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Değerli Meslektaşlarım,

Bilindiği üzere 14 Aralık 2007 tarihinde yapılan XXVII. seçimli olağan genel kurul 
toplantısında seçilen yönetim kurulu görev taksimi yapmış ve çalışmalarına başlamıştır. Bu 
kapsamda klinik farmakoloji ve klinik toksikoloji çalışma gruplarının yürütme kurulları, is-
tekli grup üyeleri arasından seçilmiş ve yeni görevlerine başlamışlardır. Bu dönemde yaşa-
ma geçirilmesi planlanan ve dernek üyesi tıpta uzmanlık öğrencileri/doktora öğrencilerini 
lisansüstü farmakoloji eğitimiyle ilgili sorunlarını, çözüm önerilerini tartışacakları bir çatı 
altında toplamayı öngören “Doktora ve Uzmanlık Öğrencileri” komisyonu, bu grupta ça-
lışmaya istekli olduğunu bildiren 7 arkadaşımızın katılımıyla oluşturulmuştur. Sizlere daha 
önce duyurulan doktora öğrencileri/tıpta uzmanlık öğrencilerine yönelik gerek farmakolo-
jiyle ilgili temel kavramların verileceği ve gerekse belirli bazı becerilerin kazandırılacağı bir 
eğitim programını bu dönemde yaşama geçirmeyi planlamaktadır. 

“Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme” Seminerlerinin  17. si 5-7 
Mart 2008 tarihlerinde Bolu/Kartalkaya’da Dorukkaya Otelde yapılmıştır. Mazeretim 
nedeniyle katılamadığım bu toplantı, her zaman olduğu gibi, sevgili arkadaşımız Bahar’ın 
üstün gayretleriyle ve sizlerin katılımlarınızla başarılı bir şekilde geçmiştir. Bu toplantıda 
meslekte 40 yılını dolduran Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden Sn. Prof. Dr. Işık Tuğlular ile 
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden Sn. Prof. Dr. Esen Ayşe Özalp Dural hocala-
rımıza plaket verilmiştir. Değerli hocalarımıza bugüne kadar farmakolojiye yaptığı katkılar 
ve yetiştirdikleri öğrenciler için tekrar teşekkür eder, mutluluklar dilerim.

Size daha önce de çeşitli vesilelerle duyurulduğu üzere farmakoloji tarihçesiyle ilgili 
çalışmaya başlanmıştır Bu kapsamda Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yakın 
Tarih bölümünde bazı öğretim üyeleriyle görüşülmüş ve bu konuda ortak çalışma yapılma-
sı planlanmaktadır. Bu aşamada sizlerden;

1. Genel olarak Türkiye’de farmakolojinin tarihçesi, özel olarak Türk Farmakoloji Der-
neğinin tarihçesiyle ilgili olarak, ekte gönderilen kaynakların haricindeki her türlü kitap, 
dergi, belge, fotoğraf ve elektronik ortamdaki materyelin;

 2. Anabilim dalınız tarihçesiyle ilgili her türlü belgenin, fotoğrafın;

 herhangi bir kargo şirketiyle, ödemeli olarak adresime göndermenizi, özellikle, rica 
ediyorum. Göndermiş olduğunuz ve fotokopi olmayan tüm belgeler, fotoğraflar tarafınıza 
iade edilecektir. Bu konuda ilk destek Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Farmakoloji 
Ab.D.’ından Sn. Prof. Dr. Emine Baydan’dan gelmiştir. Doğal olarak farmakolojiyle ilgili 
çok çeşitli belgenin bulunabileceği İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Farmakoloji 
Ab.D.’ından sevgili Lütfiye Abla, bu belgeleri toplayabilmek için çalışmalara başlamıştır. 
Bu desteği sağlayan değerli hocalarıma ve bundan sonra katkısı olacak tüm dernek üyele-
rine çok teşekkür ederim.

Bültenin iç sayfalarında 30 Mayıs 2008 tarihinde Erzurum’da yapılacak olan eğitim 
sempozyumumuzun duyurusunu bulacaksınız. Derneğin  Erzurum’da ilk defa yapacağı  bu 
toplantıya katılımınız, bizleri ve misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için şimdiden çalış-
malara başlayan Erzurum’daki farmakolog arkadaşlarımızı çok mutlu edecektir. Bu toplan-
tıda buluşmak üzere yönetim kurulu adına hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr. Mehmet MELLİ
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Farmakovijilansın Ekonomi-Politiği

GİRİŞ

Farmakovijilans ve ekonomi-politik! Her iki kav-
ram nedir, nerede ve nasıl buluşmaktadır ve sosyal 
pratik içerisinde nereye oturur? Bu makalenin genel 
teması, bu soruları irdelemektir. Bu makalenin yazarı, 
sağlığın ve ilacın ekonomi politiği konusunda pek 
çok makale yazmış, sunuşlarda bulunmuştur. Üzerin-
de çalıştığı, düşündüğü bir alan olarak, ilaç ve sosyal 
farmakolojinin bütünlüğü içinde de, konu ve sorun-
ları, ekonomi-politik penceresinden mercek altına 
almaya çaba göstermiş ve göstermektedir. Öyleyse, 
bu makaleninde de yol haritasını, öncelikle ekonomi-
politik ve bunun ilaçla olan ilişkisini gözden geçirme 
oluşturacaktır. İkinci basamak olarak, gerek farmako-
loji ve gerekse farmakoekonomi açısından farmako-
vijilansa, geniş açılı bir özetlemeyle yaklaşım sağ-
lamak ve son kertede de her ikisinin, sosyal pratikte 
ortaklaşa varoluşlarını, hemhal oluşlarını yorumlamak 
gerekmektedir.

I) Kuramsal ve kavramsal ekonomi-politikten, 
ilacın ekonomi-politiğine bir yaklaşım:

I. 1- İktisat ve ekonomi-politik: Genel tanımla-
malara ilişkin özetlemeler 1, 2)

Ekonomi politik, iktisadın en kapsamlı, öncül 
alanlarından birisidir. İktisat, insan ve toplumun 
sınırsız gereksinmeleri ile, var olan kıt kaynaklar ara-
sında optimum bir denge sağlamayı amaçlayan bilim 
dalıdır 1). İnsan ve toplumun karakteristikleri ile doğa 
ve onun dönüştürülme süreçleri olan üretim faktörleri 
arasında bir oransızlık bulunur. İlk oransızlık, insani 
gereksinmelerimizle ilgilidir. Bunlar sonsuz derecede 
çeşitlilik gösterebilirken, bunları karşılayacak doğal 
kaynakların bir ömrü ve sınırlılık kısıtı bulunmak-
tadır. Örneğin kömür, ya da petrol gibi doğanın 
oluşturduğu yer altı zenginlikleri ya da yer altı ve yer 
üstü su kaynakları sürekli tükenmektedir ve birgün 
bitecektir. Öyleyse, tasarruflu kullanılma gerekleri 
bulunmaktadır. Böylece, doğal kaynaklardan hare-

ketle, doğayı dönüştürdüğümüz her üretim sürecin-
de, meta (mal, hizmet- Yalın bir tanımlama olarak, 
“Meta”, değişim için üretilen bir emek ürünüdür.) 
olarak elde edebildiklerimizin, birbirini karşılamaz 
durumda olduğunu ikinci oransızlık olarak, saptaya-
biliriz.

Toplumsal yaşam, tıpkı biyolojik organizmamız 
gibi sistematik, hiyerarşik örgütlü bir yapıdır. Bu yapı, 
vücuttatki kardiyovasküler ya da endokrin sistemimiz 
gibi siyasi, ekonomik (iktisadi), askeri, kültürel sistem 
başlıkları altında bir örgütlenme hiyerarşisi ve toplamı 
olarak da sosyal-politik bir sistemi oluşturur.

Bir toplumun ekonomik sistemini, ekonomik faa-
liyetlerin örgütlenme ve yürütülme biçimi (mülkiyet) 
ve üretim araçlarının eriştiği gelişme düzeyi (tekno-
loji) belirler 2). Öyle ise, bir toplumdaki, toplumsal 
üretim biçiminin sahipliğini, “o” ekonomik siste-
min içinde, üretim araçlarının mülkiyetini ve buna 
dair bilgi ve teknoloji kaynaklarını, elinde tutanlar 
(egemen güçler) belirler 1). İşte iktisat, bu iki oransız-
lığın sistemik olarak, içinde var ola geldiği ekonomik 
sistemin optimum dengesini bulmaya, çözümlemeye 
çalışır. Optimum denge, üretim, tüketim arasındaki 
dengedir. Denge de paylaşımla sağlanır.

Sosyal bir bilim alanı olarak iktisat, optimum 
dengenin sağlanmasını üç amaç etrafında ölçütlen-
dirmeye çalışır. Bunlar: i) hangi mal (mal+hizmet) 
üretilecek?, ii) nasıl üretilecek?, ve iii) kimler için 
üretilecek?, sorularına verilecek yanıtlar ile bunların 
çözüm ve örgütlenmesini içerir 1).

Ekonomi-politik, insan toplumunun çeşitli gelişme 
aşamalarında maddi malların üretimi, değişimi, da-
ğılımı ve tüketimine (ddt) egemen olan ekonomik ya-
saları saptayan bir disiplindir. Ekonomi-politik, genel 
üretim ilişkileri kavramı altında, yanlızca üretim 
sürecindeki insan ilişkilerini değil, aynı zamanda üre-
tilen malların a) değişim, b) dağılım, c) tüketim’inin 
doğurduğu ilişkileri de inceler. Bu bağlamda, üretim, 
değişim, dağılım ve tüketim, ortak bir birlik meydana 
getirirler. Bu birliğin egemen momentini de, üretimin 
tayin edici rolü üstlenmiş durumdadır 1).

Ekonomik etkinlikler, insan hizmetleri ve imalat-
doğal maddeleri işleme sanayileri olmak üzere iki ana 

Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu  
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı
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kategoride incelenebilir. Buna göre, her iki kategorik 
sanayii tipinin farklışan özellikleri aşağıdaki tabloda 
özetlenmiştir.

Tablodan da yapılabilecek çıkarım, insana ilişkin 
örgütlü ve arka planı düzenli maddi malların varlığı-
na ve üretimine dayalı endüstriyel etkinliğin, gerçekte 
bir “hizmet” sürecinden başka birşey olmadığıdır ve 
genelde bu etkinlik de iki kişi arasındaki bir değiş-
tokuştan ibarettir. Örneğin, hekimin hastalık tanısı 
koyuşu ile, tanı ve tedaviyi hastaya anlatımı, sağ-
lık-tedavi hizmetinin yaratılma sürecini ve biçimini 
tanımlar. Hekimin koyduğu tanı ile, bunun hastaya 
aktarımı anında, hem üretim ve hemen de tüketim 
ilişkisi eşzamanlı olarak gerçekleşir. Ortada, maddi 
bir ürün (mal) üretimi olmamakla beraber, bu sürecin 
kendisine özgü bir değer de taşıması (kullanım ve de-
ğişim [fiyat] değerleri), bir emek sürecinin gerçekleş-
tiğini gösterir ki, bu temaların tümü, genelde iktisa-
dın, özelde ise, ekonomi-politiğin ilgi alanına girer.

Örneği ilaç açısından çeşitleyecek olursak, ilaç 
maddi bir üründür. Bir mal olarak üretimi, ilaç 
etkin ve yardımcı maddelerini, bunun işleneceği bir 
laboratuvar veya fabrika tipi üretimi, buradaki alet, 
edavat ve makineyi, kafa ve işgücünü vb. içerir. Bu 
biçimde üretilen mal, çeşitli dağıtım basamakların-
dan geçerek, hastanın eline ulaşacağı son nokta ola-
rak eczaneye gelir. Buraya kadar olan süreç, ilacın bir 
mal ya da ürün olarak var edildiği “İmalat ve Doğal 
Maddeleri İşleme Sanayii” nde gerçekleştirilen maddi 
bir nesne üretimi sürecini kapsar. Elinde hekimin 
yazdığı tedavi reçetesi ile eczaneye gelen hasta, bir 

yandan ilacını (maddi ürün) eczacıdan satın alırken, 
diğer yandan da gerekesindiği başka bir hizmet de 
karşılanır. O da, eczacının hastaya ilaç hakkında, 
etkisinden, kullanım özelliklerine, yan etkisinden, 
kontrendikasyonlarına kadar yaptığı bilgilendirme 
hizmetidir. İşte ilaca dair bu hizmet de, tıpkı hekim-
lik hizmeti gibi “İnsani Hizmet Sanayii” etkinliğini 
kapsar.

I. 2- Sağlığın ve ilacın ekonomi-politiği: Genel 
özetleme 3, 4)

Yukarıda paragraflarda meta, değişim için 
üretilen bir emek ürünü olarak tanımlanmıştı. İlaç, 
sağlık-tedavi hizmetlerinin vazgeçilemez ve birincil 
ürünüdür. Bu ürünle ilgili iktisadi karakteristikler, 
sağlık hizmetinin öznel özelliklerinden soyutlanarak 
tanımlanamaz ve incelenemez. Bu bağlamda önce-
likle, sağlık kavramının ve sağlık hizmeti tanımının, 
iktisadi süreçlerdeki yerine bakmak gerekir.

I. 2. 1- Kavramsal olarak sağlığın ekonomi-politiği:

“...Sağlık kavramına ilişkin halen en sık kullanı-
lan tanım, DSÖ (WHO-Dünya Sağlık Örgütü)’ye aittir. 
DSÖ, sağlığı olgusal olarak: “Sağlık, fiziksel, ruhsal 
ve sosyal yönden tam bir iyilik (esenlik) halidir” diye 
tanımlamaktadır.

Bu tanım içerik olarak, önemle açıklanmaya muh-
taçtır. Nedeni irdelendiğinde, şu sonuçlara varılabilir:

1. DSÖ, sağlık ya da sağlıklılık kavramını, ağırlıklı 
olarak bir biyolojik süreç gibi vermektedir.

2. Tanımın içeriğine bakıldığında başlıca, i) 
fiziksel-ruhsal iyilik hali ve ii) sosyal iyilik hali olmak 
üzere iki dinamikten söz edilmektedir.

Tablo 1. İnsan hizmetleri ve imalat-doğal maddeleri işleme sanayilerinin özellikleri

1.  Üretim-tüketim eşzamanlı olarak gerçekleşir,

2.  Üretilen ürün maddi nesne değildir

3.  Ürün, iki veya daha çok insan arasındaki değişikliği 
içeren ilişkidir

4.  Tüketildiğinde üretilen birşey yoktur

5.  Maddi üretim yoktur

6.  Üreticiler maddi nesne üretmediklerinden emeklerinin 
sermayeye dönüşümü görecelidir. Buna göreceli üretken 
emek denir.

1.  Farklı zaman süreçlerinde

2. Maddi

3.  İlişki değil      
 

4. Nesne olarak her zaman ürün var

5.  Maddi üretim var

6.  Üreticiler maddi nesneler üreterek emeklerini sermayeye 
dönüştürürler. Buna üretken emek denir.

