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ÖnsözÖnsöz
Değerli Meslektaşlarım,

Bilindiği üzere farmakoloji eğitim sempozyumlarının XV. si, 30 Mayıs 2008 tarihinde 
“Farmakolojide kullanılan in vivo kayıt sistemleri”  başlığıyla, Erzurum’da Atatürk Üniversi-
tesi Tıp Fakültesinde yapılmıştır. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim 
dalının, başkanından doktora öğrencilerine kadar tüm elemanlarına, her yönüyle kusursuz 
bir toplantı düzenledikleri ve bizleri en iyi şekilde misafir etikleri için, şahsım ve tüm 
katılımcılar adına çok teşekkür ederim. Bu toplantıyla ilgili bir değerlendirme yazısını bül-
tenin iç sayfalarında bulacaksınız. Ayrıca kuruluşundan bugüne Erzurum’da görev yapan 
farmakologlarla ilgili bir listeyi, yine bültenin iç sayfalarında bulacaksınız. Geçen sene 
Diyarbakır’da başlayan bu geleneğin devam etmesiyle eğitim sempozyumu yaptığımız 
anabilim dallarımızda görev yapmış hocalarımızı, arkadaşlarımızı anmış olmanın yanında, 
ortak farmakoloji “belleğinin” oluşmasına katkıda bulunacağız. 

Bültenin bu sayısıyla birlikte uzun süredir üzerinde çalışılan “Farmakoloji Anabilim 
Dalları Araştırma Konuları ve Donanımları Envanteri” kitabını almış olacaksınız. Bu envan-
terlerin anabilim dallarından derneğe ulaşmasından basım aşamasına kadar, maalesef 
uzun bir süre geçti. Bu aşamada özellikle anabilim dallarında görevli akademik personelin 
yerlerinin, unvanlarının değişmesi, özellikle ülkemizde üniversitelerini kurumsallaşması-
nın yavaş olduğu göz önüne alınırsa, kaçınılmazdır. Bu kitabın önsözünde de belirttiğim 
üzere, elinizdeki envanter içindeki bilgileri tamamıyla doğru olarak kabul etmek yerine, bu 
konuda atılmış ciddi bir “kilometre taşı” olarak değerlendirmek, kanımca, doğru olacaktır. 
Bu envanterin yayınlanması ne kadar önemliyse, içeriğinin güncelleştirilmesi de o denli 
önemlidir. Envanterin sık aralarla düzeltilmiş baskılarının yapılması, çok akılcı olmayacak-
tır. Buna karşın elektronik ortamda belli aralarla düzeltmeler yapılması, değişen bilgileri 
eklenmesi çok önemli olacaktır. Bu nedenle envanterde anabilim dalınızda bilgilerde de-
ğişiklik olması halinde, en kısa zamanda yeni bilgileri göndermeniz, çok önemli olacaktır. 
Bu envanterin yaşama geçmesinde, kendilerine ulaştırdığımız formları doldurarak bu bilgi 
kaynağının oluşmasına katkıda bulunan tüm farmakologlara ve  envanterin basılır hale 
getirilmesinde katkıları için  değerli çalışma arkadaşım Sayın Doç. Dr. Zafer Güney ile Alp 
Ofset’ten Sayın Hüseyin Çağlıkasap’a çok teşekkür ederim.

Sizlere daha önce de çeşitli vesilelerle duyurulduğu üzere, farmakoloji tarihçesiyle 
ilgili çalışmaya başlanmıştır. Sizlerin gönderdiği çeşitli belgeler, ileride kullanılmak üzere 
arşivlenmektedir.    Bu aşamada sizlerden;

1. Genel olarak Türkiye’de farmakolojinin tarihçesi, özel olarak Türk Farmakoloji 
Derneğinin tarihçesiyle ilgili olarak her türlü kitap, dergi, belge, fotoğraf ve elektronik 
ortamdaki materyalin;

 2. Özellikle anabilim dalı başkanlarından 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. 

2009 tarihinde yapılacak olan 20. kongremiz, gerek üniversitesinde bu kongreyi 
düzenlemeye istekli üyelerimizin olmaması ve gerekse sizlerden gelen yoğun istek üzerine 
otelde yapılacaktır. Sekreterliğini Sayın Prof. Dr. Öner Süzer’in yapacağı bu kongreyle ilgili 
ayrıntılı bilgi kısa zamanda sizlere ulaştırılacaktır. 

Bu vesileyle yönetim kurulu adına hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr. Mehmet MELLİ
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İlaç Sanayiinde Küresel Süreçler: 
2007 Temel Verileri

Türkiye ilaç pazarında ne olup bittiğinin anlaşıla-

bilmesi, dünyadaki gelişmelerin izlenmesi ile olanak-

lıdır. TFD-Bülten sayfalarında buna ilişkin bazı yazıla-

rımda, bu konuya daha önceleri değinilmiştir 1, 2).

Uluslararası ilaç sanayinin gelişim koşulları bakı-

mından izlenmesi gereken temel göstergeler üç başlık 

altında sınıflandırılabilir 3). Bunlar i) sermayenin 

yoğunlaşması; ii) sermayenin merkezileşmesi ve iii) 

sosyal hegemonya stratejileridir.

Başlıklar kısaca açılacak olursa; sermayenin 

yoğunlaşması, sermayenin yerel, ulusal ve bölgesel 

sınırları aşarak büyük ölçüde uluslararasılaşmasına 

ilişkin verileri içerir. Sermayenin merkezileşmesi ise, 

uluslararası ölçekteki sermaye şirketlerinin ulusal, 

uluslararası ölçekleriyle ekonomi yönetimlerindeki 

konumlarına ilişkin durum ve verilerini içerir. Sosyal 

hegemonya stratejileri ise, genel ve geniş bir kav-

ramdır. Sermaye küreselleşmesinin hukuksal, siyasal, 

ideolojik ve kültürel pratiklerine ilişkin tüm düzen-

lemeleri içerir. Bu bağlamda ilaç sanayii için ilaç 

hukukuna ve bunun kurumsallaştırılmasına yönelik 

tüm düzenlemeler bu kapsam içerisinde değerlendi-

rilmektedir. 

Türkiye’de, 2000 li yılların başlangıcında, 2010 

yılına projeksiyonla 12 milyar dolarlık bir ilaç pazarı-

nın oluşacağı öngörüsü, şimdiden sağlanmış durum-

dadır. Faktöriyel özelliklerin dikkate alınmasıyla bu 

değer, dünya pazarının %1.3’üne denk düşmektedir. 

Kısacası Türkiye, ilacın üretim ve dağıtımı bakımın-

dan, uluslararası ilaç sermayesi bakımından yok 

görülemeyecek büyüklükte önemli bir pazardır. 

2007 Küresel Satışlar ve Reçete Bilgileri

Uluslararası ilaç sanayine ilişkin çok çeşitli girdi-

leri izleyen, analiz eden ve raporlayan pekçok ticari 

kuruluş bulunmaktadır. Bunların içerisinde 1954 den 

beri ve yüzü aşkın ülkede bu türden etkinlik gösteren 

kurumlardan birisi de IMS (Intercontinental Marke-

ting Services) dir.

