pozisyonu (Ogretim iiyelerine destek verilmeyecektir). 
2.32 yagini geqmemig olmak. 
3. Yapllacak seminerlere aktif katillrn. Aragtmnacilann serninerlerin tiimiine ve 
tartigmalara katilmalan istenmektedir. 

Destek rniktan, destege hak kazanan ara~tinnaci sayisina gore belirlenecektir. 
Destek alacak aragtirmacilann kayit iicretleri de iade edilecektir. 

Kemer bolgesinde otellerde ongoriilen doluluk oranlnin, bu turizm mevsiminde 
olaylar nedeniyle saglanamamig olmasi sonucu, araci turizm firmasi ilgilenenler iqin son 
bagvuru tarihini 15 Ekim 1993 e ertelemigtir. 

Bu etkinligimize izleyici olarak kablmak isteyenlerin; 

(a) Konaklama bedelini ilgili doviz hesabina yatirmalarini, ve (b) A9agidaki formu 
doldurarak 15 Ekim 1993 tarihine kadar Dernek merkezine posta veya (4) 309 2156 
numarali faks araciligi ile iletmelerini rica ederiz. 

h 

Prof. Dr. Siikrii Kaymak~alan Toplantisi Katilim 1stek Formu: 

Toplantiya katilmak istiyorum. Otelde 0 gun kalacaglm. n kigi iqin otel iicretini 

yatirdim. 

C) 1ki kigilik odayi ...................... .. ......... ...... ........ ile paylagmak istiyorum 0 
ISIM: 

i 



Prof. Dr. Sukru Kaymakgalan Toplant~si, 4-6 Kas~m 1993, Kemer 

PROGRAM* 

4 Kaslm 1993 

10.30 Dr. O@z Kayaalp 

Prof. Dr. Siikrii Kaymakgalan'm farmakoloji'ye katkrlart 

11.00 Dr. Can Pekiner, Ankara ifniversitesi Eczacllik Fakiiltesi 

Deneysel diyabetik noropatide molekiiler de#igiklikler 

1 1.45 TARTISMA 

17.00 Dr. Ayd~n Erenrnemigoii;lu, Erciyes ~niversitesi Tlp Fakiiltesi 

Hiinnap a#acr (zizypus jujupa) yapraklar~n~n hipoglisemik etkisinin ara$t~rrlmasr 

5 Kasim 1993 

10.00 Dr. M. Om GUG, Hacettepe Universitesi Tlp Fakiiltesi 

iskemi ve reperfUzyon aritmilerinde nitrik oksit ve endotelinin roileri 

10.45 TARTISMA 

17.00 Dr. Ye@ Tunqok, Dokuzeyliil ~niversitesi Tip Fakiiltesi 

Kalsiyum kana1 bloker zehirlenmesinde amrinon ve glukagon'un yeri 

17.45 TARTISMA 

2 1.00 FORUM 

Ttp ve Eczacrlrk fakiiltelerinde mezuniyet sonrast eoitim 

6 Kasim 1993 

10.00 Dr. Ferda Kalea~amo~lu,  1stanbul universitesi, Tlp Fakiiltesi 

Sitotoksik aktivitenin deQerlendirilmesi 

10.45 TARTISMA 

NOT: Aynntili program toplanhda dagitilacaktir. 6 Kas~m gunii son seminerden sonra 
Saklikent'e bir gezi plaulanmaktadlr. 

Farmakoloji'ye Tiirkp bilim dili kazandirmak yolunda, daha onceden planlanan ve 
plqmalanna devam eden dil komitesine kaynak saglarnak amac~yla, Kemer'de yapilacak 
toplantida, kullamlan Tiirkqe olmayan teknik sozcuklerin belirlenmesi amaciyla goniillii 
yazmanlar aranmaktadir. Yazmanlardan istenen, bu tiir sozcuklerin belirlenmesi ve daha 
sonra listelenmesidir. 



sAKnus Tourism Indusby and Trade Inc. 
K&oSlu Caddesl No: 56 
06700 Oazfosmanpa$a-ANKARA / IURKEY 

BA- Tel : 904437 69 89 (3 lines) 

mwmURS Pax: W 3 7  68 67 
nx : 46299 lntu b: 

I<EMER / AQUA RESORT HOTEL 

75 DEM Ttkk'-opr_ @ i r ~ ) -  - - - - - - - . 

* Konaklama fivatina sabah kahvaltlsi. aksam vemei'ii ve KDV dahildir. 

I &emem gereken rniktar olan DEM kaqili&lnda diizenlemiq oldugum 

bankasi peki ektedir. 

0 &emem gereken miktar olan DEMhin tamamini aqaBda verilen hesap 
numarasina havale ettim, dekontun fotokopisi ektedir. 

0 &emem gereken miktan ap&lda verilen Weme plan1 ignde Bakhus Turizm 
San. ve Tic. A$. hesabina yatirdim dekontun fotokopisi ektedir. 

%so 0 1. Taksit 15 AgUStos 1993 %so 1 2 .  Taksit 15 Ekim 1993 

BAKHUS TUR~ZM SAN. VE TfC. kg .  *Liitfen faturami aqa&ldaki detaylara gore kesiniz. 
TURKWE GAR ANT^ BANKASI 
GAZ~OSMANPMA QUBES~ /ANKARA him 
HESAP NO: 9000469-8 (DEM HESABI) Adres 

Vergi Dairesi 
V. D. No 



S & L k  N%KLEOT~DLERLE ACILAN KANALLARDA KANAL D E L I ~ I  CAP1 VE  YON 
G E ~ ~ R G E N L T ~ ~ N ~ ~  B E L ~ E N M E S ~ E  H5 B O L G E S ~  ROLU 

Y. Doq. Dr. Emine Demirel 
Ankara ~niversitesi Tlp Fakiiltesi Farmakoloji Anabiiim Dab 

H u m  zanndaki iyon kanallanndan iyon geqigini, w i c i  filtre olarak adlandlnlan kanal deliginin 
dar bir bolgesinin dii7~nledigi diigiiniilmektedir. Son zamanlarda yapllan qahgmalarda, voltaj baglmh 
Na+, K+, Ca2+ kanallannin belirli bir bolgesinin (H5, P, SS1-SS2) delik olugumuna katluda bulundugu 
one siirtilmiigtilr. Bu qaligmada H5 bblgesinin kanal deligi qaplni belirleyip belirlemedigi ve iyon 
gedginin kontroliinde delik qapmin rolii aragtmlmigur. 