İnsan hizmetleri sanayii İmalat ve doğal maddeleri işleme sanayii
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3. Fiziksel-ruhsal iyilik hali ifadesi, sağlığı, bireye 
özgü kılan biyolojik bir süreç olarak kavramaktadır. 
Bu çerçevede de bireyin, üretim süreçlerinde yarattığı 
“emek” kavramıyla ilintisini de muğlaklaştırmak-
tadır. Oysa, değer yaratıcı olarak bireyin, meta ya 
da hizmet üretim çaba ve süreçlerinin tümü “emek” 
olarak tanımlanabilir. Diğer bir tanımlamayla, çalışan 
kişiyle, ögeleri bilinçli olarak dönüştürülen doğal 
dünya arasındaki bir etkileşimdir. Yani emek, meta 
yaratıcı bir faaliyetler bütünüdür. Bu anlamda da bir 
süreci ifade eder. Yukarılarda da ifade edildiği üzere, 
meta başlıca kullanım ve değişim olmak üzere iki 
değer içerir. İşte bu değer biçimleri, emeğin doğ-
rudan, kategorik karakteristikleriyle ilgilidir. Emek, 
karakteristik olarak somut ve soyut olmak üzere iki 
kategoride gerçekleşir. Belirli amaçla, akla-uygun, 
yararlı bir şekilde harcanmış olan emek somut emek-
tir. Somut emek, metanın kullanım-değerini yaratır. 
Bu anlamda somut emek, yarattığı kullanım değerine 
sahip meta ile dışsal bir özellik kazanmış olur. Soyut 
emek ise, içsel bir özellik taşır. Soyut emek, ancak 
meta üretimine bağlıdır. Çünkü soyut emek, metanın 
değişim değeri ile ilgilidir. Somut şeklinden bağımsız 
emek, genellikle insana özgü işgücünün harcanma-
sı olarak ele alınan emektir; yani soyut emektir. Bu 
anlamda da metanın değişim değerini, soyut emek 
yaratır. Yani somut emek ile üretilmiş meta, ya da 
hizmetlerin birbiriyle nasıl ve ne oranda değişeceği, 
bunun için yaratılmış soyut emekle varlık bulabil-
mektedir. Meta üretiminde, somut emekle soyut emek 
arasında, uzlaşmaz, karşıt, bir çelişki vardır, ki bu 
çelişki, özel emek ile toplumsal emek arasında olan 
bir çelişki olarak kendini gösterir.

4. Emek kavramı, dışsal ve içsel karakteristikleriyle 
beraber değerlendirildiğinde, insanı insan yapan asal 
değerin emek olduğu ortaya çıkmaktadır. Bundan 
(gerek emeğin bizatihi kendisinden, gerekse emek 
sürecinden) koparılmış bir kişinin, mekanik olarak 
sadece “fiziksel-ruhsal iyilik hali”ndeki bir insan sa-
yılmasının ve onun sağlığından bahsetmedilmesinin 
mümkün olmayacağını saptamak gerekmektedir.

5. Sosyal iyilik hali, kavramsal içerik olarak “top-
lumsallığı” anıştırmakla birlikte, toplumun (burada 
bir ülke veya coğrafya ya da dünyaki toplum anlaşı-

labilir) sınıflı yapısının ve sınıfsal farklılıkların sağlığı 
nasıl etkileyebileceğini muğlak bırakmaktadır.

6. Sosyal iyilik durumu, bireyleri eşitlik içinde 
yaşan bir toplumda olabilir. Oysa sınıflı toplumlarda, 
bireylerin sosyal olarak eşitliği söz konusu olamaya-
cağına göre, ifade, kendi başına bir anlam içerme-
mekte ve toplumun sınıflı yapısını ve sağlığa etkisini 
göz ardı etmektedir.

7. Bütün bu değerlendirmeler, DSÖ’nün “sağlık” 
tanımının, kapitalist ekonomik sistemle uyumlu bi-
yolojik bir sağlık tanımından başka birşey olmadığını 
bize göstermektedir.

Sağlığı, toplumsal bir kavram olarak ve emek 
süreçleriyle ilişkisini unutmadan değerlendirmek 
gerekmektedir. Bu bağlamda, sağlık ya da sağlıklılık, 
üretici güçlerinin ve üretim ilişkilerinin bir çıktısı ola-
rak gündelik yaşamda gündeme gelmektedir. “Sağlı-
ğın varlığı, üretimin süreklilik ve devamını; kesintisiz 
üretimin varlığı da, sistemin yeniden kendisini var 
etmesinin teminatını oluşturmaktadır 3).”

“…toplumsal yaşamı ve yaşamdaki üretim ve 
emek süreçlerini dikkate alarak sağlık şöyle tanımla-
nabilir…3);

“...Sağlık; emek yaratıcısı insanın, toplumun 
diğer bireyleriyle ortaklık içinde, fiziksel, zihinsel 
ve kültürel bütünlüğünün korunması, gelişmesi ve 
düzeltilmesini tüm üretim süreçlerinde eşitlikçi bi-
çimde sağlayacak toplumsal bir esenlik halidir. Sağlık 
hizmeti de, bu esenlik halinin topluma kazandırılması 
için gerekli tüm etkinliklerdir 3).

Yukarıdaki tanımsal çözümlemeden hareketle, 
sağlık hizmetinin, sağlıklılık koşullarını yerine getir-
mek ve sürekliliğini sağlamak anlamında insan hiz-
metleri sanayii içinde geniş bir alan kapsadığını ifade 
etmek gerekir 4). Bu bağlamda sağlığın ve hizmetin 
temel karakteristikleri olan i) vazgeçilmezlik, ii) erte-
lenemezlik, iii) ikame edilemezlik, iv) bulunulabilirlik 
(hizmetin üretim süreçleri), v) ulaşılabilirlik-erişilebi-
lirlik (koruyucu sağlık önlemleri, Hekim-Eczane), vi) 
edinebilirlik (fiyat), ve vii) kalite (etkililik, güvenlilik, 
verimlilik) özelliklerinin toplumsal yaşamın her süre-
cinde olanaklı kılınması gerekir.
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Sağlık hizmetinin, etkileşim içerisine giren iki asal 
tarafı bulunmaktadır. Hizmetin çeşitli süreçlerinde 
farklı endüstriyel ilişkiler bağlamında yer alan üreti-
ciler ve hizmeti tüketenler, bu iki tarafı oluştururlar. 
Hizmet üreticilerinin bir bölüğü, “insan hizmetleri 
endüstrisi” içinde bulunan hekim, diş hekimi, eczacı, 
hemşire ve diğer sağlık personelidir. “İmalat ve doğal 
maddeleri işleme endüstrisini” nin içinde yer alan 
kimi mal üreticileri arasında da, ilaç üreticileri, sağlık 
malzemesi ve diğer tanı, tedavi cihazlarını üretenler 
gibi, ölçek üreticileri bulunur. Hepsinin üstünde, 
hizmetin sistemik olarak düzenini temsil eden resmi 
otoriteler vardır. Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik 
Kurumu, Sigorta Kurumları başlıcaları arasında sa-
yılabilir. Karşı köşede ise, tüketici olarak yer alan has-
ta-birey bulunmaktadır. Bu çok taraflı karmaşık top-
lumsal ilişkiler yumağı, bir yandan bireyin kaybolan 
sağlığının ikamesini sağlama ile ödevlenirken, diğer 
yandan da, sağlıklı emek gücü üzerinden, var olan 
sistemi yeniden yaratma işlevini üstlenmiş durumda-
dır. Bu ilişkiler ağı ve süreçleri, iktisatta piyasa olarak 
nitelenmektedir. Aşağıdaki tabloda, değişimi yapılan 
kimi örnek ürünler, üretici ve tüketicileri ölçütlerine 
göre, verilmektedir.

I. 2. 2- Kavramsal olarak ilacın ekonomi-politiği:

Sağlığın ekonomi-politiği çerçevesine ilişkin bu 
özetlemeler, hizmetin önemli bir aracı olan ilacı, “on-
suz olunamayacak sosyal bir ürün” olarak yeniden 
tanımlayabilmeyi olanaklı kılmaktadır.

“...İlaçlar, sadece teşhis, tedavi ve sağlığın ye-
niden ikamesi bakımından tıp uygulamalarının bir 
aracı olmayıp, aynı zamanda iktisadi faaliyetlerin, 
ilişkilerin ve politikaların da çok özgün bir örneğini 
oluşturmaktadır. Yani ilaçlar, üretiminden, tüketimi-
ne birbirinden çok farklı arenalarda değerlendirilen 

ve yeniden kurallara bağlanan çok özgün metalardır. 
İlaçların bu farklı arenalarda var oluş biçimlerin-
den kaynaklanan farklı özgünlükleri de, onları tüm 
metalardan ayıran intrinsik özellikler göstermelerine 
neden olur 5)”.

İlaç özgün yapısı, özellikleri ve işlevi, yani far-
makolojik özellikleri bir yana konduğunda, kalem, 
kazak, makarna, buzdolabı, araba gibi herhangi bir 
meta, mal veya üründen farklı değildir. Bu çerçevede, 
tüm metalarda olduğu gibi ilacın kullanım ve deği-
şim olmak üzere iki değeri bulunmaktadır. Bu değer 
kavramı, sağlıkta örneklenen ve sağlık hizmetlerinin 
de metalaşmasına neden olan “değer” özellikleriyle 
özdeştir..

İlaçlar, insani gereksinimlerin doyurulabilmesi 
anlamında bir kullanım değeri içerirler. Meta olarak 
ilaç, insanı ya hastalıklardan korumak veya hastalığın 
tanısı ve/veya sağaltımında kullanılmak özelliklerini 
ve değerini taşır. İlaçlar, mal veya ürün olarak birbiri 
yerine ikame edilemezler. İlacların kullanım değerleri, 
onları diğer metalardan ayırt eden önemli kritik bir 
özelliktir. Diyabet tedavisinde kullanılan insülin veya 
oral antidiyabetikler yerine, aspirin veya penisilin 
kullanılamaz. Çünkü son iki ilaç diyabet endiskas-
yonunda tedavi (kullanım) değeri taşıyan ilaçlar 
değildir İlacın bir diğer meta karakteri de onun deği-
şim değeridir. Bu, ilacın değiştokuş edilen ve “fiyat” 
olarak adlandırılan değeridir 5-8). Bu değerler, ilacın 
üretiminden tüketimine olan farklı süreçlerde, yani, 
bireysel ve toplumsal farklı emek süreçlerinde, somut 
ve soyut emek biçimleriyle gerçekleştirilir 9).

Ancak ilaçların, var olan metalardan öznel ola-
rak farklılaştığı başka önemli özellikleri vardır. Her 
şeyden önce, ilaca olan talep esnek değildir. Yani 
sağlığın bozulduğu bir koşulda, fiyatı nedeniyle 

Tablo 2. Sağlık hizmeti üreticisi ve tüketicisi açısından pazarda değişilen ürünler

Üretici : Hekim

Üretici : Eczacı

   
Tüketici : Hasta

Bilgi ve becerisine dayanarak ürettiği tanı ve tedavi reçetesi

Sağlığın geri kazanılmasında (ikamesinde) kullanılan ilacın, gerektirdiği biçimlerde  
üretim ve tüketimi sağlama

Daha önceki emek sürecinde, iş gücünün karşılığı olarak kazandığı parayı, üretilen   
hizmete karşı ödeme

Bazı üreticiler ve tüketici Pazarda değişilen ürünler
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hastanın ilaç kullanımından vazgeçme lüksü buluna-
maz; yerine de başka bir mal veya ilaç sayılmayan bir 
tedavi aracı ikame edilemez. İstisnai olarak, bir ilacın 
başka bir ilaçla ikame edilebilirliği, ancak endikas-
yon alanı ile sınırlıdır ve terapötik eşdeğeri ile bir yer 
değiştirme yapılabilir.

Tüketimi isteğe bağlı değildir. İlaca olan gerek-
sinim, fiyattan hiç etkilenmez. İlacın kullanımıyla 
ilgili karar veren, bedelini ödeyen ve kullananın farklı 
bireyler ya da taraflar olması, “kullanım” sürecini çok 
özel kılar. Hastanın ilaç seçiminde rolü ve etkisi yoktur. 
İş uzmanlara (hekim, eczacı) aittir. Etkisinin dönüşüm-
süz olması, yani “ihtiyaç olduğunda anında tüketim” 
malı olması ve ayrıca iade edilebilen bir mal cinsi ol-
maması, onu diğer bütün ürünlerden farklı kılar. Yani, 
böylesi önemli ve “onsuz olunamaz” bir ürün olan 
ilacın, üretim-tüketim biçim ve süreçleri, onun mal 
olarak özgün bir piyasada var olmasını sağlar 5).

İlacın gerek kullanım ve gerekse değişim de-
ğerleri, bazı parametrik özellikler de taşır. Kullanım 
değeri: i) kalite, ii) emniyet (güvenlilik: safety), iii) 
etkililik (efikasi), iv) geçerlilik (validite) özelliklerini 
taşımalıdır. Değişim değeri bakımından ise, ilaç, i) 
edinilebilir (fiyat), ve ii) ulaşılabilir (dağıtım: good 
distribution practice) özelliklerini taşımalıdır. İlacın 
ulaşılabilir sayılabilmesi için ilacın ii-1) her yerde, 
ii-2) her zaman ve ii-3) bulunabilir olması temel 
ölçütler olarak sayılmaktadır 10, 11).

II) Farmakovijilans ve ekonomi-politik:

Başlıkta yer alan iki kavramın nerede bağdaştı-
ğı, ya da nasıl bir etkileşim içerisinde bulunduğunu 
anlamak için

farmakovijilans kavramının içeriğine bakmak 
gerekmektedir.

II. 1- Farmakovijilans nedir? 12, 13, 14, 15)

Farmakovijilans, genelde farmakoloji ve özeliyle 
klinik farmakolojinin ilgi alanı içindedir. İlaca ilişkin 
advers (istenmeyen, ters) etkilerin ve ilaçla ilgili 
diğer sorunların belirlenmesi, değerlendirilmesi, ta-
nımlanma ve kavranması, bu etkilerin gerçekten ila-
cın alınması ile nedensel ilişkisinin olup olmadığının 
araştırılması ve varsa bunun derecesinin saptanması 
ile, tüm sürece ilişkin önlemleri kapsayan akademik, 

yönetsel ve tüm üretim süreçlerindeki çalışmala-
rı, etkinlikleri kapsayan bir bilimsel disiplin olarak 
tanımlanmaktadır.

Bu tanımlama çerçevesinden hareketle, farma-
kovijilansın ana temasını oluşturan bazı tanımlar da 
şöyle sıralanabilir:

II. 2- Tanıımlardan seçmeler:

1- Advers etki: Bir ilacın (beşeri tıbbi ürün) has-
talıktan korunma, bir hastalığın teşhis veya tedavisi 
veya bir fizyolojik fonksiyonun iyileştirilmesi, dü-
zeltilmesi veya değiştirilmesi amacıyla kabul edilen 
normal dozlarda kullanımında ortaya çıkan zararlı ve 
amaçlanmamış etkidir.