Aşağıdaki veriler bu kurumun 2007 temel rapo-

rundan özetlenmiştir 4).

Dünya ilaç pazarında 2000-2007 arasındaki kü-

resel satışların büyüme dağılımı bir önceki yıla göre 

hesaplanmaktadır. Ancak 8 yılın ortalaması olarak 

bakıldığında  büyüklüğün %8.9 olarak seyrettiği 

gözlemlenmektedir (Tablo 1).

Bölgelere göre ilaç sanayii küresel satışları in-

celendiğinde satışlar, direkt ve indirekt farmasötik 

kanallar, ecza depoları ve üretici verilerini kapsamak-

tadır (Tablo 2). Değerler reçeteli ve reçetesiz (banko 

üstü-OTC) üretici fiyatlarını yansıtmaktadır. Buna 

göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada’dan 

oluşan Kuzey Amerika, 2007, dünya verileri bakımın-

dan %45’lik payla, ilaç üretim ve satışlarındaki en 

büyük piyasayı oluşturmaktadır. 

Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu   
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı

Küresel satışlar (ABD $-Milyar) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Dünya Pazarı Toplamı (Cari ABD $) 365 392 428 499 560 605 649 712

Bir önceki Yıla Göre Büyüme (Sabit ABD $ Büyüme) % 11.5 % 11.8 % 9.5 % 10.3 % 8.0 % 7.3 % 7.1 % 6.4

Tablo 1. Küresel Farmasötik satışlar, 2000-20074)

Kaynak: IMS Health Market Prognosis (IMS denetimli ve denetimsiz pazarları dahil)
Tabloda yer alan bilgiler 28 Mart 2008 tarihine değin geçerlidir. 
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İlaç Sanayiinde Küresel Süreçler: 2007 Temel Verileri

Avrupa %31.1’lik pazar paylaşım payına sahip ola-

rak Avrupa Birliği ülkeleri (Gümrük Birliği ülkesi olan 

Türkiye dahil) ve Rusya, Ukrayna ve Belarus denetimli 

“pazar verileri”ni kapsamaktadır. Denetimsiz pazar 

verileri istatistiki sonuçlar içine dahil değildir. Anılan 

iki bölge dünya pazarının %76.1 ini oluşturmaktadır. 

Tabloda yer alan “10 anahtar pazar” ülke kapsamı 

ise, Kuzey Amerika ülkeleri, AB’nin merkez ekonomi 

ülkeleri (İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, ispanya) 

ve Japonya’yı kapsamakta olup pazarın %80’nini 

paylaşan ülkeleri oluşturmaktadır.

İlk iki tablo, geneliyle değerlendirildiğinde, ser-

maye yoğunlaşması ve merkezileşme, pazar paylaşı-

mını % 80 ler olarak kapsayan ülkeler tarafından be-

lirlenmektedir. Kuşkusuz, sosyal hegemonya stratejisi 

olarak değerlendirilecek temel alanlara bakıldığında, 

bunların ilaç hukuğu ve ilaç, üretim, ruhsatlandırma 

ve dağıtım standardizasyon ve mevzuat düzenleme-

Hakemli Pazar Satışlar % Büyüme (Sabit ABD $)

2007 ABD $ Milyar % Pazar Paylaşımı 2007 CAGR (26 Şubat 2008)

Dünya ölçeği 663.5 100 6.1 7.8

Kuzey Amerika 304.5 45.0 4.2 8.7

Avrupa 206.2 31.1 6.7 6.6

AAA 62.2 9.4 13.1 11.3

japonya 58.5 8.8 4.2 2.8

Latin Amerika 32 4.8 12 13.4

10 Anahtar Pazar 529.5 79.8 5.1 7.4

Tablo 2. Bölgelere  Göre  Küresel  Farmasötik  Satışlar, 2007 4)

Kaynak: IMS-MIDAS, Aralık 2007
Tabloda yer alan bilgiler 26 Mart 2008 tarihine değin tüm verilerin sonuçlarını yansıtmaktadır.

Hakemli Pazar Satışlar % Büyüme (Sabit ABD $)

2007 ABD $ Milyar % Pazar Paylaşımı 2007

Dünya ölçeği 663.5 100 6.1

1. Lipitor (atorvastatin) 13.5 2.0 -2.8

2. Plavix (klopidogrel) 7.3 1.1 20.5

3. Nexium (esomeprezol) 7.2 1.1 5.3

4. Seretide/Advair (flutikazon+salmeterol 7.1 1.1 9.6

5. Enbrel (Etanersept) 5.3 0.8 15.3

6. Zyrexa (Olanzapin) 5 0.8 1.9

7. Risperdal (Risperidon) 4.9 0.7 4.4

8. Seroquel (Kuetrapin) 4.6 0.7 16.2

9. Singulair (Montelukast Na+)  4.5 0.7 14.7

10. Aranesp (Darbepoetin +) 4.4 0.7 -12.9

Önde gelen 10 ürünün toplamı 563.9 9.6 5.6

Tablo 3. İlk 10 Küresel Ürün, 2007  4)

Kaynak: IMS-MIDAS, Aralık 2007 (26 Mart 2008 tarihine değin tüm verilerin sonuçlarını)
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İlaç Sanayiinde Küresel Süreçler: 2007 Temel Verileri

leri olduğunu saptamak gerekmektedir. Bu bağlamda 

da, pazar kontrolünü sağlayan ülkelerin ilgili alan-

larda hegemonik belirleyici oldukları da, saptanacak 

diğer özellik olmaktadır. Örnek verilecek olursa, ABD 

bakımından ilaç alanında kurumsal özgünlüğü ön 

plana çıkan kurum FDA (Food and Drug Administra-

tion) ve AB bakımından da EMEA (European Medicine 

Agency) dır.

Aşağıda yer alan son iki tablo (Tablo 3, 4), küresel 

olarak üretim ve satışı yapılan ilk 10 ilaç ile, ilk 10 te-

rapötik grubu göstermektedir. Her iki tabloda da ve-

rilen değerlere, daha önce de belirtildiği üzere Rusya, 

Ukrayna ve Belarus denetimli verileri dahil, denetim-

siz pazar verileri hariçtir. Satışlar, direkt ve in direkt 

farmasötik kanallar, ecza depoları ve üretici verilerini 

kapsamaktadır. Değerler reçeteli ve reçetesiz (banko 

üstü-OTC) üretici fiyatlarını yansıtmaktadır. 

Sonuç olarak, 2007 sonu itibariyle küresel ilaç 

pazarı, ABD, AB merkezi ekonomileri ve Japonya’nın 

baskın tayin edici rolleri aracılığıyla belirlemektedir. 

Bu ekonomilerin başat özelliği ise, küresel sermaye 

birikimi ve yoğunlaşmasını sağlayacak uluslararası 

siyasi ve hukuksal düzenlemeleri gerçekleştirme ko-

numuna ve gücüne de  sahip olmalarıdır.