Cahgmada sigu retina ve kedi baligi olfaktor noronlanndan izole edilip klonlanrmg, siklik 
niikleotidle agllan kanallar araslndaki tek kanal iletkenligi, iyon seqiciligi ve goriinilr delik @pi 
balumindan farklillklar incelenmigtir. Olfaktor kanalm H5 bolgesinden alinan (3 13-349) amino asit serisi 
retinal kanahn ayni bolgesine (343-379) aktanlmigtrr. Olugan melez kanal xenopus oositte eksprese 
edilmig ve kanal 6zellikleri "patch-clamp" in "inside-out" metodu kullmlarak incelenmigtir. Siklik 
niikleotidle aqllan retinal ve olfaktor kanal iletkenliginde belirgin farkhMar bulunmaktadlr. Pozitif ve 
negatif zar potansiyellerinde hesaplanan egim iletkenligi, olfaktor H5 bolgesi iqeren retinal melez 
kanalda, olfaktor kanalla benzerlikler gtistermigtir (pozitif zar potansiyelinde: retinal 21 pS, olfaktor 51 
pS, melez 68 pS; negatif zar potansiyelinde: retinal 18 pS, olfaktor 60 pS, melez 66 pS). Melez kanahn 
olfaktor kanaldan daha biiyiik iletkenlik gbstermesi, olfaktor H5 bolgesinin retinal kanah diger 
lusimlanyla etkilegmesi ve diger kanal bolgelerinin delik olugumuna katlulamdan dolayl olabilir. Melez 
kanal iletkenliginin artmasi delik yapisinin spesifik olrnayan bozulmasl sonucu deyildir. Ciinki ters melez 
kanal (olfaktor kanalin retinal H5 iqeren hali) retinal kanal iletkenligi gtistermektedir (-80 mV 'ta 17 
pS). Bu kanah  cGMP ile activasyonu retinal kanala benzemekte, CAMP ile aktivasyonu retinal kanal 
gibi minimal olmaktadlr. Diger yandan olfaktor kanal hem CAMP hem de cGMP ile aktive 
olabilmektedir. Sonuq olarak bu yeni melez kanalin cGMP ile maksimum a q h a  olasfigi retinal kanalla 
ayni olmasma kargin olfaktor kanal degerlerinden umktu. 

Siklik niikleotidlerle aqllan kanaUann iyon wciliginin H5 bolgesiyle konrol edilip edilmedigi, 
tek degerli katyon gqirgenligi "reversal" potansiyelleri blqiilerek degerlendirilmigtir. Geqirgenlik orani 
(P X + P  K+) Goldman-Hodgkin-Katz denklemi kullanrlarak hesaplanrnlgtn-. Melez kanal katyon 
seqiciligi olfaktor kanal fqiciligine benzemekte, retinal kanal degerlerinden farkli bulunmaktadlr. 

Retinal kanala gore olfaktor kanahn daha biiyiik iletkenlik, daha az iyonik seqicilik gbsterrnesi 
olfaktor kanal deliginin retinal kanahnkinden daha genig oldugunu akla getirmektedir. Caligmada delik 
qapinln belirlenmesi iqin artan qaplardaki metile edilmig amonyum katyonlan membranln iq tarafina 
uygulanarak relatif gqirgenlik Blqiilmiigtiir. Relatif gwrgenlige (P X+/ P K+) kargl molekiil qaplan 
grafigi qizildiginde, tahmini olarak retinal kanal qapi 5.8-5.9 A' ve olfaktor kanal qapi 6.3-6.4 olarak 
hesaplanrnighr. H5 bblgesinin delik qapmm belirleyip belirlemedigini anlamak iizere, melez kanalm delik 
qaplan hesaplanmig ve olfaktorla benzer bulunmugtur. 

Bu sonuqlar voltaj baglmli kanallara benzer gekilde siklik niikleotidlerle aqilan kanallann iyon 
geqirgenliginin biiyuk Cilqiide H5 bblgesi ile belirlendigini gostermigtir. Aynca, bu sonuglar retinal ve 
olfaktor kanallann iyon gqirgenligindeki farklillklann b i i w  olqiide delik qapi farkhhBndan dogdugunu 
ve iyon baglanmaslnm daha az rol oynadigmi ortaya koymugtur. Bu balamdan, siklik niikleotidlerle 
aqllan kanallar; iyon baglanmasw daha bnemli oldugu voltaj baglmh K+, Na+, Ca2+ kanallanndan 
farkhbr. 

Nature, 364,61-64, 1993 
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Plot. Dr. R. Kazlm ~ R K E R  taraflndan kaleme allnan bu yaz~; SAGLIK Gazeteslnin 23. Sayl- 
srnda (lmmuz 1993) yaylnlanmlg ve gazete yetkilllerinden izln allnarak bOltene konuhnugtur. 

i h ~  Z0RJnlu bir tOketim maddesidir. 
Hasta i ~ i n  gerekli bir ilacln, ko~ullar ne 
olursa olsun bulunmasl ve hastaya zama- 
nlnda iletilmesi Devletin g6z. ard~ edeme- 
yecegi bir gorevidir. 

Bu zorunlu tuketim maddesinin bir de ti- 
cari yent vardlr. Bir ilaq etken maddesinin bu- 
lunmas~ ve ilaq haline gelmesi y~llar~ kapsa- 
yan ve qegitli uzrnanl~k dallarlnln belirli bir eg- 
gudrm Qnde H ~ m a r n ~  ijng&en bir uQrm$yl 
gerektirir. Binlerce aday maddeden sadece 
bir veya ikisi ilaq olabilme ganslna sahiptir. 
Tum bu u & ~ l a r  ilaq etken maddesinin bulun- 
mssm~~ son derece pahall bir yatrrm old&iunu 
ve ciddi bilimsel aragtlrmalarln bir sonucu 
olarak ortaya qkabildioini gostermektedir. 