2- Advers Etki (=İlaç Ters Etkisi) ve Ters Olay (İyi 

Klinik Uygulamalar Kılavuzu -1995)

a. İlaç Ters Etkisi (İlaç Advers Etkisi=ADE): 
İlaçların amacına uygun olarak ve öngörülen yolla 
ve dozda kullanıldığında ortaya çıkan, suistimal/ba-
ğımlılık ve diğer müstahzarlar ile etkileşmeler sonucu 
ortaya çıkan etkiler de dahil, zararlı, istenmeyen ve 
beklenmeyen etkilerini,

b. Ters Olay (Advers Olay=AO): Araştırma ürünü 
ile ilişkili kabul edilsin veya edilmesin, klinik araştır-
ma sırasında bir gönüllünün başına gelen istenmeyen 
bir durumu,

c. Beklenmeyen Ters Olay (Beklenmeyen Advers 
Olay=BAO): Güncel araştırıcı broşüründe , genel araş-
tırma planında veya başka yerde daha önce, doğası, 
ciddiyeti veya insidensi bakımından, bildirilmemiş 
bir durumu (Bir AO değerlendirildiği ve bunun araş-
tırılan ürün ile nedense! ilişkisi olduğu şüphesi için 
makul kanıtlar bulundugu zaman AO beklenmeyen 
ilaç ters etkisi kabul edilir),

d. Ciddi Ters Olay (Ciddi Advers Olay =CAO): 
Ölüme yol açan veya yaşamı tehdit eden, sakat bıra-
kan veya gönüllünün hastaneye yatırılmasına ya da 
hastanede yatma süresinin uzamasına yol açan bir 
advers deneyimi, konjenital anomaliyi ve neoplazma 
oluşmasını,

3- Adverse olay: Farmasötik bir ürünle tedavi 
sırasında ortaya çıkan fakat bu tedavi ile nedensel 
bir ilişkisinin gerekli olmadığı istenmeyen tıbbi olay. 
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Sinonim: adverse deneyim.; İlacı kullanan bireyde 
ortaya çıkan, ancak ilaçla ilgisi kanıtlanamayan du-
rumları ifade eder.

4- Adverse (ilaç) reaksiyonu (AİR): “Bir ilacın; 
fizyolojik fonksiyonların modifikasyonu, bir hastalı-
ğın teşhisi, tedavisi ve o hastalıktan korunma ama-
cıyla normal dozlarda kullanılmasıyla oluşan zararlı 
ve istenilmeyen etkisi”; “ilaç izlemi” veya, “belli 
bir popülasyonda, ilaçlar ile bunların kullanımında 
oluşan advers etkiler arasında olası nedensel ilişki-
leri belirlemek üzere yapılan her türlü girişim” (WHO 

1972); Adverse ilaç reaksiyonu, advers olaya zıt olarak 
ilaç ve olay arasında nedensel bir ilişki olduğundan 
şüphelenilmesiyle karakterize edilir. Yani; olayı rapor 
eden veya inceleyen sağlık mesleği mensubunun 
olayın tedaviyle ilişkisinin olası olduğuna karar ver-
mesidir.

Yukarıda yer alan tanımlar, DSÖ ve/veya “İyi 
Klinik Uygulamalar Kılavuzu-1995” kaynaklarından 
alıntılanmıştır. Bu bağlamda, farmakovijilansın ana 
temasının, bir ilacın terapötik dozlarında kullanıldığı 
sırada ortaya çıkan, zararlı ve istenilmeyen etkile-
riyle ilgili olduğu ve bunu saptama, önlemeyle ilgili 
her türlü süreci kapsadığı anlaşılmaktadır. Yani bu 
tanımlamalara göre, ana tema ya da amacın, yalnız-
ca ilaçlarla oluşan, arzu edilmeyen etkilerin, neden 
- sonuç ilişkisini ortaya koymaktan öteye, bunların 
oluş mekanizmalarını, risk faktörlerini, korunmaya 
yönelik önlemleri vb. ni de içine alan klinik, epidemi-
yolojik ve istatistiksel bir organizasyonun (sistem) söz 
konusu olduğu vurgulanmaktadır. Diğer bir deyişle, 
farmakovijilans, ilaçların her türlü arzu edilmeyen et-
kilerinden korunma ve bunların araştırılması için her 
türlü girişimi kapsayan örgütsel bir çalışma olarak 
nitelenmektedir.

Konunun bütünlüğüne katkı olarak, aşağıda 
verilen şekil, advers etkilerin klinik sınıflandırılmasına 
uygun ve olanı, biteni özetlemeye yönelik bir dairesel 
grafik olarak tasarlanmıştır.

Şekil 1’de dozla ilişkili problemler dairenin üst bö-
lümünde ve dozla ilişkili olmayanlar da alt bölümde 
gösterilmiştir. Uygun ilaç kullanımına dayalı ortaya 
çıkan advers etkiler dairenin sağ bölmesinde, uygun 

olmayan kullanıma dayalı problemler ise sol bölme-
sine dizilmiştir. Bu kategoriler arasındaki farklılık ve 
ayırım her zaman keskin değildir. Buna karşın, uy-
gulamada, ilaçla ilgili sorunların, bu kategorilerden 
herhangi biriyle veya daha fazlasıyla bir ilişki açısı 
bulunabilir 16).

II. 3- Kapsama alanı olarak farmakovijilans ve 
değerlendirme:

Bu geniş kapsama alanından ne anlamak, bunu 
nasıl değerlendirmek gerekir?

1. İlaçlar, hastalıkların tanısı, tedavisi ve hasta-
lıklardan korunma ürünü olarak beklenen ve istenen 
özelliklere sahip olduğu gibi, bunların dışında ve 
tanı, tedavi, profilaksi maksatlı dozlarında kullanılır-
ken bile, hasta yaşamını tehdit edebilecek başka ve 
istenmeyen etkiler gösterebilmektedir.

2. Bu bağlamıyla ilaçlar, hem sağlığın geri ikamesini 
sağlayabilirken, hem de hastalık sürecini daha da olum-
suzlayabilecek yeni sorunlara neden olabilmektedir.

3. Hastalığa iki açıdan yaklaşım yapılabilir. Bi-
rincil olarak, üretken emek olarak tanımlanan bireye 
özgü işgücünün ekonomik faaliyet ya da üretimden 
hastalık nedeniyle alıkonulması söz konusudur. Bozu-
lan sağlık nedeniyle bu işgücünün, üretici beşeri fak-

Şekil 1. İlaçla ilgili sorunları gösterir zodyak. (Meybo-
om ve ark. 2000).
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tör olmaktan soyutlanması, bir yandan işgücü başına 
günlük üretim kaybına, diğer yandan da toplam eko-
nomik faaliyet ve katma değerden kayba neden olur. 
Yani, ekonomik sistemin kendisini yeniden var etme 
sürecindeki girdi ve artık değerin eksilmesi sistemik 
sorunlara nedendir. Diğer yandan, hastalıkların tanı, 
tedavisi ile hastalıklardan korunma, genel sağlık har-
camaları içerisinde yüksek maliyetli etkinlikler olup, 
ilaç önemle ve başat olarak en önemli sürekli maliyet 
faktörü olarak belirginleşmektedir. Bu çerçevede, 
genel ekonomik etkinlikler ve tümünü kapsayan üre-
tim süreci bakımından, herhangi hastalık olgusunun 
ortaya çıkışı ve bunun sağaltılmak zorunluluğunun 
bulunması, hem kamu maliyesi ve hem de hasta-bi-
reyin gelirleri içerisinde dolaylı bir maliyet oluşturur.

4. Hastalığın tedavisi ve ilaç girdisinin maliyet 
unsuru olma handikapı, hastalığın hızlı tedavisi ve 
beşeri üretici faktörlerin yeniden üretim sürecine 
kazandırılması ile aşılır. Bu sürecin başlıca basamağı 
“ilacın akılcı bir biçimde kullanılması” dır. “Akılcı ilaç 
kullanımı”nın önemli özelliği, ilaç etkililiğinin (effe-
ctiveness) maksimize edilmesi, ilaca ilişkin yan etki 
ve diğer advers etkilerin minimizasyonu ile tedavinin 
optimize edilmesidir.

5. Bu eşdeğerlilik, gerek akılcı ilaç kullanımına, 
gerekse farmakovijilansa, farmakolojik bir kavram 
olmalarının yanısıra, iktisadi bir değer de kazandırır.

6. Bu bağlamda, farmakovijilansın kapsama 
alanının temelli bir tanımını yapabilmek için, hem 
akılcı ilaç kullanımıyla ve hem de farmakoekonomi ile 
ilişkisini özetle somutlamak gerekmektedir.

II. 4- Farmakovijilans, akılcı ilaç kullanımı için-
de nereye düşer? Nasıl bir ortak alan:

Akılcı ilaç kullanımı, gerek hastalığın, gerek-
se hastanın durumuna uygun (akılcı) ilaç tedavi 
yöntemlerinin gözetildiği bir tıbbi etkinliği tanımlar. 
Yani, ilacın tedavide akılcı kullanımı, uygun ilacın, 
doğru uygulama yoluyla, tedavi için yeterli dozda, 
optimum kullanım zamanı aralığında ve düşük fiyatla 
edinilerek kullanılması anlamına gelmektedir 17). 
Dünya Sağlık Örgütü’nün 1985 Nairobi toplantısında, 
Akılcı İlaç Kullanımı (AKİ); “Kişilerin klinik bulgula-
rına ve bireysel özelliklerine göre uygun süre ve do-
zajda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri” 
olarak tanımlanmıştır 18).

Tanımdan yola çıkışla, farmakovijilans, akılcı ilaç 
kullanımının tam merkezine düşer.

Şöyleki:

“...İlaç tüketimi açısından akılcı (rasyonel) ilaç 
kullanımı, dört temel ögeyi içerir. Bunlar sırasıyla, i) 
doğru tanı; doğru ilaç seçimi (ilaç kategorizasyonu); 
ii) hasta uyuncunun sağlanması ve iii) maliyet-et-
kililik oranının belirlenmesidir.. 17).” “...Akılcı ilaç 
kullanımının “akılcılık” ölçütleri tanı, tedavi ya da 
profilaksiye (koruma) ilişkin tıbbi süreçlerdeki çeşitli 
optimizasyon etkinlikleriyle ilgilidir. Bu ölçütler başlı-
ca i) ilaçların seçimi, ii) ilaç lojistiğini belirleme, iii) 
reçete yazma süreci, iv) reçete yanıtlama süreci, v) 
ilaçların tüketimi, vi) ilaç bilgisi desteği ve vii) ilaç 
yönetiminde akılcılık olarak sıralanabilir.. 17).”

İşte optimizasyon ölçütlerinin içinde bulunan 
ilaç bilgisi ve desteğinin önemli bir bölümünü, ilaca 
ilişkin farmakovijilans çalışmaları temin etmekte-
dir. İlacın farmakovijilansına ilişkin bir kısım bilgiyi, 
doğrudan ilaç üreticileri karşılar (aktif farmakoviji-
lans: yan etkilerin proaktif ölçümü ve mamülü alan 
hastaların izlenmesini kapsar); bir kısmını ise, sağlık 
hizmetini üreten sağlıkçılar kendi gözlemleri ve son-
rasında sağlık otoritesine bildirimleri ile karşılarken 
(pasif farmakovijilans: yan etkilerin sağlık hizmeti 
profesyonelleri tarafından içe dönük raporlanmasını 
kapsar. Bunlar sistematik olarak kaydedilir ve gerekli 
ise tümüyle araştırılır), önemli bir bölüğü de, sağlık 
sistemi ve düzenleme mekanizmaları içinde sistematik 
olarak üretilir. Düzenlemeler ve bunlara ilişkin uy-
gulama ölçütleri de, ilaç etkililiğini tıbbi gereksinim 
bakımından optimal akılcılık düzeyine taşır. Farmako-
vijilans, bu bağlamı ile akılcı ilaç kullanımı kavramı ve 
etkinliklerinin en önemli parçalarından birisidir.

II. 5- Farmakovijilans, farmakoekonomi içerisin-
de nereye düşer? Nasıl bir ortak alan:

Akılcı ilaç kullanımı ile farmakovijilans arasında 
kurulan bağıntıya göre, herhangi bir hastalıkta, te-
davi dozunda kullanılan bir ilacın çeşitli advers reak-
siyonlar gösterir olması, tıbbi endikasyon açısından 
sorun oluşturduğu gibi maliyet-etkililik bakımından 
da farmakoekonomik sorunların ortaya çıkması-
na neden olmaktadır. Dolayısıyla farmakovijilans, 
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farmakoekonominin de kapsama alanı içerisine dahil 
olmaktadır. Öyleyse bu noktada, nasıl bir farmakoe-
konomi ve bunun ekonomi-politiğe bağlantısına kapı 
aralamak gerekmektedir.

1- İktisat teorilerinin sağlık hizmetleri konularına 
uygulanması, sağlık ekonomisinin alanını oluşturur.

2- Klinik ekonomi, tedavi ve tanı yöntemlerinin 
maliyet ve etkililiğinin verimli kullanımıyla ilgili 
analizleri konu eder. Yöntemsel olarak, hastalık-ma-
liyet değeri analizi “(bir hastalığın direkt ve indirekt 
maliyetlerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi)” 
kullanılır.

3- Farmakoekonomi ise, ilacın tedavi süreçlerin-
deki iktisadi hareketlerinin incelendiği alandır. i) 
Terapötik (ilaç ve diğerleri) satın alma ve kullanım-
daki verimliliğin belirlenmesi, ii) Tedavi ve benzeri 
müdahalelerin maliyet ve sonuçlarının dengelenmesi 
ve iii) Hasta sonuçları ve maliyetleri olarak tanım-
lanan mevcut kaynakların en verimli kullanımının 
değerlendirilmesi farmakoekonominin çözüm aradığı 
başlıca parametrelerdir.

4- Bu tanımsal çerçeveye göre sağlık hizmetleri 
bakımından tedavide kullanılan ilaçların kamu büt-
çesine maliyet oranlarını düşürme, farmakoekonomik 
yöntemlerle olanaklı olabilmektedir.

5- Başlıca farmakoekonomik yöntemler olarak, 
dört tür “maliyet” analizi uygulaması yapılmaktadır.

Bunlar:

5.1- Maliyet-Minimizasyon (Cost-Minimization) 

Analizi: Maliyetler iki veya daha fazla uygulama-
nın (tıbbi ve/veya farmasötik) harcama çıktıları ve 
sonuçları bakımından eşdeğer kabul edilmesini veya 
gösterilmesini analiz eder ve karşılaştırır. Maliyetler 
ve sonuçları eşzamanlı olarak, etkinlik bakımından 
seçilmiş bir hedef ve maliyet de parasal olarak ölçülür.

5.2- Maliyet-Etkililik (Cost-Effectiveness) Analizi: 
Dünya Bankası önerileri arasında da yer alan ma-
liyet-etkin ilaç kullanım politikaları gerek kamusal 
ve gerekse bireysel ilaç harcamaları bakımından bir 
çözüm yolu olarak önerilmektedir. Maliyet-Etkinlik 
analizinde, maliyetler ve sonuçları eşzamanlı olarak 
ölçülür. Etkinlik bakımından seçilmiş bir hedefle bu-
nun sağlanma maliyeti parasal olarak değerlendirilir.

5.3- Maliyet-Kazanç [Yarar] (Cost-Benefit) Analizi: 
Maliyetler ve sonuçları eşzamanlı olarak bir para 
birimi çerçevesinde (TL, $) ölçülür. Maliyet sonuçları 
yaşam kalitesi, ödeme gönüllülüğü veya bir uygula-
manın (tıbbi ve/veya farmasötik) diğeri yerine tercih 
edilmesi bağlamında ölçülür.

5.4- Maliyet-Yararlanım (Cost-Utility) Analizi: 
Sonuçlar, yaşam kalitesi, ödeme gönüllülüğü veya bir 
uygulamanın (tıbbi ve/veya ilaç) diğeri yerine tercih 
edilmesi bağlamında ölçülür. İlaca ilişkin bu maliyet 
analizleri, hastalık tedavisiyle ilişkilendiği için, doğ-
rudan hastılığın maliyetini de belirleyici bir rol oynar.