Kaynakça:

1. Abacıoğlu N (2003) Uluslararası Farmasötik 

Endüstri:2000’den 2005’e Kısa Ufuk Turu TFD (Türk Farma-

koloji Derneği)-Bülteni 76:11-16

2. Abacıoğlu N (2004) Ekonomik Sistem Ve İlaç TFD 

(Türk Farmakoloji Derneği)-Bülteni, (82), 5-9 

3. Abacıoğlu N (2002) Küreselleşme Paradigmasından 

Bir Kesit: İlaç ve Siyaset, Üniversite-Toplum, 2(2)- http://

www.universite-toplum.org/text.php3?id=69 )

4. http://www.imshealth.com/ims/portal/front/in-

dexC/0,2773,6599_83743725_0,00.html

Hakemli Pazar Satışlar % Büyüme (Sabit ABD $)

2007 ABD $ Milyar % Pazar Paylaşımı 2007

Dünya ölçeği 663.5 100 6.1

Onkolojik ilaçlar 41.4 6.2 16.2

Lipid düzenleyiciler 33.7 5.1 -6.7

Solunum sistemi ilaçları 28.6 4.3 12.3

Asit pompa inhibitörleri 25.6 3.9 2.8

Antidiyabetikler 24.1 3.6 10.7

Anipsikotikler 20.7 3.1 10.7

Antidepresanlar 19.7 3.0 -6.8

Anjiyotensin II antagonistleri 19.4 2.9 13.6

Antiepileptikler 15.2 2.3 13.5

Oto immün ajanlar 13.3 2.0 20.3

İlk 10 241.6 36.4 7.3

Tablo 4. İlk 10 Küresel  Terapötik Sınıf, 2007  4)

Kaynak: IMS-MIDAS, Aralık 2007 (26 Mart 2008 tarihine değin tüm verilerin sonuçlarını)
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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji 
Anabilim Dalında Uzmanlık/Doktora/Yüksek Lisans 
Derecesi Alan veya Uzmanlık/Doktora Derecesini 
dışarıdan alarak burada görev yapan Farmakologlar

Bilindiği üzere “Farmakolojide kullanılan in vivo 
kayıt sistemleri” başlıklı XV. Farmakoloji Eğitim Sem-
pozyumu, 30 Mayıs 2008 tarihinde Atatürk Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonunda yapılmıştır. 
Toplantıdan önce Erzurum’da görev yapan farma-
kologlarla ilgili bir çalışma yapılmıştır. Bu konuda 
bilgi sağlayan tüm farmakologlara, başta Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ab.D. öğretim 

üyesi Yrd. Doç.Dr. Sn. Zekai Halıcı ve uzun yıllar bu 
fakültede görev yapmış Prof. Dr. Sn. Nur Banoğlu 
olmak üzere, çok teşekkür ederim. Ayrıca burada de-
ğişik ünvanlarla ve görevlerle işlev gören, farmakoloji 
anabilim dalının kurulmasında, kurumsallaşmasında, 
eğitimde, araştırmada  önemli işlevler gören tüm 
bilim insanlarına, Türk Farmakoloji Derneği yönetim 
kurulu adına çok teşekkür ederim. Atatürk Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ab.D.’nın kurucusu, 
listeden de anlaşılacağı üzere Sn. Prof. Dr. Hasan Ga-
car hocamızdır. 28 Temmuz  2007 tarihinde, hocamızı 
kaybettik. Kendisine Tanrıdan rahmet, kederli ailesine 
başsağlığı dilerim.

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

ÜNVAN, ERZURUM’DA
AD, SOYAD GÖREV YAPTIĞI TARİH ŞU ANKİ GÖREVİ

Prof. Dr. Hasan GACAR* 1966-1986 28 Temmuz 2007 tarihinde vefat etti.

Yrd. Doç. Dr. İsmail KARA 1971- Atatürk Ü.Tıp Fak. Farmakoloji Ab.D

Uzm. Dr. Ahmet GACI 1971-1975 Özel Toros Hastanesi, Mezitli, Mersin (Radyolog)

Prof. Dr.Fatma GÖÇER 1972- Atatürk Ü.Tıp Fak. Farmakoloji Ab.D

Prof. Dr.Nejat GACAR 1978-1983 Kocaeli Ü.Tıp Fak. Farmakoloji Ab.D

Prof. Dr.Z.Nur.BANOĞLU 1978-2001 Zonguldak Karaelmas Ü.Tıp Fak. Farmakoloji Ab.D

Prof. Dr.Yüksel KESİM 1978-1984 Ondokuz Mayıs Ü.Tıp Fak. Farmakoloji Ab.D

Prof. Dr. Şule GÖK 1988-1992 Celal Bayar Ü. Tıp Fak. Farmakoloji Ab.D

Prof. Dr.Akçahan GEPDİREMEN 1990-2004 İzzet Baysal Ü. Tıp Fak. Farmakoloji Ab.D

Dr. Eczacı Serpil KARAKAYA 1991-1996 Polis Kriminal Laboratuvarı, Ankara

Doç.Dr. Halis SULEYMAN** 1995- Atatürk Ü.Tıp Fak. Farmakoloji Ab.D

Uzm. Dr. Dilek BİLİCİ 1995-2004 Atatürk Ü.Tıp Fak. Mikrobiyoloji Asistanı

Dr. Erol AKPINAR (Doktora) 1995-2003 Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Erzurum 
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Uzm. Dr. Derya  YILDIRIM 1997-2001 ABD’de çalışıyor
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“Farmakolojide Kullanılan
İn Vivo Kayıt Sistemleri”
Başlıklı XV. Farmakoloji Eğitim 
Sempozyumu Erzurum’da Yapıldı

Türk Farmakoloji Derneğinin XV. Farmakoloji Eği-
tim Sempozyumu Erzurum’da yapılacaktı. Antalya’da 
olduğumuz ve aylardan da mayıs ayı olması nede-
niyle biz uzun zamandır kısa kollu gömleğe geçmiş, 
hafiften de terlemekteydik.  Fakat Erzurum değince 
işler değişiyordu ve bir bilene Erzurum’da nasıl gi-
yinmem gerektiğini sormaya karar verdim ve orada 
uzun yıllar yaşamış bir arkadaşımı aradım. Aldığım 
yanıt akşamları kazak veya hırka gerekeceği, gündüz 
ise gömleğin yeterli olacağı idi. Arkadaşımın önerileri 
eşliğinde valizimi hazırlayıp bölümümüzden iki arka-
daşımla birlikte uçak ile Ankara aktarmalı Erzurum’a 
yola çıktık. Uçak Ankara’ya indiğinde hava sıcaktı, 
zaten Ankara’dan Erzurum’a aktarma yapacak diğer 
yolcuları görünce, Erzurum’un da soğuk olmadığını 
anlamanın huzuruyla yola çıktık. Erzurum semaları-
na geldiğimizde, bulutsuz gökyüzünden Erzurum’u 
izleme şansımız oldu. İlk kanaatim küçük güzel bir 
ilimiz olduğuna ilişkindi. Erzurum yeterince yüksekte 
olduğu için uçağın inerken çok fazla alçalması ge-
rekmedi ve çabucak indik. Hava alanı çok fazla uçak, 
araç ve yolcu trafiği olmasa da yeni olduğu belli 
modern bir binaya sahipti. Valizlerimizi alıp çıkışa 
doğru yönelirken kolları arasında genişçe bir kartonla 
bizlere hoş geldiniz der gibi bakan Elif Hanım ve daha 
da yaklaşınca Atatürk Üniversitesindeki tüm farma-
kolog arkadaşlarımızı gördük. Sıcak bir karşılamadan 
sonra hafif rüzgârlı çok fazla soğuk olmayan bir hava 
eşliğinde yeşil otobüse binip kalacağımız yer olan 
Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’ne doğru yola 
çıktık. Yoldan Şule hocayı aldık. Başlangıçta tek tük 
yerleşim yerinden geçerken, şehrin merkezine doğru 