ilacln vazge~ilmez bir tijketim maddesi 
olkas~ yanlnda ticari taraflnln da aQsllg~, ilaq 
ureticilerinin bir bakrma aclmaslz bir yarlqma 
ortamma girmesine neden olmaktadlr. Batlll- 
larln "Therapeutic Jungle" diye adlandlrd~klar~ 
adetleri her gun artan yeni etken maddelerin 
tuketkne arz edilmeleri de bu yarlgma ortamlnl 
daha da hlzlandlrlr ve sonuqta ilac~ hastaya 
onermeye yetkili tek meslek sahibi hekimi ve 
ilac~ hekimin onerisi dogrultusunda hastaya 
iletmeye yetkili eczaclyl ve tuketiciyi inanllmaz 
boyutlardd etkiler ve bilinqsiz i l a ~  tuketimine 
neden olur. 

ilaq; serbest pazar ekonomisinin en geGer- 
li oldugu ulkelerde bile uretiminden tuketimi- 
ne kadar Devletin hiq bir qekilde odun ver- 
medioi titiz ve ilkeleri qok iyi saptanmlg dene- 
timi altlnda bulunur. Bu denetim ilkelerinin 
baqmda ilac~n bir iilkede ruhsatland~rmas~ 
agamasl gelir. 

Ruhsatlandlr~lm~q bir ilacln tan~t~m~ iqin fir- 
malarca yap~lan ve son y~llarda inanllmas~ 
gijq aksakl~klarln goruldiiou girigimlerin ulke- 
miz duzeyinde ele allnmas~ devletin en bagta 
gelen gorevi olmaltd~r.Esasen 1262 no'lu yasa 
ile bu yasaya ek olarak qkarllan muteakip 
deoigiklikler ilaq tan~t~m kurallarln~ hukme 
baglamlgtlr ne var ki bu kurallar gereoi gibi 
uygulanmamlgtlr. 

Garulen bu aksakl~klar~ ana bagl~klar~ ile 
apag~daki noktalarda ozetleyebiliriz: 

t . ilaqtann tan~tlm~ iqin hekimve eczac~lara 
iletilmesi icabeden qeqitli brogur ve diger 
rengarenk dokumanlarln pek qogu itacln bi- 
limsel tan~t~mt isin yeterli degildir. Buyuk pun- 
tolar ve qarplcl renklerle taktim edilen bilgiler 
son derece abartmal~ ve daha onemtisi ilacln 
ozdlikle yan etkileri iqin verilen bilgiler okuna- 
mayacak kupuklukte vedikkat edilemeyecek 
kaqelere slklgtlrllm~q veya hiq yaz~lmamlgtlr. 
Bunlar iqin yapllan tum masraflar ilacln fiatrna 
aksetmektedir. Ayn~ durum ulkemizde yaylm- 
lanan trbbi dergilere verilen reklam ilanlar~ i- 
qinde geqerlidir. Bir sure once bit yerli firma- 
mlza ait iki ilacin reklam brogurleri elimize 
gegmigtir. Bunlardan biri Amikosit, digeri Si- 
nopryl ad11 ilaqlara aittir. Bu iki tanit~m bro5uru 
geligmig ulkelerdekinden farkl~ deildir. Hekim 
ve eczaclnln i l a ~  hakklnda bilmesi zorunlu 
her turlu bilgiyi iqeren bu iki bro$irunun 
dioer firmalar iqin ornek olarak allnmas~ en 
igen dilegimizdir. Ancak ulkemizdeki baa 
yabanc~ ilaq firmalarlntn kendi ulkelerinde 
yapmad~klar~ reklam tahri-fat~n~ bizim 
iilkemizde uyguhalan son derece iiriidkliir. 

Tum bu hatall davranlqlarln onlenmesinde 
Saollk Bakanll@ yetkisini aclmaslzca kullan- 
mal~dlr. 

2. Gunluk gazetelerde ilaqlarla ilgiti haber- 
ler, hatta firmalarm verdikleri duyurular bi- 
lingsiz ilaq tuketiminin en onemli nedenlerin- 
den biridir. Firmalann verdikleri ilanlarda ilaan 
jenerik ve patent ad1 yaz~labilir, ancak etkili 
olduQu yerlere veya terapotik etkenlioine ait 
hiq bir ifade kullanmamal~d~r. Zira bu kabil 
duyurular sadece hekim ve eczaclya ydnelik- 
tir. Hekim ve eczaa biiyle bir ilanda bahsedilen 
maddenin ne oldugunu bilir. ilaca ait terap6 
tik etkenlik boylesi ilanlarda yer aldlktan sonra 
vatandaglarln hekim onerisi d~qlnda bu iiaqlar~ 
almalar~ ~ o k  yayglnlaglr. ljlkemiz gibi repete 
ile allnmas~ gereken bir qok ilacln, reqetesiz 
olarak tiiketiciye gok kolayca intikal etmesi 
boylesi ilanlardan sonra inanllmaz boyutlar- 
da bilnqsizilaq tiiketimine neden olmaktadlr. 

Firmalarca baslnda yapllacak bu kabil 
ilanlarln mutlaka Bakanllgln onaylndan geq- 
mesi kogulu yerlegtirilmelidir. 



3. ilaq propagandaslna yonelik bilimsel 
konterans veya sempozyum ad1 altlnda son 
ylllarda pek ~ o k  orneoine tanlk olduoumuz 
toplantllarda ilaqlar hakklnda son derece a- 
bartlll bilgiler verilmekte dinleyicilere hatall 
bilgi aktar~lmaktadlr. Asllnda hekim ve eczacl- 
ya yonelik bu kabil toplantllar sadece bu du- 
zeyde kalsa fazla saklncall olmayabilir. Ne 
var ki bu gekildeki toplantllarln baslna akse- 
diligleri son derece qarplk ve abartmall olup 
esasen sagllgl konusunda son derece duyarll 
olan halkl hatall ilaq tuketimine yoneltmekte- 
dir. 

Konu genelde buyuk olqutlerde meslek 
kuruluglarlnln ugragl alan~ iqine girse de Ba- 
kanllk boylesi olaylarin takipqisi olmalldlr. 