6- Farmakovijilans çalışmalarında, temel öge, 
şüpheli advers reaksiyon bildirimlerinin bulunma-
sıdır. Bildirim, ilaç emniyeti ve etkililiği için hem 
gerekli ve hem de kaçınılmazdır. Kısacası, farmakovi-
jilansın binomial merkezleri olarak tanımlanan, emni-
yet-güvenlilik (safety) ve etkililik (effectiveness), 
bu alanın olmazsa olmaz başlıca özelliklerdir. Ancak 
farmakovijilans bu olgularla sınırlı olmayıp, aynı za-
manda, toplumun ilaç kullanımında riske (advers ilaç 
reaksiyonları bakımından) düşük maruziyetini sağla-
yacak akılcılık ve uygulama kalitesini de gözeten bir 
içeriğe sahiptir.

7- Bu bağlamda farmakovijilans, ilacın akılcı ve 
emniyetli kullanımını içeren ve yanısıra, ilaç-tedavi 
etkililiğini farmakoekonomik maliyeti ile dengeleyen 
bir kapsama alanları bütünüdür.

II. 6- Farmakovijilans, ekonomi-politik içerisin-
de nereye düşer? Nasıl bir ortak alan:

Buraya kadar ki tartışmalar, farmakovijilansın ge-
rek akılcı ilaç kullanımı kavramına uyumu ve gerekse, 
farmakoekonomik analizler bakımından içerdiği ge-
reklilik ve önem kapsamında sürdürüldü. Kuşkusuz, 
bu tartışmalar kendi başına bir anlam ifade etmekte-
dir. Ancak, hem farmakovijilans ve hem de kapsama 
alanları içerisine girdiği diğer başlıklar, bir sanayii 
etkinliğinin (ilaç endüstrisi) alanında olduğu gibi, 
sistemik olarak sağlık sisteminin ve hizmetinin ayrıl-
maz bir parçası olarak da politik karar ve tasarruflara 
konu olmaktadır. Bu politik karar ve tasarruflar, bir 
yandan toplumsal öge olan insanın sağlıklı yaşam 
sürdürülebilirliğini belirlediği gibi, diğer yandan da 
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sosyal ekonomik sistemin kendisini yeniden üretmesi 
ve sürekliliğini etkilemesi bakımından büyük önem 
taşımaktadır. Kısacası, konu başlığı olan farmakovi-
jilansın ekonomi-politik bağlamını çözümlemeye sıra 
gelmiştir.

1- İlacın, ruhsatlı bir ürün olarak var edilme-
si (üretim), klinik kullanıma çıkması (dağıtım) ve 
kullanılması (tüketim) yani beşeri kullanım için var 
edilme ve sunulma süreçleri, endüstriyel, organize bir 
bütünlük gösterir.

2- Bu sürecin üretim basamağında, ilaç üreticisi 
mal üretir, satar ve kar amaçlar; kar eder.

3- İlacı, hastalığın tanısına göre ve hastası için 
seçen hekim, tedavi uygulamasını başlatır ve hasta-
sına ilk elden bilgi verir. Bunları, tüm hizmetlerinin 
karşılığı ve günlük bireysel yaşamının devamılılığını 
sağlayan bir ücret karşılığında yapar.

4- İlacın dağıtım basamaklarında yer alan depo 
ve eczane, ürünün yaygın bulunurluğunu sağlar; kar 
eder ve eczacı aynı zamanda, hekim gibi hasta bilgi-
lendirmesi basamağında da etkinlik gösterir.

5- İlacı tüketen hasta birey ise, beşeri ürün olan 
ilacın, endikasyonuna bağlı olarak, hastalığına, der-
dine deva bulur. Bunun karşılığını öder, ya da başka 
bir kamusal kaynaktan bunun karşılanması ile ürüne 
ulaşabilir ve kendisini, ekonomiye beşeri üretici fak-
tör olma bağlamında yeniden kazanır.

6- Sistemin örgütlü yapısı olan devlet ise, sistemik 
hukuki ve mali düzenlemelerle birlikte, sürece dahil 
olan tarafların etkinliklerini ve çıkarlarını dengeleme 
ve optimize etme işlevini yerine getirirken, bir yanda 
da sistemin yeniden var edilmesi koşullarının garan-
tisi olarak fonksiyon görür.

7- Farmakovijilans, bu sürecin bütün basamak-
larında, ilacın terapötik dozlarındaki beklenmeyen 
ve istenmeyen bir ters etkiye ilişkin tüm etkinlikler 
olarak var olur ve bu özelliğiyle, üretimden, tüketi-
me bütün basamaklarda, ayrı bir maliyetin ortaya 
çıkmasına da neden olur.

8- İlaç üreticisi açısından, kendi adına ruhsatlı ve 
mülkiyet rejimi olarak çeşitli düzenlemeler içerisinde 
olan (patent, veri koruma, lisans, know-how, royalt, 
jenerik ilaç ve vb.,) ürününün, advers bir reaksiyon 

oluşturduğu riskinin ya da somut verisinin bulun-
ması, yeni maliyet, karlılıktan kayıp ve ilacın piyasa 
kaybı demektir.

9- Hekim açısından, hastasını tedavi edememe 
veya tedavide gecikme olgusuyla karşılaşmasının 
yanısıra, tedavide yeni sorunlarla başa çıkma çaba-
sına girişir ve bu yeni uygulama sürecinin içerisinde, 
direkt maddi değer olarak farkında olamadığı, ek 
maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olur.

10- Depo ve eczane açısından, kurumsal karlılıklar 
bağlamında maliyet ve karlılık kayıpları göreceli bir 
görünüm arz eder. Somutlanmış ilaç advers reaksi-
yonu gösteren ilaçların toplatılma kararına dayanan 
iade süreçlerinin, sırasıyla depo ve ilaç üreticisine 
yapılması ve bunlara ilişkin geri ödemeler, maliyet 
kayıplarını asgariye indiren ögeler olarak şekillenir.

11- Hasta ise, tedavisinin olamaması, gecikmesi 
gibi yeni beşeri sorunlarla karşılaşırken, bir yandan 
bunların bir kısmı için yeni harcama yapma sorum-
luluğu da yüklenebilir. Bu basamağın, hasta moral 
faktörü açısından, en fazla kayba uğranılan basamak 
olduğu söylenebilir.

12- Devlet, uygulama ve önlemleri alma ve bunla-
rın maliyetlerini karşılama fonksiyonunu taşır.

13- Yukarıdaki basamaklarda yer alan beşeri 
üretici ve tüketici faktörler, intrinsik düzenlemelere 
dayalı olarak sistemin sürekliliğinin sağlanmasını 
tercih eder.

14- Sistemik süreklilik de, kapitalist ekonomik dü-
zenlemeler içinde ancak, sermayenin organik bileşimi 
bakımından mümkündür.

III) Sermayenin organik bileşimi: Sistemin 
kendisini yeniden var ediş koşullarında ilacın rolü 
üzerine:

III.1- Sermayenin nesnesi olarak para:

1- Buraya kadar özetlenen bölümlerin özü itiba-
riyle, yaşanan ekonomik sistemin ana momentini özel 
sermaye birikiminin oluşturduğu ve bu bağlamda 
gerek sağlık ve gerekse ilaç-tedavi hizmetleriyle, 
bunların akılcı ilaç kullanımı, farmakovijilans gibi 
özelleşmiş bazı alanlarının, ekonomi-politik açısın-
dan genel meta özellikleri irdelenmiştir.



�2

Farmakovijilansın Ekonomi-Politiği

2- Kuşkusuz, bu alanlarla ilgili önemli başka bir 
genel özellik de, her iki sektörde (sağlık, ilaç) serma-
yenin birikim biçimidir.

3- Birikim sürecinin anlaşılması, öncelikle serma-
yenin nasıl bir olgu olduğu çözümlemesine dayalıdır.

4- “Sermaye, kapitalist üretim ilişkilerinden ayrı 
olarak anlaşılamaz ve gerçekte bir nesne değil, nesne 
biçiminde görünen bir toplumsal ilişki biçimini sergi-
ler 3)”.

5- Sermayenin nesne görüntüsü, algısal olarak 
para ve para kazanmayı çağrıştırmaktadır. Para bir 
değişim aracı olarak hem kazanılmak ve hem de üre-
timin başka süreçlerinde kullanılmak üzere biriktiril-
mesi gereken bir metadır.

6- “Parayı “kazandıran” temel aktifler, paranın 
mülkiyetiyle ilgili taraflar arasındaki belirli bir ilişkiyi 
biçimlendirir 3)”..

7- Paranın mülkiyeti, görüntüsel olarak bütün 
bireylere aittir. Ancak temel ayırım, kazanma ve bi-
riktirme süreçlerindeki farklara dayanmaktadır.

8- Paranın sadece kazanılması ve bunun gündelik 
yaşamı sürdürebilme aracı olarak değişim ilişkileri 
sürecinde kullanılması, “sermaye” olarak emeğini 
satan, ya da değere dönüştürenler için söz konusu-
dur. Paranın mülkiyet rejimi bakımından, buna emek 
eksenli süreç tanımlaması yapılabilir.

9- Para mülkiyet rejiminin ikincil görüntüsünü ise, 
emek üzerinden yaratılan artık değerin, bu bölümüne 
el konularak ana para sermayesine ekleme yapılma-
sı ve sermayenin arttırılması süreci oluşturur. Yani 
sermaye birikimi, varolan sermayeye yeni sermaye 
eklenmesi veya arttırılmasıyla ilgili bir süreçtir. Ser-
mayenin toplam miktarında büyüme ile karakterize 
olan bu sürece “özel sermaye birikim ekseni ya da 
süreci de denir.

10- Bu durumda kapitalist ekonomik ilişkiler 
sistemi, iki tür sermayeye dayalı olan bir toplumsal 
ilişkiler sürecini içinde barındırır. Bu süreçte, bir yan-
da emek sermayesi ve diğer yanda da özel sermaye 
bulunmaktadır.

III. 2- Sermayenin organik bileşimi (SOB):

11- “Bu sermaye edinme ve biriktirme süreçleri, 

“özel mülkiyet ilişkileri”nin kendi içinde sürekli bir 
biçimde üretilmesini sağlar. İlişkilere konu olan her 
iki biçimdeki sermaye, “Sermayenin Organik Bileşimi 
(SOB)” içinde yer alır ve başlıca değişmeyen (sabit) 
ve değişken sermaye bileşkelerinden oluşur 3)”.

12- “Üretim süreçlerindeki değişmeyen (sabit) 
sermayeyi, hammaddeler, yarı mamul maddeler, iş 
aletleri, yatırım sermayesi, binalar ve diğer alt yapı 
yatırımları gibi üretim araçları ve buna yatırılan ka-
pital oluşturur 3)”.

13- “Değişken sermaye ise, sermayenin, üretim 
sürecine, işgücü (emek) biçiminde giren bölümüdür. 
İşgücü, emek süreçlerinde önce kendi öz değerine eşit 
bir değeri yeniden üretir; sonra da artık-değer üretir. 
Böylece değerin büyüklüğünde değişim meydana 
gelir 3)”.

14- “Bu iki değer, sermayenin organik bileşenleri 
(SOB) olarak bir arada var olurlar ve sabit sermaye-
nin, değişken sermayeye bölümüyle eldelenen bir 
oranla ifade edilirler. SOB değerinden hesaplanan 
“sömürü” ve “kar oranı” olmak üzere iki değer daha 
bulunmaktadır. Bunlar SOB oranının pay ve payda-
sında yer alan sermaye değerlerindeki değişimleri 
etkilerler ve sonuçta SOB’un artmasına ya da azalma-
sına neden olur (Tablo 1) 3)”.

15- “SOB artışı, sabit sermayede (değişmeyen 
sermaye) artış ve değişken sermayenin (emek) ge-
rilemesi çerçevesinde söz konusudur. Bu karı azaltır 
ve onu “karlılık krizine” sokar. Diğer yandan, çalışan 
başına sabit sermayenin artışı da, çalışanın marjinal 
verimliliğini artırmakla beraber, bu olgu ücretlerde 
artış eğilimi de doğurmaktadır. Bu eğilimin kapitalist 
piyasalardaki sonuçlarından birisi, enflasyona dayalı 
satın alma gücünde azalmaya yol açabilmekte ve 
sonuçta sistemik krizlerin doğuşuna neden olan “kar-
lılık krizi”ile de sonuçlanmaktadır (Tablo 2) 3)”.

III.3- Sağlık ve ilaç tedavi hizmetlerinin serma-
yenin organik bileşenlerine dayalı şekillenişi:

16- Buraya kadar olan bölümlerde, sermaye bi-
rikimi bakımından genel iktisadi parametrelerin ne 
olduğu incelenmiştir.

17- Sabit sermaye (yatırım malları) ile değişken 
sermaye (emek-işgücü) arasındaki oranlama hesapları 
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ile, sermayenin organik bileşimine (SOB) ilişkin sömürü 
ve karlılık oranlarının saptanmasının yanısıra, bundan 
sonraki bölümlerde, bunun sağlık hizmeti ve özelinde 
farmakovijilansla ilişkisi üzerinde durulacaktır.

III. 4- SOB’ta artma ya da azalmanın sağlık ve 
ilaç tedavi hizmetleriyle olan ilişkisi:

18- SOB artışı, ya da azalması genel olarak emek-
sermaye oranı üzerinde etkili olur. Emek-sermaye 
oranı, sermaye lehine değişim gösterdikçe, bir taraf-
tan emeğin göreli önemi azalır ve diğer yandan da 
bu emek üzerindeki, bu bileşime dayalı sömürü oranı 
gerilemeye başlar.

19- Emek-sermaye oranının, sermaye lehine de-
ğişim gösterdiği süreçte; sermaye, sabit yatırımlarla 
bir birikim oluşturma sürecinin içerisindedir ve bu 
anlamda da emeğe olan talebinde azalma olur.

20- Bu arada sermayenin, özellikle kamu fonla-
rından kaynaklanan ucuz krediye yöneliminde artış 
görülür.

21- Sağlık hizmetleri kamu fonlarının, hem bu alan 
ve hem de başka yatırım alanlarına yönelik kredi-
ler biçiminde kullanılarak sabit sermaye yatırımına 
dönüşebilmesi için, öncelikle fonların korunması ve 
bu bağlamda da sağlık harcamaları içerisinde çeşitli 
gider paylarına ilişkin maliyetlerin aşağıya çekilmesi 
ve küçültülmesi gerekmektedir.

22- Bu bağlamda da kamusal fonların ileride işsiz 
kalacak olan bireylere yönelik sağlık harcaması olarak 
değil, fakat sabit sermaye oluşumuna yönelik ucuz 
kredi olarak kullanılması talebi, sermaye tarafından 
gündeme getirilir (Tablo 3).

23- Kamu fonlarının kullanım biçimi üzerinde, 
sabit sermayenin üretim aşamasıyla, tekniğinin ve bu 
anlamda da sermayenin organik bileşiminin doğru-
dan rolü bulunmaktadır. 24- Sabit sermaye üretimi 
bakımından, iki temel aşama ayırtedilebilir. Bunlar-
dan birincisi “Sabit Sermayenin Düşük Oranlı Üretim 
Aşaması” ikincisi ise, “Sabit Sermayenin Yüksek 
Oranlı Üretim Aşaması”dır.