ilerledikçe çok daha fazla yerleşim ve insan görmeye 
başladık. Gösterişli Atatürk Üniversitesi kampüs kapı-
sının önünden geçip bir süre sonra kalacağımız yere 
ulaşmış olduk. Hızlı bir şekilde odalarımıza yerleşip 
ardından öğle yemeğimizi yedikten sonra otobüse bi-
nip başımıza geleceklerden habersiz Erzurum ekibinin 
bizler için hazırlamış olduğu kent turuna çıktık.  

Gezimizin ilk durağı Erzurum Arkeoloji Müzesi 
idi. Kazılar Salonu, M.Ö. II. bin Trans-Kafkas Kültürü 
Salonu, Urartu Salonu Tabiat Tarihi Salonu ve Ermeni 
katliamları Salonunu gezerken bir kentin tarihin-
de adımlar atar gibiydik. Ardından ulu önderimiz 
adına düzenlenip müze haline getirilmiş olan Atatürk 
Evi Müzesi’ne geçtik. Bu yapının l9.yy. sonlarında 
yapıldığını, 3 Temmuz 1919 da M. Kemal Atatürk 
ve arkadaşları tarafından kullanıldığını, Erzurum 
Kongresinin temellerinin burada atıldığını ve Cum-
huriyetin ilanından sonra 1924 bu yapının ve şehrin 
anahtarının Atatürk’e verildiğini öğrendik. Binada 
Atatürk’e ait pek çok eşyanın yanında el yazısı ile 
yazılmış notları ve alt katta bulunan eski, siyah baskı 
makinesi sanki bizleri zamandan kopardı ve yaşlı 
makinenin paslanmış dişlileri yavaş yavaş dönmeye 
başladı. Kim bilir bu makinede hangi bildiriler basıldı 
ve bu bildiriler Erzurum’a elden ele gizlice nasıl 
dağıtıldı ve kim bilir o evde vatanın kurtuluşu için 
neler konuşuldu ve neler yaşandı düşünceleri aklı-
mızda evden sessizce ayrıldık. Atatürk Evi’ne girerken 
yavaş yavaş başlamakta olan yağmur çıkışımızda 
bir hayli artmıştı. Buradan yeşil otobüs ile Erzurum 
Kongresi’nin düzenlendiği ve şuan bir lise olarak 
kullanılan Kongre Merkezine ulaştık. Kongre Merkezi 
1919 yılındaki haliyle korunmuş, keskin tarih kokan 
sıralarıyla yapı olarak küçük, tarih içinde üstlendiği 
yeri nedeniyle büyük sıcak bir yerdi.  Gerek Kongre 
merkezinin sıralarının arasında sessiz ve saygılı bir 
şekilde tarihe dokunarak yapılan gezi, gerekse Ata-

Yrd.Doç.Dr. Cahit Nacitarhan  
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı
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türk Evi’ndeki makinenin yaşlanmış, soğuk metalleri 
kitaplardan okuduğumuz, derslerde dinlediğimiz 
tarihimizin bizden çok uzakta olmadığı bir kez daha 
hatırlattı. Sırada tarihteki gezimizde bizleri biraz 
daha eskiye götürecek olan Yakutiye Medresesi vardı. 
Medreseye vardığımızda ihtişamlı yapı tarihten ko-
pup karşımıza dikilmişti. Muhteşem duvarları ve çini 
işlemeleriyle heybetli şekilde durmaktaydı. İçeri gir-
diğimizde taştan yüksek bir giriş etrafında yerleşmiş 
küçük odalar ve bu odaların 1.2 metreyi geçmeyen 
ahşap kapıları karşıladı bizleri.  Kapılardan bu küçük 
odalara girip bir müze gibi düzenlenmiş bu odaları 
gezerken bir yandan da medresede verilen eğitim ile 
ilgili bilgiler edindik. Buradan yürüme mesafesindeki 
Lalapaşa Cami’ne gittik, fakat içerde namaz kılındığı 
için burayı gezemeden otobüs ile Kale’ye doğru yola 
çıktık. Bu sırada yağmurda olabildiğince hızlanmış, 
soğukla birlikte Erzurum bize yüzünü göstermek için 
hazırlanıyordu. Kale gezisinin yağmur nedeniyle 
çamurlu olacağı söylendiğinden dernek üyelerinin bir 
kısmı burayı gezmekten vazgeçerken kalanlar soğuk 
ve yağmur altında kaleyi gezmeye başladı. Burada 
öğrendiğimiz şey ise çapı 50cm’den fazla olmayan bir 
şemsiyenin altına 5 dernek üyesinin sığabildiğiydi. 
Bunu takip eden Çifte Minare ziyareti yağmur nede-
niyle oldukça hızlı oldu ve ardından belki de gezinin 
en önemli kısmı olan Tabyalara doğru yola çıktık. 
Rüzgâr, yağmur ve soğuk birlikte anlaşmışlarcasına 
geziyi zorlaştırdıkça zorlaştırıyorlardı. Bu soğuk ve 
yağmur mayısın sonu için, bizim için anlaşılır gibi 
değildi. Dernek üyelerimiz yanlarında getirdikleri ve 
giyebilecekleri her şeyi giymişlerdi. Bu normal miydi, 
bu vakitte bu yağmur, bu soğuk olur muydu? Ahmet 
hocaya sorduk, 365 günün ancak 25 günü Erzurum’da 
yağmur yağdığını öğrendik, ilginçtir bize denk gel-