4. Son aylarda i l a ~  endustrisinde rekabeti 
olumsuz yonde etkileyecek ve hekimi ilaq se- 
qiminde qlkmaza sokabilecek bazl onemli 
hatalarrn iglendigine tank olmaktaylz. Bu ko- 
nu Bioavailability tam Turkqe targlllgl olma- 
makla beraber biyoyararlanlm konusudur. 
ijlkemizde bir orneoini gordugumuz firmalar 
arasl rekabet aracl olarak kullanllan bu konu 
ciddi bir gekilde ele allnarak incelenmesi ve 
yerlegmesinde buyuk yarar vardlr. Zira bahse 
konu ornekte oldugu gibi  hi^ bir etik kural 
dikkate alinmadan yapllan bu iglem gerek 
hekimler gerekse biuat endustride onarllmasl 
guq yaralar aqar. Sagllk Bakanllgl bu konuda 
yetkili ve tijzel kigiligi olan meslek or-gutleri- 
nin (0megin Turk Farmakoloji Dernesi) kolla- 
borasyonu ile slkl bir organizasyon ve dene- 
tim orgutii kurmalldlr. Zira biyoyararlanlm in- 
celemeleri tam bir ekip i?idir. Kisilerin veya 
kisisel iliskilerin hiq bir anlaml olmadlgl gibi, 

bakanltoln bilgisi dlglnda yapilan bu kabil gi- 
ri~imler ilac~ silah olarak kullanan hekimi qlk- 
maza sokacaglnl \re bundan en b y &  zararn 
tuketiciye intikal edebilecigini unutmamak 
gerekir. Kalklnmakta olan ulkelerdeki ilaqhia 
klinik araqt~malarln nasll ve kimlere yaptlnldl- 
@nl, i l a ~  endustrisinin nasll bir politika takip 
ettiginin qarplcl bir ornegi olarak Arjantin, 
Buenos Aires de onemli ve tanlnmia bir bi- 
lim adam1 olarak Dr. Osvalda Hubscher'in 
World Health Forum (~01.14, Sy. 25,1993) da 
yaylmlanmlg makalesinin dikkatle incelenme- 
sinde buyuk yarar vard~. & makalede endiis- 

trinin klinik aragtlrmalarda aragtlrrnay~ yapan- 
larln bilimsel niteliklerini dikkate almadan i- 
laq tuketimine doorudan veya dolay11 olarak 
katklda bulunanlarln ve bilimsel etkenlikleri 
fazla olmayan kimseleri tercih ettikleri aqkca 
kaydedilmigtir. Turkiye'de aynl uygulamalar 
son ylllarda kigiler ve kurumlar araslnda ina- 
nllmaz boyutlarda yarlgma haline getirilmigtir. 
Kurumlarln yetkilileri lsrarla ve onemle ikaz 
edilmelerine karg~n bu uygulamalar devam 
etmigtir ve etmektedir. Tlpta araqlrma, geligr- 
me ve klinik etkenlikler dikkate allndlglnda 
biz Arjantinin qok gerisindeyiz. Bu ulke Hus- 
say (Nobel Fizyoloji ve TIP odulu sahibi), Braun 
Menendez gibi tlbbln devlerini yetigtirmigtir. 
Bu ulkede de endustrinin anlamslz baskllarl 
devam ettioine gore, bunun bilgisizlikten d@il 
siyasi otorite yetersizlioinden kaynaklandlol 
aqktlr. Bu nedenle ulkemizde siyasi otoriteyi 
daha etkili olmaya davet etmek gerekir go- 
rugundeyim. 

5. Basln ve yayln organlarlnln halk~ bilinq- 
lendirmek iqin ilac;lar hakklnda uzmanlarca 
hazlrlanmlg ve ciddi denetimden geqnb prog- 
ramlar~ yoktur. Basln ve yayin organlarlndaki 
saollkla ilgili programlar~n pek qogunda veri- 
len bilgiler tamamen propagandaya yonelik, 
ya konu$maclnln kendini tanitmas1 veya her- 
hangi bir ilacln reklamlna kadar gidebilecek 
yanllgllklar zinciri geklinde giirijlmektedir. Bilim- 
sel bir konferansln kamuoyuna duyurulmasl 
veya iqeriainin aqlklanmasl basln ve yayln or- 
ganlarlnln bir gorevi olarak nitelendirilebilir. 
Ancak bu gorev yaplllrken verilecek bilgilerin 
dogrulugu mutlaka o meslegin uzmanlarl veya 
bizzat konferansg taraflndan ciddi bir redak- 
siyondan ge~irilmelidir. Zira verilecek yanllg 
bir redaksiyondan geqirilmelidir. Zira verilecek 
yanllg bir bilgi kamu oyunda inanllmaz boyut- 
larda yanllgllga ve bilinqsiz ilaq tiiketimine yo1 
aqar. ijlkemiz bunun en an  ornegini maalesef 
zakkum olaylnda yagamlgtlr. Televizyon gibi 
kitlesel iletigim araclnln tamamen yanllg anla- 
dl01 ozerklik maskesine slQlnarak yapt~gl so- 
rumsuz yaylnln, buna alet olan tijm siyasile- 
rin ve bu olayl destekleme cihetine giden soz- 
de bilim adamlarlnln bijyuk giinah igledikleri 
ve allnlarlna kendilerinin surmekten w inme-  
dikleri kara lekeyi nasll ve ne zarnan qlkara- 
caklarl halen merak konusudur. - 
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"British Pharmacological Society (BPS)"den gonderilen bir duyuruda, bu dernegin 
1994 &g Kongresini 13-16 Arallk 1994'de Giiney ~ngiltere'de, Brighton Conference 
Center'de yapacagr bildirilmektedir. BPS, bu 159. toplantisini, ilk kez Universite 
kampuslan d~ginda yapmakta ve bu Gzelligini de goz oniine alarak, Avrupa Farmakoloji 
Dernekleri uyelerinin toplantiya kat~limlann~ arzu etmektedir. Kongreye katil~m ucreti 
alinmayacak ve ekonornik ko8ullarda konaklama olanaklan saglanacakt~r. 

Avrupa Farmakoloji Dernekleri iiyelerinden arzu edenler, kongre i ~ i n  bildiri de 
sunabileceklerdir. Bu bildiri, kongre icin kabul edilir ve kongre sirasinda onaylan~rsa, 
abstrakt'i British Journal of Pharmacology, klinik seksionu iqin sunulmug ve onaylanmlgsa 
British Joum.al of Clinical Phumcology  dergilerinde yaymlanacaktlr. 