24- Sabit sermayenin yüksek oranlı üretim aşama-
sı: Bu aşamada, sermaye bakımından birincil tercih, 
beşeri sermayenin (sağlıklı işgücü) üretiminin artırıl-
masıdır. Bu, emek fazlasına dayalı ücret avantajının 
sermayeye yayılmasını sağladığından sağlık üzerinde 
sermayenin mutlak sınırlaması da etkili bir biçim-
de görülmez. Bu aşamada, sağlık hizmetleri dahil, 
maliyetler sosyalleştirilmeye çabalanır; bunun için de 
kamu fonları seferber edilir (Tablo 4) 3).

25- Sabit Sermayenin düşük oranlı üretim aşama-
lar: Bu aşamada, paradoksal ikincil bir özellik daha 
görülür. Bu da, sağlık hizmetlerinin beşeri sermaye 
üretimine yönelik bölümünde görece olarak ortaya 
çıkan zayıflatılmadır. Bu süreç, bir taraftan sağlık 
hizmetlerinin kamusal alandan özel sektöre aktarıl-
masını içerirken, diğer yandan da sabit sermayeyi 
yeniden büyütecek yeni etkinliklerin ortaya çıka-
rılmasıdır. Bu yeni çalışmalar, hem beşeri sermaye 
üretiminin azaltılmasını sağlayacak ve hem de sabit 
sermayeye katkı yapacak Ar-Ge’ye dayalı teknoloji 

Tablo 1. Sermayenin organik bileşimi

Tablo 2. SOB ve karlılık krizi
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üretiminin güçlendirilmesini özendirecek etkinlikleri 
kapsayacaktır (Tablo 4) 3).

III. 5- SOB ile ilaç teknolojisi ve Ar-Ge’si, akılcı 
ilaç kullanımı, farmakoekonomisi ve farmakoviji-
lansı bakımından intrinsik etkileşmeler:

26- İlaçta Ar-Ge faaliyetlerinin, temelde iki özelliği 
bulunmaktadır. Birincisi, doğrudan maliyet sınırlayıcı 
etkinliklerdir. İkincisi ise, bu türden etkinlikleri ya-
tırım olarak yapabilme sermayesine (sabit sermaye) 
sahip olanlar için piyasada mutlak üstünlük sağlayıcı 
olan girişimlerdir.

27- Sermaye açısından her iki özellik de birbiriyle 
örtüşmüş bir görüntü sergiler. Ar-Ge faaliyeti gerçek-
leştirebilmek ve sürdürebilmek, başlıngıçta büyük bir 

sermaye birikimi ve yatırımı gerektirir. Bu da, yatırım 
alanı olarak yüksek maliyetleri içerisinde barındırır.

28- Diğer yandan, Ar-Ge faaliyetlerinin devamı 
sırasında ortaya çıkarılacak ürünün (ilaç), yüksek 
karlılık içeren bir pazar değeri yaratabilme şansı, 
benzeri mallarla rekabet edebilirlik, zorunluluk ve ris-
kini de taşımaktadır. Bu husus da maliyet artırıcı bir 
faktör gibi görünebilir.

29- Bunlara karşın, Ar-GE girişimi doğrudan mali-
yetleri sınırlar. Çünkü Ar-GE’ye dayalı gerçekleştirilen 
teknoloji ve bilgisi ile, bunlara ilişkin uluslararası 
hukuki koruma şemsiyesi (patent, veri koruma vb.), 
aynı mal ya da ürünün taklidini büyük ölçüde ola-
naksızlaştırdığından, pazarda yoğunlaşmaya neden 
olacak ve bu da, maliyetleri gerçekte kısa sürede 
amorti edip, düşürecektir. Sermaye, bu bakımdan bu 
güce ulaşmak ve başkalarıyla paylaşmaksızın sahip 
olmak için çaba içerisinde olur. Bu düzenlemelerin 
temel yönelimi de, maliyetlerin sosyalleştirilmesi 
ve kamusal finansmanla karşılanmasıdır. Bu bağ-
lamda da, proje temelli faaliyetlerin yürütülmesi 
ve bu faaliyetlerde başta üniversiteler olmak üzere, 
kamu kurumlarında çalışan araştırıcıların ya özgül 
laboratuvarlarında, ya da teknokent biçimli kamu-
sal kaynaklarla kurulup, özel sermaye etkinliklerine 
açılan merkezlerdeki çalışmalarında taşeronlaştırıla-
rak kullanılması, araştırmaları denetlemek, sonucuna 
egemen olmak ve hatta yönlendirmek, bütünleşik 
çabalarının tek tek parçalarıdır. Üniversiteler içinde, 
ya da benzeri çevresindeki kurumlarda, bu türden 
proje bazlı çalışmaların yürütüldüğüne ilişkin sayısız 
örnek de bulunmaktadır.

30- İlaç sanayii etkinliği olarak Ar-Ge ve teknoloji 
üretiminin yanısıra, bitmiş (mamül) ürün olarak ila-
cın hizmet içi kullanımında (klinik kullanım), öngö-
rülü temel hedefler, ilacın etkililiğini içinde barındı-
ran akılcı ilaç kullanımını gerektirir ve sürecin parçası 
olarak ilaç harcama maliyetlerinin minimize edildiği 
farmakoekonomik ilaç yönetimi de, ilaç farmakoviji-
lansından önemle etkilenir.

31- İlacın tedavideki etkinliğinin optimizasyon 
koşullarının başında gelen husus, ilaca ilişkin te-
davi maliyetini arttırmayacak, istenmeyen etkilerin 
ortadan kaldırılması veya minimize edilmesidir. İlacın 

Tablo 3. Sağlık ve SOB

Tablo 4. Sağlık ve SOB
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“pazar sonrası takibi” sırasında ilaç istenmeyen-ters 
etkilerine ilişkin bildirim ve bulgular, inovatör veya 
jenerikçi firma bakımından yeniden araştırma düzen-
lemek bağlamında, ek maliyet unsuru olup, ilaçtan 
toplamda sağlıyabileceği kar maksimizasyonun-
dan kısmi feragatle, ek harcama ve yatırım yapmak 
anlamına gelir. Böylesi bir durumla karşılaşılması, 
yeni sabit sermaye yatırımı ya da var olanların lojistik 
olarak yeniden geliştirilmesini gerekli kılabilecek yeni 
harcama kalemlerinin ve kaynaklarının yaratılmasını 
zorunlu hale getirir. Bu da sermayenin organik bile-
şiminin, sermaye adına yenididen düzenlenmesini 
zorunlu kılacak bir etmendir.

III.6- Sağlık ve ilaç hizmetlerinin sermayeye 
katkı biçimi veya sistemin kendisini yeniden var 
etme koşulları 3):

32- Sermaye kendisini yeniden üretme sürecinde 
nitelikli iş gücüne, yani beşeri sermayeye gereksinme 
duyar.

33- Sağlık ve ilaç tedavi hizmeti, beşeri sermaye 
yaratmak bakımından en önemli kollektif ve sosyal 
araçlardan birisidir.

34- Beşeri sermayenin emek verimliliğinin de-
recesi, işgücünün sürüdürülebilirliği ile koşut olan 
fizyolojik sağlığının niteliğine dayalıdır. Sermaye açı-
sından beşeri sermayenin emek verimliliği demek, bu 
nitelikli emek üzerinden, bir taraftan yeni artık değer 
yaratılması ve diğer yandan da kendisini yeniden 
üretmenin olanaklarının arttırılması anlamına gelir. 
Bu bakımdan sermaye, sağlık hizmetinin ve hizmetin 
parçası olarak ilaçla tedavi hizmetlerine ilişkin her 
türlü girişim ve düzenlemenin üretilmesini destekler.

35- Ancak, emek üzerindeki sömürü payının düş-
memesi, sabit kalması, ya da yükseltilmesi için de, 
hizmet maliyetinin sosyalizasyonunu dayatır.

36- Bu dayatma, uzun bir tarih boyunca kapi-
talist sistemlerde, “sağlık hizmetinin kamusal bir 
hizmet olarak algılanması”na da neden olmuştur. Bu 
algılamanın içeriğinde, “emek arzı-sermaye ilişkisi” 
bulunmaktadır.

37- “Emek arzı”, sermaye için doğrudan bir gir-
didir. Emek arzında artış olması, sermayeyi iki açıdan 
ilgilendirir. Birinci olarak, istihdam oranlarında artış, 

sermaye tarafından yapılacak reel ücret ödemelerinin 
hacim ve toplamında da artışa neden olacaktır. İkinci 
olarak da, bu artışın, yani reel ücret hadlerinin baskı 
altında tutulması ve baskının da sürekli kılınması 
gerekir.

38- Emek verimliliği bakımından birbirine benzer, 
ya da eşdeğer işgücünde, sayısal olarak artış yaptı-
rılması, ücret hadlerini sürekli baskı altına alabilecek 
bir “istihdam edilme rekabeti” oluşturur.

39- İşte bu anlamda, sağlık hizmetlerinin geniş-
letilmesi için yapılacak bütün yatırımların bütçe yü-
küne, sermaye kendisine biçtiği pay oranında katılır. 
Yani, sağlık hizmetlerinin esasen kamusal finansman-
la desteklenmesinin biçimi oluşturulurken, sağlığa 
ilişkin maliyet yükünün sermaye üzerinden büyük 
ölçüde kaldırılması da gerçekleştirilmiş olmaktadır.

40- Bu katılımın sermaye açısından dışsal görün-
tüsü örtük, hizmetin sunum biçimi de kamusaldır. 
Kapitalist sisteme ait sosyal devletçilik uygulamasının 
kaybedilmek istenmeyen mevziinin temelindeki ilişki 
böyle bir bağlamda açıklanabilir.

41- Kapitalist sisteme özgü sağlık ve ilaç tedavi 
hizmetlerinde, sosyal devletçi uygulama rejimi, bir 
yandan sağlık hizmetini edinmede kazanılmış top-
lumsal bir hak görüntüsü verirken ve kamu vicdanı 
bakımından eşitlikçiliğe dönük bir psikolojizm ya-
ratırken, diğer yandan da kamusal fonların yarar-
lanımı ile piyasa rekabetinin buluştuğu bir sermaye 
büyümesi ve yoğunlaşmasını da içinde barındırır 
olarak, özel mülkiyet rejiminin yeniden var edilmesini 
olanaklı kılar.

IV) Sonuç yerine: Sağlık ve ilaç tedavi hizme-
ti etkinliklerinin sermaye tarafından denetlenme 
nedenleri:

Yukarıdan beri yapılan çözümlemeler ışığında 
sermayenin sağlık hizmetleriyle ilgili tüm etkinlikleri 
denetlemesinin çok önemli ve kaçınılmaz olduğunu be-
lirtmek gerekir. Bunlar da şu nedenlere dayanmaktadır:

• İlaçla tedavi dahil, tüm sağlık hizmeti süreçleri 
ve bunlara ilişkin tüm araçlar, kurgusal ve kurumsal 
olarak, kollektif beşeri sermaye (emek-işgücü) üreti-
mi sağlayabilme özelliğindedir.

• Sağlık kurumları, araştırma kurumları ve benzeri 
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bütün girişimlerde yürütülen etkinlikler, gerçekte, 
sermayeye, üzerinden artık değer üretileceği insan 
işgücünün yeniden var edilmesi veya kazandırılma-
sını olanaklı kılan bir süreç olma özelliğindedir; diğer 
yandan da, işgücünün olanaklı kıldığı tüm üretim 
süreçlerinde üretilen teknoloji ve sermaye birikimi de, 
sermaye bakımından önemli maliyet tasarrufları oluş-
turan ve kendisini yeniden üreten bir süreçtir.

• İlaçla tedavi hizmetlerinin özelinde, ilacın et-
kililiğin maksimize edilebilmesi, doğru endikasyon, 
dozlam ve zamanda kullanılmak koşuluyla, yan etki 
ve istenmiyen etkiler gibi ilaca özgü diğer etkile-
rin minimize edilmesine büyük ölçüde bağlıdır. Bu 
optimizasyon, tedavi maliyetlerini büyük ölçüde 
düşürdüğü gibi, hastalığın, sağlıkla ikamesini ve 
işgücünün üretim süreçlerine yeniden kazanılmasını 
da olanaklı kılar. Bunu sağlayacak her tür yöntemli 
girişim (akılcı ilaç kullanımı, farmakovijilans etkinlik-
leri vb.,), ek maliyet unsuru olmanın dışında gerçekte 
yeniden bir sermaye birikimi olarak değerlendirilir.

• Sağlık ve ilaç hizmeti, bütünlüklü olarak tüm 
taraf ve kurumları bakımından, ekonomik sistemin 
bir meşruiyet aracı ve onu yeniden üreten, yaygın-
laştıran ve koruyan araçlar olarak biçimlenmektedir. 
Bu nedenlerle de, sermaye, sağlığı ve ilaç hizmetlerini 
her boyutu ile denetlemek için sonuçta onu pazarda 
metalaştırma zorunluluğunu, mülkiyet rejiminin bir 
özelliği olarak taşımaktadır.
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Geleneksel Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklara-

rası Bilimsel Etkileşme Seminerleri  kapsamında bu 

yıl Prof. Dr. Firuz Baysal anısına Bolu Kartalkaya’da 

toplandık. 

Prof. Dr. Firuz Baysal, 1937 yılında İzmir’de 

doğdu. İlk ve orta eğitimin ardından liseyi İzmir 

Karşıyaka Lisesi’nde tamamladı. Ege Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’nden 1961 yılında mezun oldu ve uz-

manlığını 1965 yılında aynı üniversitede Farmakoloji 

Kürsüsü’nde aldı. Hocamız 1961-1968 yılları arasında 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde çalışırken 1966 

yılında TFD’nin kurulmasında da kurucu üye olarak 

yer aldı.  Akademik hayatına öğretim görevlisi olarak 

Diyarbakır Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam etti 

ve 1971 yılında farmakoloji doçenti ünvanını aldı. Bir 

yıl süreyle London Hospital Medical Collage’da ça-

lıştı, 1976 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Farmakoloji Kürsüsü’nde göreve başlayarak araştırma 

laboratuvarını kurdu. Prof. Dr. Firuz Baysal 1997 yılın-

da ise yine Ege’ye, Manisa’ya döndü. 

2007 yılında kaybettiğimiz Firuz Hoca’yı bazıları-

mız hiç tanıyamamış olsak da Çukurova Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’nde kendisi ile 1979-1997 yılları arasında 

çalışmış Prof. Dr. Engin Şingirik bize onunla geçir-

diği neredeyse 20 yılı o kadar canlı, o kadar keyifli 

anlattı ki hem Firuz Hoca’yı biraz tanıyabildik hem de 

kaybettiğimiz değerli biliminsanını hüzünle karışık 

tebessümle andık. Prof. Şingirik’in toplantıda söyle-

diği şekliyle, “ışıklar içinde yatsın Firuz Hocamız”. 

Toplantının ilk oturumunda Uludağ Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’nden Dr. Gökhan Göktalay “Endojen 

β-endorfin kökenli dipeptit glisil-glutaminin nikoti-

nin oluşturduğu koşullanmış yer tercihi ve yoksunluk 

sendromu üzerine etkisi” başlıklı konuşmasını sundu. 