mişti. Olsun yine de güzeldi fakat bu soğukta Eyüp 
abinin kısa kollu geziyor olması daha da ilginçti. Tabi 
üyeler arasında Eyüp abinin çalışmalarında soğuğa 
karşı bir şeyler bulduğu ve kullandığı ve kimseye bir 
şey söylemediği sözleri dolaşmaya başladı. İlk fırsatta 
aslı var mı diye sorduk yalanladı, otobüste gelirken 
bir daha sordum doğru mu diye “yok öyle bir şey, 2 
yıl Kanada da kaldım, soğuğa alıştım” dedi. Doğru-
su çok inandırıcı gelmedi bana, madem Kanada da 
soğuğa alıştı öyleyse Ankara’ya dönünce oraya alışıp 
normalleşmeliydi. Bu yazıyı yazmak için bilgisaya-
rın karşısına geçince dayanamadım ve PubMed’den 
Eyüp abinin yayınlarını taradım, bu olayı açıklayacak 
bir şey bulamadım. Bir şey bulmuş ve yayınlamamış 
olabilir mi, bilemiyorum. Askeri kontrol noktasından 
geçerek Tabyalara ulaştık. İlk olarak acı bir öyküsü 
olan Aziziye Tabyası’nı gezmeğe başladık. Bu tabya 
Osmanlı-Rus savaşı sırasında gizlice Rus askerleri 
tarafından basılarak askerlerimizin katledildiğini ve 
bunu haber alan Erzurum ahalisinin toplanarak Rus 
askerlerini geriye püskürttüklerini öğrendik. Tabya-
ları, askerlerimizin barındığı yerleri gezerken, top 
atışlarıyla yıkılmış duvarlar ve güllelerin duvarlarda 
oluşturduğu izler savaşın sıcaklığını halen taşısa da, 
tezattır ki uzaktan yeşillikler içindeki tabyaları izler-
ken insanın içi huzur doluyordu.  Bu hisler içindeyken 
olsa gerek Mustafa (Birincioğlu)hoca çamurda kayıp 
düştü. Dönüşte Erzurum ekibinin bizi Erzurum’a alış-
tırmak için ilk günden böyle küçük?! bir gezi hazırla-
dığı konuşulmaktaydı. Islanmış, üşümüş biraz şaşkın 
halde akşam yemeğini yiyeceğimiz şehir merkezin-
deki Gelgör Cağ Kebapçısına ulaştık. Cağ kebabını 
biliyordum fakat buradaki gerçekten farklı ve çok 
lezzetliydi. Bu sırada biz cağ kebabıyla kendimizden 
geçerken, yarım vejetaryen (kırmızı et yemiyor) Zeli-
ha arkadaşımız bir o kadar bahtsız olduğunu düşüne-
rek var olan salata, ezme ve benzeri şeylerle karnını 
doyurmaya çalışması yüreğimizi burktu, iştahla fakat 
üzülerek ona gelen kebapları da yemek zorunda 
kaldık. Biz yedikçe gelen kebaplar o kadar lezzetliydi 
ki dernek üyelerimizden bir kısmı bir türlü doyma-
dılar ve kebap servisi bittiğinde halen lezzetinden 
dolayı doymamış olan ve kebap isteyen üyelerimizi 
Ersin hoca  “oğlum ad libitum, adamlar ne yapsın” 
diyerek teselli etmeğe çalıştı. Kebap sonrasında 
yenilen kadayıf dolmasıyla artık son noktayı koyduk 
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diye düşünürken arkadaşlarımızdan bir kısmının yeni 
oluşum içinde olduğunu fark ettik ve peşlerine takılıp 
dernek üyelerinin küçük bir kısmı olarak Güzelyurt 
Restaurant denilen yere gittik. 

Ertesi gün sempozyum başlayacağından konuş-
ması olanların bir kısmı buraya gelmezken, gelip de 
ertesi gün sunusu olduğu için huzursuz olanları Eyüp 
hoca “grubun yarısı burada, onlarda içmiş olacak-
larından sunu rahat geçer diye” yatıştırdı. Ertesi 
gün sempozyum saat 9’da başladı. Mehmet hocanın 
açılış konuşması ve ev sahiplerimizin konuşmaları 
sonrasında ilk sunu “Deney hayvanlarında telemetrik 
kayıt yöntemleri” adıyla Eyüp hocaya aitti. Telemet-
ri yöntemi hakkında ayrıntılı, tatmin edici bir sunu 
dinledik. Telemetri  in vivo olarak çok çeşitli veri 
elde etmeği sağladığı için gerçekten kullanışlı ve ilgi 
çekici bir yöntem. Sunu sırasında Eyüp hoca telemetri 
cihazını gümrükten aldıktan sonra, bölümlerinde 
sistemi kurarken üç kişinin geldiğini ve bunların bi-
rinin ordudan olduğunu ve telemetri sistemini başka 
amaçla kullanabileceklerinden şüphelendiğine ilişkin 
anısını anlatırken, sempozyumun yapıldığı salona 
bir albayın resmi üniforma ile girmesi bu şüphelerin 
halen devam mı ettiği söylentilerine neden oldu. 
İkinci sunu ise “İşlevsel beyin görüntüleme yöntemle-
ri” adıyla Metehan (Çiçek) hocaya aitti. Metehan hoca 
özellikle iMRG üzerinde duran güzel bir sunu yaptı. 
Bu yöntemle beyinde o an kullanılan alanın çok güzel 
bir şekilde görüntülenebilmekte olduğunu, bunda da 
o bölgeye giden oksijen artışının en önemli faktör ol-
duğunu anladık. Dinleyicilerin katkılarıyla da, pahallı 
olan bu yöntemin hayvanlar için daha uygun fiyatlı 
küçük versiyonunun da olduğunu öğrenmiş olduk. 
Her iki konuşmacıya yönelik katılımcıların yoğun soru 
trafiğinden sonra öğle yemeği üniversitenin yemek-
hanesinde yendikten sonra Atatürk Üniversitesi’nin 
kampüsünü gezme fırsatı bulduk. Kampüs her tarafı 
yeşil, öğrenciler için sosyal alanların, spor tesisleri-
nin, öğrenci yurtlarının ve çalışanlar için lojmanların 
fazlasıyla yeterli olduğu çok geniş bir alana kurulu 
kökleşmiş bir üniversitenin kampüsü görünümün-
deydi. Kampüs içinde iki yıl önce yaptırılmış olan 
eski Erzurum evi örneği dernek üyelerinin fazlasıyla 
ilgisini çekti. Taşlardan yapılmış olan evin giriş katın-
daki mutfak olarak kullanılan kısmı en fazla ilgi çeken 
kısımlardan biriydi, bu bölümün tavanı ahşaptan, 