Sozkonusu toplantt iqin bagvurular kiaisel olarak yapilacakbr. Ilgilenen iiyeler ba9vuru 
formlann~ a ~ a g ~ d a  verilen adresden saglayabileceklerdir: 

Mrs. Pamela Dde 
BPS 0Ei.ce 
The Medical College 

Abstraktlann 22-29 EyliLl 1994 tarihleri aras~nda BPS ofisine ulagmalan 
gerekmektedir. Nonnalde BPS kongrelerine b a ~ m l a r d a ,  bu dernegin bir iiyesi tarfindan 
gereken desteklenme kogulu bu ozel toplant1 igin istenmemekte, ki9isel ba~vurular da 
degerlendirilmektedir. 

Dernegimiz, diinyada disiplinimiz diizeyinde onde gelen kurulu~ British 
Pharmacological Society'nin saglad@ bu olanajjln ulkerniz farmakologlan taraflndan en iyi 
ko~ullarda degerlendirilmesini ve dernegirniz iiyelerinin bapnh bir vkilde kongrede temsil 
edilmelerini arzu etmektedir. Bu konuda geligmeler bultenimizin daha sonraki say~lannda 
duyurulacaktir. 



Prof. Dr. Sukru Kaymak~alan Toplant~s~, 4-6 Kas~m 1993, Kemer 

2. Duyuru 
Egitim ama~li,  genC farmakologlann galigma konulanni tanimaya yonelik 

'%annakoloji Egitiminde Kugaklararasz Bilimsel Etkile~me Seminerlerirlnin ikincisi 4-6 
Kasim 1993 tarihlerinde Antalya Kemer'de, "Aqua Resort" otelinde duzenlenecektir. Top- 
lantiya, isim ve konulan daha sonraki sayfalarda belirtilen arkadaglanmiz konugmaci 
olarak katilacaklardir. 6 Kasim Cumartesi giinu verilecek son seminerden sonra, Saklikent 
yoresine bir gezi ve piknik duzenlenecektir. Toplanti ilgilenenlere agiktir, farmakologlar ve 
yahn disiplinlerden ogretim uyesi ve yardimcilan, (isterlerlerse aileleri ile) katilabile- 
ceklerdir. Otelde, toplanti oncesi ve sonrasinda birer gun daha kalmak da olasldir. 7 
Kasim Pazar giinu "segmen kiitiiklerinin yenile$irilmesi igin sayzm " yapilacaktir. 
Aldigimiz bilgiye gore, isteyenler bu sayima otelde katilabileceklerdir. 

Toplantinin yapilacagi otel, Kemer bolgesinde beg yildizli bir kompleksdir. 
Organizasyona yardimc~ olan "Bakhus Turizm San. ve Tic. A. 8." tarfindan onerilen 
konaklama kogul ve bedelleri arka sayfadaki bapvuru formunda bulunmaktad~r. Katilim 
ucreti kayit sirasinda alinacaktir. Iki kigilik odayi paylagmak isteyenler i ~ i n  3 giinluk otel 
bedeli 135 DM olmaktadir. 0gretim yardimcilan i ~ i n  TUBITAK BAYG'dan destek 
saglanmigtir. Bu destekten yararlanmak i ~ i n  agagidaki kogullar gerekmektedir: 

1. Ogretim yardimcisi pozisyonu (Ogretim iiyelerine destek verilmeyecektir). 
2. 32 yaginl gegmemig olmak. 
3. Yapilacak seminerlere aktif katillm. Aragtirmacilann serninerlerin tumiine ve 
tartigmalara katilmalan istenmektedir. 

Destek miktan, destege hak kazanan aragtirmaci sayisina gore belirlenecektir. 
Destek alacak aragtirmacilann kayit ucretleri de iade edilecektir. 

Kemer bolgesinde otellerde ongoriilen doluluk orarunin, bu turizm mevsiminde 
olaylar nedeniyle saglanamamig olmasi sonucu, araci turizm firmas1 ilgilenenler igin son 
ba~vuru tarihini 15 Ekim 1993 e ertelemigtir. 

Bu etkinligimize izleyici olarak katilmak isteyenlerin; 

(a) Konaklama bedelini ilgili doviz hesabina yatirmalarini, ve (b) Agagidaki formu 
doldurarak I5 Ekim 1993 tarihine kadar Dernek merkezine posta veya (4) 309 2156 
numarali faks araciligi ile iletmelerini rica ederiz. 

. 
Prof. Dr. Siikrii Kaymak~alan Toplantlsl Katll~m 1stek Formu: 

Toplantiya katilmak istiyorum. Otelde 0 gun kalacag~m. n lckji igin otel iicretini 

yatirdim. 

C )  1ki kigilik odayi ................................................ ile paylagmak istiyorum C] 

1 S i ~ :  



Prof. Dr. Siikru Kaymak~alan Toplantrsr, 4-6 Kasrm 1993, Kemer 

PROGRAM* 

4 Kasim 1993 

10.30 Dr. Om Kagaalp 

Prof. Dr. SiikrG ~a~makialan'm farmakoloj~e katkllarf 

1 1.00 Dr. Can Pekiner, Ankara Universitesi Eczacilik Fakiiltesi 

Deneysel diyabetik noropatide molekuler deQigiklikler 

1 1.45 TARTISMA 

17.00 Dr. Ayd~n Erenmernigo@u, Erciyes ~niversitesi Tip Fakiiltesi 

Hiinnap a@ac/ (zirypus jujupa) yapraklarrnln hipoglisemik etkisinin ara$t~rrlrnasr 

5 Kasim 1993 

10.00 Dr. M. Om Giig, Hacettepe ~niversitesi Tip Fakiiltesi 

1ske;mi ve reperfiilyon aritrnilerinde nitrik oksit ve endotelinin rolleri 

10.45 TARTISMA 

17 .OO Dr. Ye~im Tunqok, Dokuzeylul ~niversitesi Tip Fakiiltesi 

Kalsiyum kana1 bloker zehirlenmesinde amrinon ve glukagon'un yeri 

17.45 TARTISMA 

21.00 FORUM 

TIP ve Eczacll~k fakiiltelerinde mezuniyet sonrasl @itim 

6 Kasim 1993 

10.00 Dr. Ferda Kaleagasloglu, Istanbul ~niversitesi, Tip Fakiiltesi 

Sitotoksik aktivitenin deQerlendirilmesi 

10.45 TARTISMA 

NOT: Aytlntili program toplant~da dagltilacaktu. 6 Kasim gunu son seminerden sonra 
Saklikent'e bir gezi planlanmaktad~r. 