Bu çalışmada, deney hayvanlarında farklı duyular 

oluşturacak şekilde düzenlenmiş 3 odacıktan oluşan 

“koşullanmış yer tercihi” düzeneği kullanılmıştır. Bu 

düzeneğin ortasına bırakılan ve tüm alanlara serbest 

erişimi olan deney hayvanlarının aldıkları tedavinin 

etkisi ile hangi odacıkta ne kadar zaman geçirdikleri 

ise düzeneğe yerleştirilmiş bir kamera aracılığıyla 

belirlenmiştir (BBG evini hatırladım, yazar notu). 

β-endorfin metabolizması ürünlerinden biri olan 

glisil-glutamin, morfinin neden olduğu koşullanmış 

yer tercihi, tolerans ve yoksunluk sendromunu engel-

lemektedir. Bu çalışmada da Dr. Göktalay, glisil-glu-

taminin nikotin yoksunluğunun bir göstergesi olan 

koşullanmış yer sakınmasını engellediğini göstermiş-

tir. Dr. Göktalay ve çalışma arkadaşları etki mekaniz-

masına ilişkin yanıtlanmayı bekleyen pek çok soruyu 

TÜBİTAK ve üniversite destekli projeleriyle kuracakları 

davranış laboratuvarında araştırmayı sürdürmekteler. 

Bu ilginç çalışmalarında gruba başarılar dileriz.

Aynı oturumda Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. 

Dr. Oğuz Güç “Bizim onlardan ne farkımız var?” 

Dr. Arzu Onay Beşikçi   
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı
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incelemesiyle bize üzerinde düşünmemiz gereken ya 

da belki ne kadar düşünsek de genetik altyapımız, 

kültürümüz ve ulusal kimliğimiz nedeniyle çok da 

değiştiremeyeceğimiz gerçekleri aktardı. Konuşması-

nın en başında farmakologları Don Quixote’a benzet-

mesinin kimilerimizde (bende, yazar notu) hissettir-

diği gurur konuşmanın sonuna doğru azalsa da bu 

yüzleşmeden öğrendiklerimizle hayatımızın bundan 

sonrasını ya da bizden sonraki nesilleri kurtarabiliriz 

belki diye düşündük. Ne de olsa “Kişi kendin bilmek 

gibi irfan olmaz”. 

Ertesi gün saat 10’da başlaması planlanmış bi-

limsel programın 1 saat daha erken başlaması için 

yapılan oylamada bazı katılımcıların “hayır” şeklinde 

görüş bildirmesi aslında gece ne kadar eğleneceğimi-

zin haklı öngörüsüymüş. Nitekim piyanist-şantörün 

“yemek müziği” ile başlayan eğlencemiz daha sonra 

Cha-Cha Bar’da devam etti. Farmakologlarımızdan 

bazılarının dans pistinde gösterdikleri performansı 

hayranlıkla izledik ve kendilerinden sergiledikleri 

figürleri de öğrenmeye çalıştık. Hakan Gürdal, Tanju 

Özçelikay, Kansu Büyükafşar, Emine Demirel Yılmaz, 

Öner Süzer, Bilgen Başgut, Nilüfer Turan hemen 

aklıma gelen isimlerden birkaçı. Hacettepe Üniversi-

tesi Eczacılık Fakültesi’nden Banu Cahide Tel, Emrah 

Bozkurt, Nihan Burul Bozkurt ve Merve Denizaltı kayıt 

masası  yorgunluğunu dans pistinde attılar. Toplantı 

yazısını yazma görevinin verdiği sorumlulukla ancak 

1.30’a kadar dans edebildim. Ertesi gün kahvaltıda 

eğlencenin sabah 4’e kadar sürdüğünü öğrendim 

(yazar notu). 

6 Mart günü ilk oturumda Atatürk Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’nden Dr. Zekai Halıcı “Telmisartanın 

sıçanlarda diabetes mellitus’a bağlı gelişen karaciğer 

hasarı üzerine koruyucu etkisi ve bu etkinin TGF-β ile 

muhtemel ilişkisi: Stereolojik, elektron mikroskobisi 

ve immünohistokimyasal çalışma” başlıklı araştırma-

larını sundu. Bu çalışma 3 grup sıçanda (alloxan-dia-

betik, alloxan-diabetik-telmisartan tedavili, diabetik 

olmayan) gerçekleştirilmiştir. Dr. Halıcı, alloxan-di-

abetik grupta belirledikleri morfolojik anormallikleri 

telmisartan tedavili diabetik grupta gözlemediklerini 
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mikroskop görüntüleri ile göstermiştir. İlginç olarak, 

Dr. Halıcı diabetik sıçan hepatositlerinde gözledikleri 

TGF-β1 immünoreaktivitesinin de telmisartan tedavili 

diabetiklerde oluşmadığını bildirmiştir. 

Farmasötik Araştırma Geliştirme Merkezi 

(FARGEM)’den Dr. Seval Korkmaz, A549 (COX-2 aşırı 

etkinliği olan insan alveolar bazal epitel) ve  C6 

(glioblastoma) hücreleri kullanarak COX-1 inhibitörü 

kersetin ve COX-2 inhibitörü epigallokateşin gallat 

(EGCG) test maddelerinin kalsiyum fosfat ve tapsigar-

gin kombinasyonlarının hücre ölüm mekanizmaları 

üzerindeki etkisini incelemiştir. Dr. Korkmaz çeşitli 

boyar maddeler kullanarak gerçekleştirdiği çalış-

masında elde ettiği bulguları kersetinin kalsiyum 

fosfatla birlikte hücreleri mitotik ölüme yönlendirdiği 

ve bu etkinin EGCG ile oluşmamasını da hücre ölümü-

ne COX-1 enziminin aracılık ettiği şeklinde yorumla-

mıştır. Apoptotik etkide hücreiçi kalsiyumun önemli 

olmasının yanısıra homeopatik tedavilerde kanserli 

hastalarda kullanılması temellerine dayandırdığı kal-

siyum fosfat uygulaması oturumda daha çok homeo-

pati merkezli bir tartışmaya neden olmuştur. 

Öğleden sonra, Mart ayının bize hediye ettiği 

şahane havanın etkisinde, zirvede içtiğimiz salepler, 

kartopu savaşları, karda yürüyüş ve kayağın da yar-

dımıyla sabahki oturumun yorgunluğu biraz azaldı, 

en azından çoğumuz için. 

Akşamın tek konuşmacısı Çukurova Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’nden Dr. Ata Seçilmiş’ti. Dr. Seçilmiş ko-

nuşmasında Wistar sıçanlardan izole edilmiş mezen-

terik damarlarda vazokonstriksiyon ile artan NO’nun 

NO sentaz (NOS) inhibisyonundan etkilenmeyen 

bileşeninin varlığı ve bu bileşenin niteliği hakkında 

bilgi verdi. Dr. Seçilmiş, NOS inhibitörlerinin varlığında 

fenilefrin ile oluşan kasılmanın neden olduğu basınç 

artışını bir NO temizleyicisi olan hidroksokobalamin 

(HK)’in daha da artırdığını gösterdi ve bu bulguyu NOS 

inhibisyonuna dirençli bir bileşen olarak yorumladı. 

Dr. Seçilmiş açık ve anlaşılır sunuşuyla endotel taba-

kası uzaklaştırılmış damarlarda NOS inhibitörü ve NOS 

inhibitörü+hidroksokobalaminin (HK) uygulamasıyla 
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TFD Prof. Dr. Firuz Baysal Toplantısının Ardından

elde edilen basınçların benzerliğinden HK’nın etkisiz-

leştirdiği NO’nun endotel kaynaklı olduğunu gösterdi. 

Dr. Seçilmiş’in konuşmasının ardından meslekte 

40. yılını dolduran Prof. Dr.  Esen Ayşe ÖZALP DURAL 

ve Prof. Dr. Işık Tuğlular’a plaket verildi. Her iki Ho-

camız da farmakolojide bulundukları yerlere gelirken 

yaşadıkları güçlükleri anlatırken artık bunların geride 

kalmış olmasının rahatlığını yansıttılar bütün dinleyi-

cilere. Hepimiz onları saygıyla kutladık.     

Prof. Dr. Firuz Baysal anısına düzenlenen toplan-

tının son oturumunda İstanbul Üniversitesi Eczacılık 

Fakültesi’nden Dr. Gökçe Topal bize NO sentezinin 

L-arjinin taşınması ve arjinazlar tarafından düzenlen-

mesini anlattı. Dr. Topal, hücreiçinde eNOS’u maksi-

mum aktif halde tutacak L-arjinin miktarı varolduğu 

halde dışardan verilen L-arjininin eNOS aktivitesini 

artırabilmesinin “L-arjinin paradoksu” olarak tanım-

landığını aktardı. Dr. Topal öncelikle, NO’dan başka 

sitozolik ve mitokondriyal arjinaz enzimleri ile üre ve 

orinitine de dönüşebilen L-arjinin için  eNOS ve arji-

nazın yarıştığını ve bu L-arjininin hücre içinde özel 

bir havuzda depolandığını gösterdi. Bundan sonra ise 

ateroskleroz gelişimde rol oynayan düşük dansiteli 

lipoproteinlerin major bileşenleri olan lizofosfatidil-

kolinin arjinaz etkinliğini indüklediğini, 7-ketokoles-

terolün ise trombinle uyarılan L-arjinin taşınmasını 

azalttığını gösterdi. 

  Bundan sonraki toplantılarda yeniden birara-

ya gelmek üzere vedalaştık. Ancak organizasyon 

komitesinin sürprizleri bitmemişti. Prof. Dr. Bahar 

Tunçtan öğle yemeğinden önce “bir toplantı için” 

hepimizi çağırdı. Ne için biraraya  geldiğimizi bilmez 

halde güneşin ve kar görüntüsünün keyfini çıkarırken 

bu toplantının İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi’nden Prof. Dr. Zeliha Yazıcı’nın doğumgü-

nünü kutlamak için olduğunu salona gelen pastayla 

öğrendik. Bu da bu yılki toplantımızı başladığı gibi 

keyifle sonlandıran son dokunuş oldu. Başta sevgili 

Prof. Dr. Bahar Tunçtan olmak üzere bu yılki organi-

zasyonu gerçekleştiren tüm ekibe ve konuşmacılara 

çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da kısacık top-

lantılar için olsun biraraya geleceğimiz günleri iple 

çekmeye devam edeceğiz. 

Toplantı yazısını, Oğuz Hoca’nın konuşmasında 

kullandığı G.B. Shaw’ın çarpıcı sözüyle sonlandırı-

yorum “Reading made Don Quixote a gentleman. 

Believing what he read made him mad”. 
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“İlaçların Klinik Araştırmaları
Hakkında Yönetmelik” hakkında 
Türk Farmakoloji Derneği’nin görüşü

Dr. Mahmut Tokaç
Genel Müdür
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
Çankırı Caddesi, No. 57,Altındağ,  Ankara

Ankara, 15 Şubat 2008
Sayın Genel Müdür,
Halen yürürlükte olan ve 29.01.1993 tarih; 21480 Sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan “İlaç Araştırmaları Hak-
kında Yönetmelik” resmi otorite tarafından “İlaçların 
Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik” başlığı altında 
yenilenmek üzere görüşlere açılmıştır.

Yürürlükte olan yönetmeliğin “Araştırıcılar” başlığı 
altında:

Madde 9- Klinik araştırmaları yürütecek sorumlu 
araştırıcıda aranacak özellikler şunlardır: 

A) Tıp doktoru olmak ve uzmanlık dalında veya 
doktoradan sonra kendi uzmanlık dalında en az 5 yıl 
tecrübesi bulunmak, 

B) Araştırmanın niteliğine uygun bir ekiple çalışmak.
olan ifade yeni taslak kılavuzda aynı başlık altında: 
Madde 29- 
(1) Klinik araştırmalar, klinisyen tıp doktoru veya 

diş hekimi olan bir sorumlu araştırıcının başkanlığında, 
araştırmanın niteliğine uygun bir ekiple yürütülür. Bir 
merkezde yürütülen klinik araştırmada görevli sorumlu 
araştırıcının, klinik araştırma konusu ile ilgili uzmanlığını 
veya doktorasını tamamlamış olması gerekir.

(2) Faz I çalışmaları tıp doktoru bir farmakolog ile 
uzman hekimler tarafından birlikte yürütülür.

olarak değiştirilmek istenmektedir.
Sözkonusu değişikliğin uygulamada ciddi sıkıntılar 

yaratacağını düşünmekteyim. Bu sıkıntıları özetlemek 
gerekirse;

1. Klinik ilaç araştırmalarında “sorumlu araştırmacı” 
olarak sadece klinisyen tıp doktorunun yer alması çok 
doğru gözükmemektedir. Hastalarda değil fakat sağlıklı 
gönüllülerde klinik ilaç araştırmalarının yürütüldüğü faz 
1 çalışmalarda klinik farmakologların “sorumlu araştı-
rıcı” olarak yer alması, rutin bir uygulamadır. Bunun 

haricindeki klinik ilaç araştırmalarında tıbbi farmako-
log/klinik farmakologların “sorumlu araştırmacı” olarak 
yer almasının uygun olacağını düşünüyorum. Burada 
özellikle vurgulanması gereken nokta, sorumlu araş-
tırmacının araştırmaya katılan öznelerin bakımından 
primer sorumlu kişi değil, klinik ilaç araştırma protoko-
lünün oluşturulmasından ve yürütülmesinden  sorumlu, 
yani “araştırmanın fikir babası” olarak değerlendirmek 
doğru olur. Bu durumda ekipte, doğal olarak,  hasta 
bakımından sorumlu hekimlerin olması durumunda tıbbi 
farmakolog/ klinik farmakoloğun sorumlu araştırmacı 
olarak yer almasında hiçbir sorun olacağını düşünmü-
yorum. Ayrıca uluslarası düzenlemelerde de, bu hususun 
tersine bir hüküm olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla 
şu an halen geçerli olan yönetmelikteki 9. maddenin 
uygun olduğunu düşünüyorum.

2. Yine yeni hazırlanan taslakta “Bir merkezde yü-
rütülen klinik araştırmada görevli sorumlu araştırıcının, 
klinik araştırma konusu ile ilgili uzmanlığını veya dok-
torasını tamamlamış olması gerekir” ifadesinin çok ciddi 
sıkıntılar yaratacağını düşünüyorum. Yıllar içinde tıpta 
uzmanlaşmaya doğru bir yönelim olmasına rağmen, 
bazı hastalıkların hangi uzmanın alanına girdiği konusu 
tartışmalı olacaktır. Buna somut örnek vermek gerekirse, 
onkoloji konusundaki çalışmalarda tıbbi onkologlarla, 
sözkonusu kanserle  ilgili  klinik uzmanların hangisinin 
sorumlu araştırmacı olacağı konusunda görüş ayrılıkları 
olabilir. Bu gerekçeyle şu an halen geçerli olan yönetme-
likteki 9. maddenin kalması gerektiğini, itilaflı konularda 
ise daha önce olduğu gibi etik kurulların karar vermesi-
nin daha uygun olacağını düşünüyorum. 