yukarıya doğru daralan ve en tepesinde bir açıklığı 
olan bir yapıdaydı. Ahşap bir merdivenden çıkılan 
üst katta geniş bir salon ve bir kaç oda vardı. Dama 
çıktığımızda buranın toprakla örtülü olduğunu ve bu 
toprağın damdan su geçişini önlediğini öğrendik ne 
yazık ki bu eski teknik günümüzde yeterince bilin-
mediğinden suyun geçmesine engel olamamış bu 
nedenle toprağın üstü su geçirmez brandayla örtül-
müştü.  Sanırım öyle bir evde imkân olsa da yaşasak 
diye düşünenler azımsanmayacak kadar çok olmuş-
tur. Kampüs gezisinden geç kalarak da olsa öğleden 
sonraki sunulara yetiştik.  Öğleden sonraki ilk sunu 
“İn vivo kan basıncı ölçüm yöntemleri” adıyla Tanju 
hocaya aitti. Bu sunuda direkt ve indirekt yöntemlerle 
kan basıncının nasıl ölçülebileceğine ilişkin güzel bil-
giler edindik. İkinci sunu “Nörofarmakolojide in vivo 
voltametri ile L-glutamat ve diğer nörotransmitter-
lerin ölçüm teknikleri” adlı sunu Ahmet hoca tarafın-
dan anlatıldı. Yöntem ölçülmek istenilen maddeye 
yönelik olarak elektrotun çeşitli materyaller (sanırım 
bir çeşit filtre denebilir) ve enzimler ile kaplanmasıy-
la elde edilen isteğe uygun elektrot ile gerek in vivo 
gerekse in vitro olarak ölçüm yapabilme temeline 
dayanmaktadır. Bu yöntemin kullanım alanları za-
man içinde fazlasıyla çeşitlenecek, ölçümde kolaylık 
sağlayan fakat hazırlama aşaması deneyim ve sabır 
isteyen gerçekten güzel bir yöntem gibi görünmek-
te. Her iki sunuya yönelik sorulan soruların ardından 
sunu yapan tüm hocalarımıza dernek başkanımız 
Mehmet Melli tarafından tasarımını Hakan (Orer) 
hocanın yaptığı derneğimizin madalyonu verildikten 
sonra dışarı çıkılıp tüm katılımcılarla birlikte topluca 
fotoğraf çekildi. Ardından Farmakoloji bölümü ve 
laboratuarlar gezildi. Doğrusu voltametri laboratuarı 
çok güzeldi. Akşam yemeği için Dedeman Oteline 
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gitmeden önce dinlenmek ve üstümüzü değiştirmek 
için kaldığımız enstitüye döndük. Biraz dinlendik-
ten sonra akşam yemeği için buluşup yeşil otobüs 
ile Palandöken dağı yamacında yer alan otele doğru 
yola koyulduk. Kötü haber o zaman geldi; yemek 
açık havadaydı. Otele vardığımızda bunun bir şaka 
olduğunu umarak içeri girdik ve masalar gerçekten-
de açık hava da hazırlanmıştı. Neyse ki açık havada 
yemek için ısrarlı olan arkadaşlarımızın bir süre 
sonra içeri girmeye karar vermeleri ile yemek içeriye 
taşınmış oldu. Akşam güzel bir yemeğe eşlik eden 
orta hızdaki şarkı/türkülerle başlarken, tabi zaman 
geçtikçe dernek üyelerinde gözlenen daha hareketli 
parçalar isteğine ayak uydurup hızlanmaya başladı. 
Mustafa (Birincioğlu) hocanın zeybek oynayışını ve 
ona eşlik edenlerden Kevser hoca ve Bilsen arkadaşı-
mızın oyununu unutmamak gerekir. Not düşülmesi 
gereken diğer bir konu garsonların masa masa gezip 
tabaklarımızdaki rus salatalarını tatmamızı, bozuksa 
geri alacaklarını söylemeleriydi (sanırım hepsi geri 
alındı). Saatler ilerledikçe alkolün etkisiyle buğula-
nan belleğimizle akşam son buldu.  

Ertesi gün geziye gidileceğinden erkenden kalktık. 
Kahvaltı sonrası üniversiteye ait yeni bir otobüse ile 
geziye katılmadan dönecek olan Hakan (Orer) ve 
Bülent abiyi bırakmak için kampüse doğru yöneldik. 
Bülent abi bu sırada tek tek herkesle vedalaşırken, 
Hakan abinin nasıl vedalaşacağına ilişkin konuşmalar 
başlamıştı.  Otobüs durduğunda Hakan abi konuşu-
lanları haklı çıkarırcasına “hoşça kalın” değip indi. 
Onları orada bırakarak gezimizin ilk durağı olan Nar-
man peri bacalarına doğru yola çıktık. Yolda Hasan-
kale gezi programında olduğu halde ancak otobüsle 
geçerken uzaktan görebildik, bunun üzerine “meğer 
gezi otobüsten inmeden işte burası, işte orası diye 
geçermiş” espriler yapıldı. Tabi unutulmaması gere-
ken “güzel yürekli insan“ rehberimizde vardı. Güzel 
yürekli insan gayet neşeli, sanatçı ruhlu ve otobüsün 
içinden yeni sanatçılar çıkarmak konusunda gayet 
istekli ve azimliydi. Metiner hocanın “Metroseksüel 
nedir” diye sorması ilk dakikada otobüste polemik 
doğmasına neden oldu, daha bunu çözememiştik ki 
Şule hocanın “iberoseksüel nedir” sorusu otobüste 
iberoseksüel arama çabasına dönüştü. Neyse ki ibero-
seksüel kadın ruhundan anlayan demekmiş, öğre-
nince rahatladık. Bir ara Tortumluların Erzurum’da 