Farmakoloji'ye Turkv bilim dili kazandirmak yolunda, daha Onceden planlanan ve 
~al~$malanna devam eden dil komitesine kaynak saglamak amac~yla, Kemer'de yapilacak 
toplantlda, kullamlan Tiirk~e olmayan teknik si-zciiklerin belirlenmesi amaciyla gontillii 
yazmanlar aranrnaktadu-. Yazmanlardan istenen, bu tur sozcuklerin belirlenmesi ve daha 
sonra listelenmesidir. 
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CUKUROVA UNIVERSITESI TIP FAK~JLTESI 
FARMAKOLOJ~ ANAB~LIM DALl 

1973 ylllnda kurulan Cukurova ~niversitesi TIP Fakultesi'nde Farmakoloji Anabi- 

lim Dall 1976 y~llnda Prof. Dr. Firuz Baysal ve Dr. Cihat Ku$ukhuseyin taraflndan aktif 

olarak farmakoloji egitimine baglamlgtlr. ilk asistanlarl Ecz. Serpil bnder, Ecz. Atila 

Dikmen, Ecz. Mehmet bzgul ve Ecz. Ahmet Toygar'dlr. 

Anabilim Dal~ Bagkanl Prof. Dr. Firuz Baysal ve diger ogretim uyeleri DOC. Dr. 

Atila Dikrnen, DOC. Dr. Serpil ~ n d e r ,  DOC. Dr. Ergin Singirik, Yrd. DOC. Dr. Fazilet Ak- 

su ve Yrd. DOC. Dr. Nuran bgulener'dir. Aragt~rma gorevlisi olarak 3 doktor, 3 Eczacl 

ve 2 Biyolog qallgrnaktadlr. 

Anabilim Dallmlzda bugune kadar 7 doktora, 4 ihtisas tamamlanmlgtlr. Halen 2 

doktora, 1 ihtisas ve 5 yijksek lisans program1 yurijtulmektedir. 

Farmakoloji Anabilim Dall TIP Fakultesi, Sagllk Meslek Yuksek Okulu ve Sagllk 

Kolejinde farmakoloji derslerini yurMmektedir. 

ijzerinde ~allgllan bagllca aragtlrma konularl duz ve ~izgil i kas farmakolojisi, kar- 

diyovaskijler farmakolojisi ve davranlg farmakolojisi'dir. 



~kLk ~ K L E O T J D L E R ~ E  ACILAN KANALLARDA KANA1 DELIC;~ CAP1 VE  YON 
GECIRGENLI&I~N B E L ~ L E N M E S ~ E  H5 B O L G E S ~  ROLU 

Y. Doc;. Dr. Emine Demirel 
Ankara ~niversitesi TIP Fakiiltesi Farmakoloji Anabilim Dali 

Hucre zanndaki iyon kanallanndan iyon gMgini, seGci filtre olarak adlandrnlan kanal deliginin 
dar bir bolgesinin dlizenledigi dugunlilmektedir. Son zamanlarda yapilan qaligmalarda, voltaj baglmll 
Na+, K+, Ca2+ kanallannin belirli bir bolgesinin (H5, P, SS1-SS2) delik olugumuna katluda bulundugu 
one siiriilmiigtiir. Bu qaligmada H5 billgesinin kanal deligi qapmi belirleyip belirlemedigi ve iyon 
geqiginin kontroliinde delik qapmin rolii arqtmlmigtlr. 

Cahgmada sigir retina ve kedi baligi olfabtor noronlanndan izole edilip klonlanrmg, siklik 
niikleotidle aqllan kanallar arasmdabi tek kanal iletkenligi, iyon qici l igi  ve gbriiniir delik g.1 

balamindan farklillklar incelenmigtir. Olfaktor kanalm H5 bolgesinden a h a n  (3 13-349) amino asit serisi 
retinal k a n h  ayni bolgesine (343-379) aktanlmigt~r. Olugan melez kanal xenopus oositte eksprese 
edilmig ve kanal trzellikleri "patch-clamp" in "inside-out" metodu kullmlarak incelenmigtir. Siklik 
niikleoridle aqllan retinal ve olfaktor kanal iletkenliginde belirgin farkhhklar bulunmaktadlr. Pozitif ve 
negatif zar potansiyellerinde hesaplanan egim iletkenligi, olfaktor H5 billgesi i ~ r e n  retinal melez 
kanalda, olfaktor kanalla benzerlikler gosterrnigtir (pozitif zar potansiyelinde: retinal 21 pS, olfaktor 51 
pS, melez 68 pS; negatif zar potansiyelinde: retinal 18 pS, olfaktor 60 pS, melez 66 pS). Melez kanahn 
olfaktor kanaldan daha buy* iletkenlik gtrstermesi, olfaktor H5 billgesinin retinal kanm diger 
luslmlanyla etkilegmesi ve diger kanal bolgelerinin delik olugumuna kahlanndan dolayl olabilir. Melez 
kanal iletkenliginin artmasi delik yapisinin spesifik olmayan bozulmasi sonucu deyildir. Ciinki ters melez 
kanal (olfaktor kanalm retinal H5 i p e n  hali) retinal kanal iletkenligi gostermektedir (-80 mV 'ta 17 
pS). Bu kanah  cGMP ile activasyonu retinal kanala benzemekte, CAMP ile aktivasyonu retinal kanal 
gibi minimal olmaktadu. Diger yandan olfaktor kanal hem CAMP hem de cGMP ile aktive 
olabilmektedir. Sonuq olarak bu yeni melez kanalin cGMP ile maksirnum aglma olasihgi retinal kanalla 
ayni olmasma kargm olfaktor kanal degerlerinden uzaktlr. 

Siklik niikleotidlerle aqilan kanallann iyon qiciliginin H5 billgesiyle konrol edilip edilmedigi, 
tek degerli katyon gqirgenligi "reversal" potansiyelleri Blqiilerek degerlendirilmigtir. Geqirgenlik oranl 
(P X + P  K+) Goldman-Hodgkin-Katz denklerni kullmlarak hesaplanmighr. Melez kanal katyon 
qici l igi  olfaktor kanal qiciligine benzemekte, retinal kanal degerlerinden farkli bulunmaktadlr. 