Bunun dışında “İlaçlarla yapılan gözlemsel çalış-
maların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi 
kılavuzu” nda, “Koordinatör hekimin, çalısmaya konu 
olan endikasyon alanında uzmanlığını veya doktorasını 
tamamlamıs olması gerekir”  ifadesi başta farmakoepide-
miyoloji olmak üzere, tıbbi farmakolog/klinik farmako-
logların bu tür çalışmalarda yer almasına olanak verme-
mektedir. Bu hususun acilen düzeltilmesi gerekir. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz eder, bu 
vesileyle iyi dileklerimi sunarım.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Mehmet Melli
Türk Farmakoloji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Melli    
Türk Farmakoloji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Literatürden: Bir Kitap

İsfahan Yolu: İbn-i Sina 

Orjinal adı:Avicenne Ou La Route D’ Ispahan

Yazar: Gilbert Sinoué
Çeviren : Sonat Noyman
(Edition Dedoel, Arion Yayınevi)

“Ben Ebu Ubeyd el-Cocani, sana bu sözcükleri 

bırakıyorum. Bunları bana emanet eden, yirmi beş yıl 

boyunca benim öğretmenim, dostum, gözüm, kula-

ğım olan, batılılar tarafindan Avicenne diye bilinen, 

bilgeliği ve bilgisiyle, halife olsun, vezir olsun, prens, 

dilenci, kumandan veya şair olsun, bütün insanların 

gözlerini kamaştıran doktorlar prensi Ebu Ali İbn-i 

Sina’dır.”

Bin yıl önce Buhara’da doğan ve evrensel düşün-
cenin en yüce isimlerinden biri olan İbn-i Sina’nın 
öyküsü böyle başlar. Daha onsekiz yaşındayken 
çağının en ünlü doktorudur. On birinci asrın başında 
kendini, Türkiye ve Pers ülkesinin sınırlarını sarsan 
karışıklık ve savaşların içinde bulan İbn-i Sina, ka-
derin çeşitli cilveleriyle yüz yüze gelir: Hükümdarları 
iyileştiren ve vezirlik de dahil en üst düzey görevlerle 
ödüllendirilen “Şeyh el-Reis” ünvanlı bilgin, aynı 
hükümdarlar tarafından sürgüne mahkum edilmiş 
bir göçebe ve mahkumdur da... Son durağı, elli yedi 
yaşında hayata gözlerini yumacağı o ince ve zarif 
şehir İsfahan’dır. 

İbn-i Sina, Amu Derya Irmağı’nın kuzeyinde 
kurulmuş Horasan eyaletinde doğmuştur. Eyaletin 
merkezi Buhara’da 998 yılında henüz on sekiz yaşın-
dayken mesleğinin doruğundadır. El-Arudi adında, 
üretra taşı olan bir hastayı başarıyla tedavi etmiştir. 
Ucu üçgen şeklinde keskin tahta saplı delici bir aleti 
sıcak suda sterilize ederek üretra taşını parçalamada 
kullanmıştır. Ağrılar için haşhaş, banotu, sarısabır 
çiçeklerini kaynatarak hastalarına içirmiştir.

Kurtardığı hastaları arasında yer alan zamanın 
sultanları tarafından saraylarda baş hekimlikten ve-
zirliğe yükseltilmiş ve devlet idarelerinde önemli gö-
revlere getirilmiştir.  Zamanın ünlü hükümdari ikinci 
Nuh’un yakalandığı amansız hastalığı, deneyimli 
hekimlerin gözleri önünde çözebilmiş, hükümdarın su 
içtiği kaptan bulaşan kurşunla zehirlendiğini teşhis 
edebilmiştir. Kurşun zehirlenmesine uyguladığı te-
davi ise şöyledir: Mide üzerine her saat devamlı sıcak 
kompres uygulamış, güzelavratotu, banotu, tebain 
(afyondan çıkarılan zehirli alkaloit) ve baldan yapıl-
mış bir karışımı sertleşmeye bırakarak supozituvar 
haline getirmiş ve hastaya uygulamıştır.  Bu tedavi 
sonucunda tam olarak sağlığına kavuşan hükümda-
rın, Semerkand ve İsfahan’ın hazinelerini ayaklarına 
serme teklifini geri çevirmiş, “Samanoğulları’nın 
Hükümdarlık Kütüphanesine giriş izninin tüm hazine-
lerden daha değerli olduğunu” belirtmiştir. Bu isteği 
hükümdar tarafından şaşkınlık ve minnetle yerine 
getirilmiştir. 

Şeyh el-Reis’in efsaneleşmiş teşhislerinden biri 
de, Harzemşah’ın hasta yeğeninin, düşman ailenin 
kızına umutsuzca aşık oldugunu anlamasına yol açan 
semptomları belirleyebilmiş olmasıdır. Bunu basit ve 
bir o kadar da ilginç bir yöntemle, sadece hastanın 
nabzını dinleyerek yapmıştır. “Hastalık etkeninin” 
oturduğu şehir, mahalle, sokak ve aile isimlerini  
sırasıyla sayarak, hastasının kalp ritminde meydana 
gelen değişiklikleri algılamış ve “hastalığı” teşhis 
edebilmiştir. Kendi deyimiyle “zihnin ve ruhun has-
talıklarının vücutta onulmaz dertlere yol açacağını” 
söylemesi meslektaşları arasında hayretle karşılanmış 
ve zamanla kabul görerek şimdiki psikiyatri bilminin 
doğmasına neden olmuştur. 

İbn-i Sina kadavraları da inceleyerek pek çok 
tespitlerde bulunmuştur. Dostu el-Biruni’ye yazdığı 
mektupların birinde bu tespitlerini şöyle dile getir-
miştir: “Görme organını, eskilerin söylediği gibi billur 
cisme değil, retinaya ve optik merkezlere yerleştirmek 
gerekir. İrisin kasılma ve gevşeme hareketlerini de 
çok doğru olarak tarif etmeyi başardım, bu hareket-
leri tamamen çözdüm.”

Doç. Dr. E. Pelin Kelicen   
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı
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Aşağıdaki bir olay da İbn-i Sina’nın üstün gözlem 

yeteneğini ortaya koymaktadır: Sokakta rastladığı 

elli yaşlarında, son derece zayıf, yüz hatları derin, 

sendeleyerek yürüyen ve hava serin olduğu halde 

taşıdığı küçük denklerin ağırlığı altında terleyen bir 

adamı takip etmeye karar verir. Adam evine girer 

girmez ölüm haberi gelir. İbn-i Sina hemen eve girer 

ve el ve ayakları buz kesmiş adamı inceler. Hemen 

çevredekilere kaynar suyun içinde bal eritmelerini 

söyler ve çantasindaki armut şırınga (puar) ile sıvıyı 

rektumdan vererek hipoglisemi komasındaki hastayı 

tedavi eder. 

Ögrencisi el-Cocani henüz küçük bir çocukken 

geçirdiği bir enfeksiyon sonucu soluk alamaz duruma 

gelmiştir. Şeyh el-Reis, alevde sterilize ettigi bambu 

çubuk yardımıyla trakeatomi yaparak çocuğun yeni-

den nefes almasını sağlar ve hayatını kurtarır.

Cüzzam olduğu sanılarak linç edilmekten son 

anda kurtardığı bir kadına sedef hastalığı teşhisini 

koymuş ve onu başarıyla tedavi etmiştir. Sonrasın-

da bunu şöyle açıklayacaktır: “Derinin pul pul olan 

kısmının altını kırmızı şeffaf bir dericik örtüyordu. 

Bu kırmızı leke kazındığında alttaki derinin kanadı-

ğı gözlendi. İncelenen deri parçalarında renk kaybı 

yoktu. Genç kadın kirpiklerinin dökülmesinden şika-

yet etmiyordu ve lezyonlar birbirinin aynı değildi. 

Parmakları normal işlevlerini yerine getiriyordu ve en 

önemlisi de lezyonların basınca karşı duyarlı ve ağrılı 

olmasıydı. Pullaşmış ölü deri ardıç yağıyla ovularak 

uzaklaştırıldı ve hastanın gün ışığından mümkün 

olduğunca yararlanması sağlandı.” 

Savaşta yaralanmış bir askerin kangren olmuş 

bacağını ampüte etmiş ve mangalda kızdırılmış tahta 

saplı metal levhalar kullanarak damarlar koterize 

ederek kan kaybını önlemiştir. Hastasını haşhaş suyu 

ile uyutmuş ve sonraki günlerde yarayı eritilmiş keçi 

yağı, yabani hannap ve havanda dövülmüş nar ağacı 

kabuğundan oluşmuş bir merhemle tedavi etmiştir. 

Yine deneyimli hekimlerin kan alma ve sülüklere 

kan emdirme tedavisi uygulayarak bilinçsizce tedavi 

ettikleri Hamedan hükümdarına, yeme alışkanlıkları 

ve ağrılarının seyrini dikkate alarak mide ülseri teşhisi 

koymuş, midesi kanayan ve uygulanan tedavilerle 

durumu daha da kötüleşen hastasına keçi sütüyle 

sulandırılmış kurşun karbonat içirerek, meyva ve asit 

içeren gıdaları yasaklamıştır. Hastasına spazm anla-

rında adamotu ve güzelavratotu köklerini kaynatıp 

içmesini önermiştir. 

Hükümdarın karısını ve çocuğunu da, o günlerde 

annenin enfeksiyondan ölmesi nedeniyle uygulana-

mayan sezeryan yöntemi ile kurtarmıştır. Kaynatılmış 

haşhaşla uyuttuğu hastasının karın bölgesini şarapla 

temizleyerek ameliyata hazırlamış, üst deriyi, karın ve 

rahim kaslarını uzun yatay bir çizgi halinde kesip ko-

terize ettikten sonra bebeği almış ve şaraba batırılmış 

palmiye lifleri ile karın kaslarını, kasları saran kılıfları 

ve deriyi dikmiştir. Sezeryan sonrasında hastada 

görülen ateş ve yarada oluşan enfeksiyon ile vücudun 

savunma mekanizmaları arasında bağlantı kurarak 

bağışıklık sistemi ile ilgili ilk gözlemlerini yapmıştır.

İbn-i Sina yolculukları sırasında “Tıbbın Kanunu” 

adlı ünlü eserini de kaleme almıştır. Kitapta İbn-i 

Sina’nın “Tıbbın Şiiri” adlı eserinden çeşitli alıntılar 

da yapılmıştır. Bunların en önemlileri, günümüzde de 

halen geçerliliğini yitirmemiş egzersizin önemi üstüne 

olanlarıdır. Bu kitabın “hareket ve dinlenme” adlı 

bölümünde şunlar dikkat çekicidir: “Fizik egzersizler 

arasında ılımlı olanlar vardır; bu tür hareketleri yap-

mak gerekir. Yetişkinler için iyi beslenmeyi, alınan 

gıdaların yararlı olmasını, gençler için sağlıklı büyü-

meyi ve gelişmeyi sağlar. Uzun uzadıya dinlenmenin 

faydalı olduğu sanılmasın, aksine vücudu zararlı 

sıvılarla doldurur  ve aldığı gıdadan yararlanamaz 

hale sokar.”

Kitapta İbn-i Sina’nın,  kürtaj yapabildiğinden, 

tüberkülozu, migreni ve menenjiti tedavi edebildi-

ğinden bahsedilmektedir.

Yazar Gilbert Sinoué’nin tarihin İbn-i Sina hakkın-

da tüm naklettiklerini toplayarak yazdığı bu kitabı 

zevkle okuyacağınızı tahmin ediyorum.
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Püf Noktası

Kültür ortamında tripsinizasyon aşamasının 

hücrelerin işlevselliği üzerine etkisi

Bu yazımızın amacı kültür ortamında “normal” 

çoğalma gösteren hücrelerin pasajlama yöntemine 

bağlı olarak fenotipik özelliklerini değiştirebileceğini 

irdelemektir. Biyolojide canlılığın temel göstergesi 

olan çoğalma, özellikle integral membran protein-

leri-aracılı yanıtlar söz konusu olduğunda yanıltıcı 

olabilmektedir.

Pasajlama sırasında tek sıralı hücreleri yüzeyden 

ayırmak için kullanılan iki yöntemden ilkinde özel 

bir steril kazıyıcı yardımıyla hücrelerin sıvı ortama 

geçmeleri sağlanmakla birlikte, hücreler bu mekanik 

kazıma yönteminden kısmen zarar görmektedir. İkinci 

seçenek olan enzimatik yöntemde ise hücre-hücre 

(katenin ve kadherin gibi Ca+2-bağımlı moleküller) ve 

hücre-matriks (integrinler) bağlarını koparmak için 

dispaz, elastaz, tripsin gibi enzimler kullanılmaktadır. 

Çalışmamızda hücrelerde mekanik stres oluşturmamak 

amacıyla pankreas kaynaklı ve polipeptid zincirlerini 

parçalayan bir serin proteaz olan tripsin kullanılmıştır. 

Enzimatik aktivite için Ca+2 iyonunun ortamdan uzak-

laştırılması gerektiğinden çözeltiye EDTA eklenmiştir.

Bize zaman kaybettiren agonist yanıtlarını ala-

madığımız dönemde hücreleri yüzeyden ayırmak için 

kullandığımız tripsinizasyon yönteminde:

1. hücreler PBS (10 ml) ile yıkanmış,

2. üzerlerine 1 ml %0.25 EDTA / tripsin ilave edilmiş,

3. hücreler yüzeyden ayrılana dek inkübatörde ~5 

dk bekletilmiş,

4. tripsin uzaklaştırılmadan üzerine enzimi inhibe 

etmek amacıyla besleyici ortam (DMEM/Ham’s F12) 

eklenmiş ve

5. pipetaj yapılarak hücreler iki farklı petriye akta-

rılmıştı.

Sorun: Hücreler kültür ortamında görsel olarak 

“mutlu” bir şekilde çoğalmakla beraber işlevsel de-

neylerde agonist uyarılarına yanıt vermiyorlardı.

Çözüm: Tripsinin hücrelerle 5 dakika etkileştiril-

mesinin, kültür ortamında zaten sınırlı sayıda sentez-

lenen membran reseptörlerini parçalayarak agonist 

yanıtlarının alınmamasına neden olduğu saptanmış-

tır. Bunun üzerine tripsinle etkileşme süresini 30 sn ile 

sınırlı tuttuk ve enzimin tamamen uzaklaştırılmasını 

sağlayacak şekilde pasajlama yöntemi değiştirdik. 

Böylece Ca+2-spesifik bir florofor (fura-2) ile yüklenmiş 

A7r5 hücrelerinde agoniste (5-HT) bağımlı sitozolik 

Ca+2 artışları gözlenebilmiştir.   

Yeni tripsinizasyon yönteminde 2., 3. ve 4. basa-

maklar aşağıdaki gibi değiştirilmiştir:

2. petri eğik konumda tutularak hücrelerin üze-

rinden 1 ml %0.25 EDTA / tripsin geçirilmesi ve ~30 sn 

içinde uzaklaştırılması,

3. hücrelerin yüzeyden ayrılması için 1-2 dk inkü-

batörde bekletilmesi, 

4. petriye besleyici ortam (DMEM/Ham’s F12) ek-

lenmesi 

Sonuç: Tripsinizasyon yönteminin değiştirilmesi 

farmakolojik yanıtların geri kazanılmasının yanı sıra 

hücrelerin yeterli çoğunluğa (confluency) ulaşma-

sı için geçen süreyi kısaltmıştır. Buna bağlı olarak 

pasajlama sayısındaki artmayı engellemek için besi 

ortamına (DMEM/Ham’s F-12) eklenen serumun (fetal 

calf serum, FCS) %50 oranında (%10’dan %5’e) azal-

tılması laboratuvar harcamalarımızı da olumlu yönde 

etkilemiştir.