“eşek” diye anıldıkları, Tortumlu arkadaşımız tara-
fından söylenince “her erkeğin içinde bir Tortumlu 
var” değişi üretildi. Peri bacalarına vardığımızda, 
rehberimiz bacaların kırmızı topraktan oluştuğunu ve 
bir benzerinin de ABD’de olduğunu anlattı. Bu bölge 
dernek üyeleri tarafından sıkı bir şekilde gezildi ve 
altında fotoğraf çekilmemiş bir baca kalmaması için 
özen gösterildikten sonra otobüslere dönüldü. Güzel 
yürekli insan sağ olsun sıkılmamamız için yolda pek 
çok Türk sanat müziği örneği sergiledi. Tabi bizim-
de bu parçalara eşlik etmemiz çok doğaldı ve en 
yürekten eşlik “sabile” parçasına yapıldı. Bir süre 
sonra yol eğlenceli geçsin diye Erzurum fıkralarının 
canlandırıldığı bir CD gösterilmeye başlandı. Sanırım 
ses sisteminde bir sorun vardı?!, otobüste özellikle 
arkada oturanlar fıkraları pek anlayamadı.  Fakat 
piknik alanına yöneldiğimiz ve az sonra mangallarda 
pişirilmiş nefis etleri yiyeceğimiz halde otobüstekile-
rin aklında farklı bir soru vardı; acaba orada tuvalet 
var mı sorusu. Piknik alanına vardığımızda algıda 
seçicilik olacak ilk 10 saniye içinde tuvaletin yeri ve 
nasıl ulaşılacağı belirlendi ve tuvaletin önünde sıra-
daydık. Bu sırada bir şeyden haberi olmayan 7-8 yaş-
larında 3 çocuk tuvalete yaklaşma saflığını gösterince 
grubun hışmına uğrayarak, sıranın arkasını aramaya 
başladılar. Tuvaletten çıkınca fark ettim meğer piknik 
alanı önünden küçük bir su geçen, yeşillik çok güzel 
bir yermiş. Uykudan hemen uyanıldı doğa güzeldi de 
burada kene olabilirdi. Bunun için bir kısım dernek 
üyesi arkadaşımız pantolon paçalarını çoraplarının 
içine sokarak önlem alırken, diğerleri kene bize bir 
şey yapmaz der gibi yere oturdu ve hatta çimlere 
uzananlar oldu. Ziyafet sonrası ayaklarımız otobüse 
gitmiyordu, bunun nedeni belki ortamın güzelliğin-
den belki otobüste bizi bekleyen güzel yürekli insanın 
olmasından, bilemeyeceğim, yapacak bir şey yoktu, 
otobüse bindik. Bir sonraki durağımız Oltu’ydu. Oltu 
da Oltu taşından eşyalar satan dükkanların bulun-
duğu bir pasaja gittik. Pasaj içinde yalnızca Oltu 
taşından takı satan dükkanlar ve bir çay ocağı vardı. 
Tabi herkes Erzurum’a gelirken siparişleri aldığı için 
dükkanlara saldırıp, pazarlığa başladık. Eğer yolunuz 
düşerde Oltu taşı almak isterseniz bilin ki pazarlık 
yapınca fiyatlar düşüyor. Dükkanların önünde, içinde 
ellerinde çay ocağından alınmış ince belli bardaklar-
da çaylarla alışveriş yapan dernek üyeleri görülme-
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ğe değerdi. Ganimetleri toplayıp Tortum şelalesine 
doğru yola çıktık. Otobüsteki güzel insan yapmakta 
olduğu bilgi yarışmasına tekrar başladı. Sanırım 
yarışmanın ödülünü en fazla Şule hoca almak isti-
yordu ki her soruyu yanıtlamaya çalışıyordu. Bir ara 
Şule hocanın Erzurumluların Trabzonlulara göre daha 
sıcak insanlar olduklarını söylemesi otobüste bulu-
nan Trabzon’dan gelmiş hocalarımızın küçük çaplı 
tepkisine neden oldu. Bu sırada, güzel yürekli insanın 
Osmanlı-Rus savaşı sırasında Nene hatunun Aziziye 
Tabyasındaki askerlere yardım için 3 aylık çocuğunu 
bırakıp cepheye gittiğini anlatması, dernek üyele-
rimizi içlendirdi. Öner hoca daha da ileri giderek 3 
aylık çocuğun akıbetini sordu, öğrenemedi. Hüzünlü 
durum Tortum şelalesine varınca dağıldı. Şelale dö-
küldüğü yükseklik ve su debisi olarak Antalya Düden 
şelalesinin rahat iki katı büyüklükteydi. Kayalara 
çarpan suyun beyaz bir duman gibi tekrar havalan-
ması ve insanları rüzgar estikçe ıslatması görülmeye 
değerdi. Hazırlıklı gelen arkadaşlarımızdan bir kısmı 
mont, yağmurluk ve şemsiye eşliğinde daha da aşağı 
inerek değim yerindeyse şelalede yıkandılar. Bu doğa 
harikasını izlerken bir şeyler içmek isteyen arkadaşla-
rımızda şelalenin girişinde yer alan büfe/bakkal arası 
yerden çaylarını ve bir kısmı da peçetelere sarılmış 
biralarını (alkol ruhsatı yoktu herhalde) alıp key-
fe başlamışlardı. Bu sırada ip atlayan çocuklarla ip 
atlamak isteyen Tanju hoca için çocukların “amca ip 
atlamak istiyormuş-babam yaşında adam ip atlıyor “ 
sözleri bunu duyan üyeler tarafından kahkahalar ile 
karşılandı. Yedi göllere gitmek için otobüse döndü-
ğümüzde örtülü bira kutularının örtüleri açıldı ve 
rahat rahat içilmeye devam edildi. Bazı arkadaşlar 
şelalede o kadar ıslanmışlardı ki, onlardan Eyüp abi 
montundaki suları sıkarak su servisi yapmaya başla-
dı. Yedi göllere vardığımızda gördüğümüz buranın 
gerçekten çok güzel bir yer olduğu idi. Her tarafta 
dalları kırmızı ve pembe kirazlarla ve yeşil cevizlerle 
dolu ağaçlar, yol boyunca sepetler içinde kiraz satan 
çocuklar ve ortamın dinlendirici sessizliği harikaydı. 
Yol otobüs için uygun olmadığından minibüsle 3 
grup halinde gitmemiz gerekti. Minibüsü beklemek 
istemeyenler yolun yürüyerek 15dakika süreceğini 
duyunca yürümeyi tercih etti. Yürürken  kiraz ağaç-
larından aldığımız bir kaç kirazla yolumuza devam 
ettik. Fakat yolun 15dakika da bitmediğini görünce 

arkadaşları toplayarak gelen minibüse bizde binerek 
yedi göllere ulaştık. Sanırım üyelerin arasında yolu 
yürüyerek tamamlayan tek kişi Hakan (Ergün) abiydi. 
Gittiğimiz göl yedinci olandı. Göl kıyısında demli 
çaylarımızı yudumlayıp, fotoğraflarımızı çektikten 
sonra minibüsle gruplar halinde otobüse geri dön-
dük. Artık akşam olmuştu ve biz Asmalı Konak Cağ 
Kebap evine doğru usul usul gidiyorduk. Kebap evine 
varınca Cağ kebabı kokusu adeta bizi havalandırıp 
masalara oturttu. Sanırım bu hissi yaşamayan tek kişi 
Zeliha arkadaşımızdı, o yürüyerek geliyordu. Fakat 
balıkta yiyebileceğini öğrenince onunda ayakları 
havalanır gibi oldu. Bir hayal aleminde yenilen Cağ 
kebabına doyum olmasa da çoğumuz 4—5 şiş ye-
dikten sonra durduk. Otobüse binince öğrendik ki 
dernek üyelerimizden bazıları bir koyun neslini yok 
edecek kadar yemişlerdi (olsa da yeniden yesek). 
Kaldığımız enstitüye dönüş yolunda güzel yürekli 
insanın aramızdan yeni bir sanatçı yaratma çabaları 
sayesinde Fatma Göçer’in, Bedia Akartürk’ü anım-
satan sesiyle söylediği harika türküyü dinlememizi 
sağladı. Gezi, güzel yürekli insanlarla dolu otobüsün 
enstitüye varmasıyla bitmiş oldu. O gece Trabzon’dan 
gelmiş olan Ersin ve Nuri hoca vedalaşıp, Trabzon’a 
doğru yola çıktılar. Bizler kaldığımız yerin büfesinde 
“kırtlama şekeri” denilen Erzurum şekerini bulmanın 
keyfiyle odalarımıza dağıldık. 