Retinal kanala gore olfalctor kanahn daha biiyiik iletkenlik, daha az iyonik se~icilik gostermesi 
olfaktor kanal deliginin retinal kanalinkinden daha genig oldugunu akla getirmektedir. Caligmada delik 
Gapimn belirlenmesi iqin artan qaplardaki metile edilmig arnonyum katyonlan membrmn iq tarafma 
uygulanarak relatif gqirgenlik Ulqulmugtiir. Relatif geqirgenlige (P X+/ P K+) kaqi molekiil qaplan 
grafigi qizildiginde, tahmini olarak retinal kanal qapi 5.8-5.9 A' ve olfaktor kanal qapi 6.3-6.4 olarak 
hesaplanmqhr. H5 bblgesinin delik qapmm belirleyip belirlemedigini anlamak iizere, melez kanalin delik 
~ap lan  hesaplanmig ve olfaktorla benzer bulunmugtur. 

Bu sonuqlar voltaj bagmh kanallara benzer ~ k i l d e  siklik niikleotidlerle aqilan kanallann iyon 
geqirgenliginin bii- blqiide H5 bolgesi ile belirlendigini gilstermigtir. Aynca, bu sonuqlar retinal ve 
olfaktor kanallann iyon gqirgenligindeki farkllllklam bu* olgude delik Fapi farklili@ndan dogdugunu 
ve iyon baglanmasimn daha az rol oynadiglnl ortaya koymugtur. Bu balamdan, siklik niikleotidlerle 
aqllan kanallar; iyon baglanmaslnm daha Unemli oldugu voltaj bagmh K+, Na+, Ca2+ kanallanndan 
farklldlr. 

Nature, 364,61-64, 1993 



S k L k  ~KLEOTIDLEREE ACILAN KANALLARDA KANAX  DELI^ CAP1 VE WON 
GE~~RGENLI&N~N BEL&LENMES&DE H5 B O L G E S ~  ROLU 

Y. D q  Dr. Emine Demirel 
Ankara ~niversitesi TIP Fakiiltesi Farmakoloji Anabilim Dal~ 

Hiicre zanndaki iyon kanallanndan iyon gedgini, sedci filtre olarak adlandlnlan kanal deliginin 
dar bir bolgesinin diizenledigi dii.yuntilmektedir. Son zamanlarda yapilan qaligmalarda, voltaj baglmli 
Na+, K+, Ca2+ kanallannin belirli bir bolgesinin (H5, P, SS1-SS2) delik olugumuna katluda bulundugu 
one siiriilmiigtiir. Bu $digmiIda H5 bolgesinin kanal deligi qapini belirleyip belirlemedigi ve iyon 
geqiginin kontroliinde delik qapmin rolil aragtmlmigtlr. 

Cahgrnada sigir retina ve kedi baligi olfaktor nilronlanndan hole edilip klonlamg, siklik 
niikleotidle aqilan kanallar arasmdaki tek kanal iletkenligi, iyon se$iciligi ve gbriinur delik 
balamindan farklillklar incelenmigtir. Olfaktor kanalm H5 bolgesinden h a n  (3 13-349) amino asit serisi 
retinal kanalin ayni bolgesine (343-379) aktanlmigtlr. Olugan melez kanal xenopus oositte eksprese 
edilmi~ ve kanal ozellikleri "patch-clamp" in "inside-out" metodu kullmlarak incelenmigtir. Siklik 
niikleotidle aqilan retinal ve olfaktor kanal iletkenliginde belirgin f a r W a r  bulunmaktadlr. Pozitif ve 
negatif zar potansiyellerinde hesaplanan egim iletkenligi, olfaktor H5 bblgesi ipren retinal melez 
kanalda, olfaktor kanalla benzerlikler gosterrnigtir (pozitif zar potansiyelinde: retinal 21 pS, olfaktor 51 
pS, melez 68 pS; negatif zar potansiyelinde: retinal 18 pS, olfaktor 60 pS, melez 66 pS). Melez kanahn 
olfaktor kanaldan daha buyiik iletkenlik gbstermesi, olfaktor H5 bolgesinin retinal kanalin diger 
lusimlanyla etkileqmesi ve diger kanal bblgelerinin delik olugumuna katlalanndan dolayl olabilir. Melez 
kanal iletkenliginin artmasi delik yapisinin spesifik olrnayan bozulmasi sonucu deyildir. Ciinki ters melez 
kanal (olfaktor kanalin retinal H5 i p e n  hali) retinal kanal iletkenligi gostermektedir (-80 mV 'ta 17 
pS). Bu kanalin cGMP ile activasyonu retinal kanala benzemekte, CAMP ile aktivasyonu retinal kanal 
gibi minimal olmaktadlr. Diger yandan olfaktor kanal hem CAMP hem de cGMP ile aktive 
olabilmektedir. Sonug olarak bu yeni rnelez kanalin cGMP ile maksimum aqilma olasihgi retinal kanalla 
ayni olmaslna kargin olfaktor kanal degerlerinden uzxdm-. 

Siklik niikleotidlerle aqllan kanallann iyon ~ i c i l i g in in  H5 bulgesiyle konrol edilip edilmedigi, 
tek degerli katyon gqirgenligi "reversal" potansiyelleri blqiilerek degerlendirilmigtir. Gegirgenlik orani 
(P X+P K+) Goldman-Hodgkin-Katz denklemi kullatularak hesaplanmighr. Melez kanal katyon 
segiciligi olfaktor kanal ~ i c i l i g i n e  benzemekte, retinal kanal degerlerinden farkll bulunrnaktadlr. 

Retinal kanala gore olfaktor kanahn daha buy& iletkenlik, daha az iyonik seqicilik gbstermesi 
olfaktor kanal deliginin retinal kanalinkinden daha genig oldugunu akla getirmektedir. Caliqmada delik 
qapilun belirlenmesi iqin artan qaplardaki metile edilmiq amonyum katyonlan membranin iq tarafma 
uygulanarak relatif gqirgenlik tilgiilmiigtiir. Relatif geqirgenlige (P X+/ P K+) karqi molekiil gaplan 
grafigi qizildiginde, tahmini olarak retinal kanal Gap1 5.8-5.9 A' ve olfaktor kanal qapi 6.3-6.4 A" olarak 
hesaplanmqhr. H5 bolgesinin delik gapmn belirleyip belirlemedigini anlamak iizere, melez kanalln delik 
gaplan hesaplanmig ve olfaktorla benzer bulunmuqtur. 