Araş.Gör. Çiğdem Selli
Doç.Dr. Metiner Tosun   
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakoloji  Anabilim Dalı
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PROGRAM
29 Mayıs 2008 Perşembe
16.00- Şehir Gezisi
19.30- Akşam yemeği

30 Mayıs 2008 Cuma
09.00 Kayıt
09.30 Açılış konuşmaları
10.00 Deney hayvanlarında telemetrik kayıt yön-

temleri
 Prof. Dr. Eyüp S. Akarsu

10.40 Kahve arası

11.10 İn vivo kan basıncı ölçüm yöntemleri
 Prof. Dr. Tanju Özçelikay
11.40 Tartışma
12.00 Öğle yemeği
14.00 İşlevsel beyin görüntüleme yöntemleri
 Doç. Dr. Metehan Çiçek
14.40 Kahve arası

15.10 Nörofarmakolojide in vivo voltametri ile L-
glutamat ve diğer nörotransmitterlerin ölçüm 
teknikleri 
Doç.Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu,

15.50 Tartışma ve kapanış
19.30 Akşam yemeği 

31 Mayıs 2008 Cumartesi
Gezi Programı
08.30 Erzurum’dan hareket
09.00 Tabyalar Gezisi
10.00 Hasankale Gezisi
11.00 Narman Peri Bacaları Gezisi
12.00 Narmanda Öğle Yemeği
13.00 Oltu Taşı İmalathanelerinin Gezilmesi
14.30 Yedi Göller Gezisi
15.30 Tortum Şelalesi Gezisi
18.00 Asmalı Konakta Cağ Kebap (Akşam Yemeği)
19.30 Dönüş

“Farmakoloji Eğitim Sempozyumları”nın XV.si, 30 Mayıs 2008 tarihinde Erzurum’da düzenlenecektir. Toplantı 
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Mavi Salon’da yapılacaktır.

Konaklama ücretleri:
MEB Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü 23 YTL/gün  (kahvaltı dahildir) 

(MEB Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Ankara yolu 14. km ILICA / ERZURUM)

Odalar 2 kişiliktir. Tek kalmak isteyenler aynı odalarda 43 YTL/gün ödeyerek kalabilirler.

Gezi Ücreti: 75 YTL (araç, seyahat sırasında ikramlar, 
 öğlen ve akşam yemekleri) 

Katılım Ücreti: 30 YTL

Toplantıya katılmak isteyenler 16 Mayıs 2008, Cuma gününe kadar aşağıda verilen hesap numarasına konak-
lama ücreti, katılım ücreti ve “Gezi” bedelini (katılmak isteyenler) yatırmalarını ve aşağıdaki formu doldurarak, 
dekontun fotokopisi ile birlikte aşağıdaki adrese faks, posta veya e-mail ile göndermeleri gerekmektedir; ödeme 
yapmayanların  rezervasyonları yapılmayacaktır. 21 Mayıs 2008, Çarşamba akşamına kadar yapılacak olan 
rezervasyon iptallerinde konaklama ücretinin ve gezi ücretinin tamamı geri ödenecektir; bu tarihten sonra 
yapılacak olan rezervasyon iptallerinde ise konaklama ücretinin ve gezi ücretinin %50’si geri ödenecektir. 

Konukların Erzurum’a hangi yolla ve ne zaman geleceklerini belirtmeleri ve ayrıca e-posta adreslerini bildir-
meleri gerekmektedir.

Ulaşım:
Katılımcılar ulaşımlarını kendi imkanları ile sağlayacaklardır. Toplantıya İstanbul ve çevresinden katılacaklar 

ulaşım için Prof. Dr. Öner Süzer (osuzer@istanbul.edu.tr; tel. (iş): (0 212) 4143129) , Ankara ve çevresinden katıla-
caklar ise Prof. Dr. Bülent Gümüşel (gumusel@hacettepe.edu.tr; tel. (iş): (0 312) 3052081) ile haberleşebilirler.

Havaalanından  üniversiteye ve konaklama yerlerine ulaşım yerel düzenleyiciler tarafından yaptırılacaktır.

Türk Farmakoloji Derneği, Farmakoloji Eğitim Sempozyumları Programı
Farmakoloji’de Kullanılan İn vivo Kayıt Sistemleri, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Erzurum
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Türk Farmakoloji Derneği
Farmakoloji Eğitim Sempozyumları Programı

Farmakoloji’de Kullanılan İn vivo Kayıt Sistemleri
�0 Mayıs 2008

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Erzurum

Ad-Soyad : …………...……………………………………......................………………..................

Ünvan : …………...…………………….......................…..…………………………..................

Üniversite ve Fakülte : …………...…….......................………..…………………………………….................. 

Adres : ….......................……..……...………………………..………………………................

Tel. (iş): …………........…… Tel. (GSM): …......…........…  Faks: …......…………  E-posta: …........……...…

Konaklama: 29 Mayıs  ❏               30 Mayıs  ❏             31 Mayıs  ❏ 

 Tek kişilik odada kalmak istiyorum  ❏           Çift kişilik odada kalmak istiyorum  ❏

Odamı Şu Kişiler ile Paylaşmak İsterim:
………………………………………....……………………………………………...............……...........................

Geliş Tarihi ve Saati: ……………………………………………. Ayrılış Tarihi ve Saati: …..………………………

31 Mayıs 2008 tarihinde yapılacak olan geziye katılmak istiyorum ❏

Ödeme Hesabım:
Konaklama Ücreti: ……...….. gece ……..….. tek/çift kişilik x YTL Toplam:  ................... YTL

Gezi Ücreti: …………. kişi                 Toplam:  ................... YTL

Katılım Ücreti: …………. kişi                 Toplam:  ................... YTL

      Genel Toplam: ............................. YTL

Ödemem gereken ………….…………………..……………....…… YTL belirtilen verilen hesaba yatırılmıştır.

Katılımcıların T.C. İş Bankası sı Atatürk Üniversitesi Şubesi (Şube kodu: 4543) 9303 0196338 no’lu Elif Çadırcı’nın hesa-

bına Ad Soyadı, “TFD. XV. Eğitim Sempozyumu Kayıt Ücreti” açıklaması ile yatırılması ve banka dekontunun (0 442) 

2360962 no’ya fakslanması veya hacimuftuoglu@yahoo.com adresine e-mail ile gönderilmesi gerekmektedir.   

Önemli Tarihler
Katılımcılar için son başvuru tarihi    : 16 Mayıs 2008, Cuma
Rezervasyon iptalleri için son başvuru tarihi   : 21 Mayıs 2008, Çarşamba

Bilimsel Sekreterya
Doç. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu
e-posta: hacimuftuoglu@yahoo.com, hacimuftuoglu@gmail.com

Tel (GSM): 0 532 564 56 40 

Yrd. Doç. Dr. Zekai Halıcı
e-posta: hzekai@atauni.edu.tr

Tel (GSM): 0 532 386 88 84

Bilgi
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji AbD. / 25240  ERZURUM

Tel: 0 442 231 65 59 - 231 65 61; Faks: 0 442 236 09 62
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Yeni dönem Türk Farmakoloji Derneği “Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji 
Çalışma Grubu Yürütme Komitesi” üyelerimize başarılar dileriz.

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu dernek 
bünyesinde “Doktora ve uzmanlık öğrencileri ko-
misyonu (DUÖK)” kurulmasına karar vermiştir. 

Bu komisyonun amacı dernek üyesi olup tıpta 
uzmanlık/doktora öğrencilerinin derneğimizdeki 
temsiliyetlerini ön plana çıkartarak gelecekteki yö-
netimlere hazırlanmalara katkı sağlamaktır. 

Ayrıca bu komisyonun tıpta uzmanlık/doktora 
öğrencilerinin sorunlarına, isteklerine yönelik çalış-
malar yaparak bu üyelerimizin seslerinin daha fazla 
duyurmalarına da yardımcı olacağına inanıyoruz.

Bu dönem için bu komisyona seçilen üyelerimi-
zin isimleri ektedir. 

TFD DUÖK:

1. Dr. İsmail Burak Bal; Hacettepe Ü. Tıp Fak. 
(burakbal@hacettepe.edu.tr)

2. Dr. Selda Ertaç-Serdar; Hacettepe Ü. Tıp 
Fak.(ertac@hacettepe.edu.tr)

3. Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu; Cerrahpaşa Ü. Tıp 
Fak. (burcak@istanbul.edu.tr)

4. Dr. Feride İpek Komsuoğlu; Kocaeli Ü. Tıp Fak. 
(ikomsu@hotmail.com)

5. Dr. Nedim Durmuş; Cumhuriyet Ü. Tıp 
Fak.(drnedimdurmus@gmail.com)

6. Dr. Necla Benlier; Gaziantep Ü. Tıp 
Fak.(benlier@gantep.edu.tr)

7. Dr. Edibe Karasu Minareci; Akdeniz Ü. Tıp Fak. 
(edibekarasu@akdeniz.edu.tr)

Çalışmalarında başarılar dileriz.

Türk Farmakoloji Derneği

Yönetim Kurulu

TFD KFÇG Yürütme Komitesi:

1. Prof. Dr. Ayşe Gelal; Dokuz Eylül Üniversitesi 

Tıp Fakültesi (Ayse.gelal@deu.edu.tr)

2. Doç. Dr. Ahmet Akıcı; Marmara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (ahakici@yahoo.com)

3. Doç. Dr. Melih Babaoğlu; Hacettepe Üniversitesi 

Tıp Fakültesi (mbabaoglu@hacettepe.edu.tr)

4. Doç. Dr. Muradiye Nacak; Mersin Üniversitesi 

Tıp Fakültesi (mnacak2000@yahoo.com; nacak@

mersin.edu.tr)

5. Uzm. Dr. Berna Terzioğlu; Sağlık Bakanlığı, 

İEGM (bterzioglu@hotmail.com)

TFD KTÇG Yürütme Komitesi:

1. Prof. Dr. Yeşim Tunçok; Dokuz Eylül Üniversite-

si Tıp Fakültesi (tuncok@deu.edu.tr)

2. Prof. Dr. Nuri Kalyoncu; KT Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (nurikalyoncu@gmail.com)

3. Doç. Dr. Atila Karaalp; Marmara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi (akaraalp@hotmail.com)

4. Yrd. Doç. Dr. Müge Tecder Ünal;  Başkent Üni-

versitesi Tıp Fakültesi (mugetecder@yahoo.com)

5. Öğr. Gör. Dr. Serap Annette Akgür; Ege Üni-

versitesi Tıp Fakültesi, (serapa@med.ege.edu.tr)

Türk Farmakoloji Derneği

Yönetim Kurulu

Bu dönemde bu çalışma gruplarında görev yapacak üyelerimiz

Türk Farmakoloji Derneği
“Doktora ve uzmanlık öğrencileri komisyonu” kuruldu.
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Bilimsel Toplantılar

XXVIII European Section Meeting of the Interna-

tional Society for Heart Research (ISHR)

28-31 Mayıs 2008  

Megaron Athens International Conference Center, 

Atina, Yunanistan

Bilgi için: www.ishr-greece2008.gr

2. Uluslar arası Hücre Zarları ve Oksidatif Stres 

Kongresi: Kalsiyum sinyali ve TRP kanalları

25-28 Haziran 2008, Isparta

Bilgi için: http://sempozyum.sdu.edu.tr/

icos2008-01-08

The Federation of European Pharmacological 

Societies (EPHAR) Congress

13-17 Temmuz 2008, Manchester, Britanya

Bilgi için: www.ephar2008.org

21st European College of Neuropsychopharma-

cology (ECNP) Congress

30 Ağustos – 3 Eylül, 2008, Barselona, İspanya

Bilgi için: www.ecnp.eu

European Society of Cardiology (ESC) Congress 

2008  

30 Ağustos – 3 Eylül 2008, Münih, Almanya

Bilgi için: www.escardio.org

8th European Congress on Epileptology

21-25 Eylül 2008, Berlin, Almanya

Bilgi için: www.epilepsyberlin2008.org

International Enzyme Engineering Symposium

1-5 Ekim 2008, Kuşadası

Bilgi için: www.enzymeengineering.ege.edu.tr

38th Annual Meeting for the Society of Neuros-

cience

15-19 Kasım 2008, Washington, DC, Amerika Birle-

şik Devletleri

Bilgi için: www.sfn.org/am2008

(Duyurulmasını istediğiniz ulusal ya da uluslararası 

bilimsel bir aktiviye varsa, lütfen yayın komisyo-

nuna bildiriniz)

E-posta adresimiz: info@tfd.org.tr
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Üyelerimizden Haberler

Vet.Dr. Seher ÇİMEN 

ÖZGEN
Selimiye Devlet Hastanesi

Hemodiyaliz Birimi

Yeni Üyelerimiz

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Tuncer 

“European Journal of Pharmacology“ dergisinin Editörler Kurulu’na seçilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Yaşar 

“Current Pharmacogenomics and Personalized Medicine“ dergisinin Editörler Kurulu’na seçilmiştir.

Ankara Güven Hastanesi “Dr. Aysun Küçükel Genç Araştırmacı Tıp Ödüllünü” Derneğimiz Üyesi 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Yaşar 

almıştır.

Dr. Yaşar’ı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Türk Farmakoloji Derneği
Yönetim Kurulu
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BULMACANIN YANITLARI

 Soldan Sağa
1.  Bağışıklık sistemi hücrelerinin sinir hücreleri etrafındaki myelin kılıfı hasarlaması ile karakterize bir hastalık
2.  Bir proton pompası inhibitörü
3.  İlk keşfedildiğinde kalbin de bir endokrin organ olabileceğini düşündüren peptid (kısa adı) 
4.  İlk kez yaklaşık 150 yıl önce Virchow tarafından tanımlanan, başlarda konnektif doku elemanı olarak SSS’ndeki pasif bileşenler 

oldukları düşünülen ama bugün epilepsi dahil pek çok SSS hastalığında ve SSS fizyolojisindeki aktif rolleri kanıtlanan ve tek sıralı 
dizilimleri ile hem mekanik, hem de metabolik bir engel olarak Kan Beyin 
Engelindeki tabakalardan birini de oluşturan SSS hücresi

5.  Disosiyasyon sabitesinin sembolik ifadesi
6.  Üzerindeki Sudlow, ve Birkett, Sjöholm, Oseki, Maruyama vb bağlanma 

noktaları aracılığıyla plazmada özellikle asidik ilaçların bağlandığı ve 
derişimi yaklaşık 0,6 mM olan protein

7.  H. Pylorii eradikasyonu için kullanılan ve CYPA4 enzimi için hem substrat, 
hem de inhibitör olan makrolid grubu bir antibiyotik.

Yukarıdan Aşağı
1.  Lipid peroksidasyon son ürünü 
2.  İlacın plazmadaki bağlı fraksiyonunun da katıldığı bir böbreklerden itrah 

yolu
3.  Yerine koyma, replasman
4.  Midede nekrotik ülser tabakasına bağlanarak koruyucu bir tabaka oluş-

turan ilaç.
5.  Bir kalsiyum şelatörü (kısa adı)
6.  Arginin vazopressin’in diğer adının kısaltması
7.  Hipokalemide kullanılan dengeli K+ solüsyonu
8.  Amyotrofik Lateral Skleroz için geliştirilen ilk ilaç
9.  Sadece plazma kompartmanında dağılan yüksek molekül ağırlıklı bir 

polisakkarit 
10.  Anksiyolitik bir ilaç

Hazırlayanlar:
Doç. Dr. Pelin Kelicen
H.Ü. Eczacılık Fakültesi

Farmakoloji AbD

Doç. Dr. Remzi Erdem
Başkent Üniversitesi

Tıp Fakültesi
Farmakoloji AbD
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