Bu sonuqlar voltaj bagmh kanallara benzer gkilde siklik niikleotidlerle aqilan kanallann iyon 
geqirgenliginin biiyuk blgiide H5 b6lgesi ile belirlendigini gOstmi$tir. Aynca, bu sonuqlar retinal ve 
olfaktor kanallann iyon gqirgenligindeki farkllllklann biiyiik bl~iide delik gap1 farklili&ndan dogdugunu 
ve iyon baglanmasmn daha az rol oynadiglnl ortaya koymugtur. Bu balumdan, siklik niikleotidlerle 
aqllan kanallar; iyon baglanmaslnln daha bnemli oldugu voltaj bagmh K+, Na+, Ca2+ kanallarmdan 
farklldlr. 

Nature, 364,61-64, 1993 



B~L~MSEL TOPLANTILAR 

* 31 Ekim - 4 Kas~m 1993, Jerusalem/lsrael 

Third lnternational Conference on Lipid Mediators in Health & Disease, LMHD, c/o 
Unitors, 90A Hayarkon Street P.O.B. 31 90 Tel Aviv 61 031, ISRAEL. 

* 6-1 1 Kas~m 1993. Klzllcahaman 1 Ankara 

Sonbahar Okulu, Hijcre II. Oksidan Stress ve Hucre Hasar~ Yazqma Adresi: Turk Ta- 
bipleri Birligi T~pta Temel Bilimler Kolu Mithat P a p  Cad. No: 6211 8 Klzllay / Ankara. 

Workshop on Cell Calcium, Amsterdam, The Netherlands. (Conference Secretariat, 
C/O Ms K Postma, KNAW, PO Box 191 21 1000 GC Amsterdam, The Netherlands). 

Pharmacology of Asthma, London, UK. (Education & Conference Centre, National 
Heart & Lung Institute, Dovehouse Street, London, UK SW3 6 LY. Tel: +44 71 351 
81 72. Fax: +44 71 376 3442). 

First European Conference on Medicines Research: Perspectives in Pharmacotoxi- 
cology and Pharmacovigilance, Brussels, Belgium. (Lyne Watson, First European 
Confereme on Medicines Research, PO Box 806, Cambridge, UK CB4 4RT. Tel: 
+44 954 5251 5. Fax: +44 954 5251 7). 

5th lnternational Symposium on Adenosine and Adenine Nucleotides: From Molecu- 
lar Biology to Integrative Physiology, Philadelphia, PA, USA. (Secretary, 5th Internati- 
onal Symposium on Adenosine and Adenine Nucleotides, PO Box 933, Havertown, 
PA 1 9083, USA). 

24-30 Temmuz 1994 

Xllth lnternational Congress of Pharmacology (IUPHAR 1994) National Research 
Council Canada Conference Services Montreal Road, Ottawa Ontario Canada KIA 
ORG. 



0 24-30 Temmuz 1994 tarihlerinde 
Montreal'de yapllacak olan 12. Uluslara- 
rasi Farmakoloji Kongresi iqin yapdacak 
organizasyonla ilgili aynntili bilgi ve 
fiyatlar Biiltenin Kasm sayislnda yayin- 
lanacaktir. Organizasyon mdiyeti katdlm 
sayisiyla iligkili old@ndan bu kongreye 
katllmak isteyen iiyelerimizin en lusa 
zamanda Dernege isiderini bildirmeleri 
onemle rica olunur. 

0 30 EylW-1 Ekim 1993 tarihlerinde 
yaptlacak olan nag Sanayii Tmbm Gezi- 
si'ne katilmak igin Dernege bagvuran 
iiyelerimizin, 30 Eyliil peqernbe giinIt 
saat 9.00 da IE~S Binasmda (Talatpaga 
Bulvan, Ortabaylr mevkii, 98/B, Giiltepe- 
Levent civatmdit, Fako ve Eczacibagl ilas 
fabrikalanmn yalumda, Tel. 278 8540- 
278 8644) hazir bulunmalm gerekmek- 
tedir. Gezi program1 aga&da verihnek- 
tedir: 

9.00 - 9.30 Sendika'da toplanma 
9.30 - 10.30 Fako Harnmadde 
11.00 - 12.30 Fake b q  
13.00 - 14.30 Yemek (Roche) 
14.30 - 16.30 Roche ziyageti 
16.30 - 17.00 Kahve 
20.00 Yemek (Fako) 

1 Ekim 1993 Cum6 

8.30 Eczaabagl W e n t  Fabrikasinda 
t o p l m  

9.00 Lilleburgaz'a hareket 
1 1.00 - 12.30 Fabrika Gezisi 
13.00 - 14.00 Yemek 
14.00 Senun'a hareket 
16.00 - 17.30 Serum ziyareti 
20.00 Yemek (Sendika) 

f \ 

TURK FARMAKOLOJI DERNEGI BULTENI 

Tiirk Farmakoloji Dernegi Yay~n~  

Sahlbi 
Prof. Dr. K&lm TORKER - 
Dog. Dr. Mehmet MELLI 

.uimlm& 
Prof. Dr. Meral TUNCER 

Prof. Dr. Sevim ERCAN 

Prof, Dr. Melih ALTAN 

h q .  Dr. Mehmet MELLI 

Prof. Dr. Nurettin ABACIOGLU 

Yrd. Dog. Dr. Eminr DEM~REL 

atdkmml 
Uzrn. Ecz, Taniu OZGELIKAY 

Biiltende yaytmlanan yaz~lar~n 

sorumlulugu, yazartarlna aittir. 

BLilten, kretsiz olarak, Turk Farmakoloji 

Dernegi iiyelerine gonderilir. 

.rmmuw& 
Doq. Dr. Mehmet Melli 

Ankara 0. TIP FakIiltesi 

Farmakoloji Anabilim Dal~ Merkez Binas1 

SI hhiye 06339 - ANKARA 
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