Son gün sabah erkenden yapılan kahvaltıdan son-
ra otobüs bizi şehir merkezine götürdü. Unutmadan 
belirteyim; Erzurum’un küçük bir il olduğuna ilişkin 
başlangıçtaki görüşlerim, Erzurum’u gezdikçe ve 
Erzurumlularla konuştukça kayboldu. Buradan eksik 
kalan Oltu taşından takı ve tespihler, peynir ve en 
önemlisi sıcak sıcak kadayıf dolmaları alındıktan son-
ra havaalanına gidildi. Burada uzun uzun vedalaşıldı. 
Bu 3 gün üyelerin bir birini tanıdıkları, anladıkları 
dolu dolu 3 gün oldu. İnsanlar belli etmese de emi-
nim ki vedalaşmak herkes için zor oldu. Son sözlerim 
çok fazla emekleri olan, çok fazla koşturan Erzurum 
ekibine, bu kadar soğuk bir ilde bu kadar sıcak ve 
içten insanlar olduğunuz için hepinize çok teşekkür-
ler. Yeni bir toplantıda tekrar görüşmek dileklerimle, 
sevgiler. 
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Ana-

bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belma TURAN, 3 yıl sonra 

ikinci kez NATO destekli “Translational Knowledge 

For Heart Health” başlıklı çalıştaya evsahipliği yaptı. 

Çalıştay 12-16 Mayıs 2008 tarihleri arasında Çatalca, 

İstanbul’da gerçekleşti. 

Toplantıda elektrofizyoloji, hücre sinyalizasyonu, 

oksidatif stres ve metabolik yaklaşımlar, kalp has-

talıklarına moleküler yaklaşımlar, kalp yetmezliği 

ve kök hücre ile tedavi ana başlıkları altında her biri 

alanlarında iyi tanınan bilim insanları tarafından 

toplam 33 konuşma yapıldı ve 21 poster sunuldu. 

Elektrofizyoloji başlığında Universitá Milano-

Bicocca’dan Dr. Antonio Zaza’nın sarkoplazmik 

retikulumda etkili yeni iki bileşiğin AKT aracılığıy-

la pozitif inotropi sağladığını gösteren konuşması 

dikkat çekiciydi. Hücre sinyalizasyonu konusunda 

Bar-Ilan University’den Dr. Asher Shainberg piri-

midin nükleotidleri (UTP)’nin hipoksiye bağlı kar-

diyomiyosit ölümünü azalttığını ve bunun kısmen 

mitokondri içinde kalsiyum birikmesinin azalmasıyla 

ilişkili olduğunu aktardı. Oksidatif stres ve metabolik 

yaklaşımlar başlıklı oturumların ilkinde University 

of Alberta’dan Dr. Gary D. Lopaschuk glukoz ve yağ 

metabolizmasının hücre içindeki en önemli düzenle-

yicilerinden biri olan malonil koenzim A dekarbok-

silaz (MCD) enzimi inhibitörü yeni ilaçların iskemik 

kalp hastalıklarındaki etkinliklerini in vitro ve in vivo 

çalışmalarla ve MCD knockout fare modellerinde 

gösterdi. Aynı başlık altında ikinci oturumda Univer-

sity of Connecticut Medical Center’dan Dr. Nilanjana 

Maulik üzüm ve kırmızı şarabın mucizevi antioksidanı 

rezveretrolün anjiyojenetik etkinliği olduğunu ve bu-

nun tioredoksin-1 ile indüklenen vasküler endotelyal 

büyüme faktörü aracılığıyla gerçekleştiğini bildirdi. 

Rezveretrolün kalpteki olumlu etkilerini kronik tedavi 

sonrasında in vivo modellerinde de kalplerde de  

gösteren Dr. Maulik’in konuşmasından çok etkilen-

dik ve zaten büyük miktarlara ulaşan kırmızı şarap 

tüketimimizin moleküler gerekçelerini de öğrenmiş 

olduk. Kalp hastalıklarına moleküler yaklaşımlar 

oturumlarının ilgi çeken konuşmalarından birinde 

King’s College London’dan Dr. Metin Avkıran daha 

önce üzerinde çok durulmamış bir serin-treonin kinaz 

olan PKD’yi tanıttı. Kardiyovasküler hastalıklardaki 

yerinin incelenmesine başlanalı çok zaman olmadığı 

halde Dr. Avkıran PKD’nin cTNI proteinini fosforille-

diğini, gelişim sürecinde protein miktarının azaldı-

ğını ve yetmezlikteki kalpte ise aktivitesinin arttığını 

gösterdi.  University of Alberta’dan gelen bir diğer 

konuşmacı ise Dr. Richard Schulz’du. Dr. Schulz da 

oksidatif strese bağlı olarak aktivitesi artan matriks 

metalloproteinaz (MMP) enzimlerinin hedefinin sa-

dece hücre dışındaki matriks proteinleri  olmadığını, 

bu enzimlerin hücre içinde de bazı proteinler üzerin-

de düzenleyici etkinliğinin olduğunu aktardı. Buna 

dayalı olarak antimikrobiyal dozlarından çok daha 

düşük dozlarda MMP inhibitörü etkinlik gösteren 

doksisiklin gibi tetrasiklinlerin oksidatif stresle ilişkili 

Dr. Arzu Onay Beşikçi  
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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kardiyak hastalıklarda kullanılabilme potansiyeli ol-

duğu da Dr. Schulz’un konuşmasında verdiği bilgiler 

arasındaydı. Kalp yetmezliği oturumunda University 

of Manitoba’dan Dr. Grant Pierce diyete keten to-

humu eklemenin kardiyovasküler sağlığa yararını in 

vivo çalışmalarından örnekler ve büyük ölçekli klinik 

araştırmalarda elde etmeye başladıkları sonuçlar-

la gösterdi. Alfa linolenik asitin en önemli bitkisel 

kaynağı olan keten tohumunu yağ şeklinde ya da toz 

haline getirilmiş şeklini oksitlenmesine izin vermeden 

kısa süre içinde tüketmenin plazma triaçilgliserolleri 

ve doymuş yağlarını etkilemeksizin daha az plak olu-

şumu ile sonuçlandığını öğrendik. Dr. Pierce’in klinik 

araştırmalarının sonuçlarını ve keten tohumunun 

başka koruyucu etkilerini merakla bekliyoruz. Top-

lantının kök hücre ile tedavi başlıklı son oturumunda 

ise Bilkent Üniversitesi’nden Dr. Can Akçalı bize önce 

kök hücrelerle ilgili genel bilgi verdikten sonra me-

zenşimal kök hücrelerin immün yanıt oluşturmaksızın 

hücre ve doku yenilenmesi için nasıl kullanıldığını 

örneklerle anlattı. Kök hücre kullanımı ya da aslında 

belki her yeni fikre çoğunlukla gösterilen tepkiyi Dr. 

Akçalı’nın harika bir sözle hatırlattı: “All truth passes 

through three stages. First, it is ridiculed. Second, 

it is violently opposed. Third, it is accepted as being 

self-evident” (Arthur Schopenhauer). 

Toplantı çok yoğun ve gerçekleştiği otel bakı-

mından extracurricular kaçamaklara pek de olanak 

vermeyen bir düzende gerçekleşse de sosyal or-

ganizasyonların mükemmelliği bunları unutturdu. 

Dr. Belma Turan bazı katılımcıların doğum günleri 

nedeniyle şampanyalı-pastalı sürpriz partiler, yemek 

sonrası müzik ve danslı gece eğlenceleri ile toplantıyı 

keyiflendirdi. Gala yemeğinin İstanbul Boğazı’nda bir 

teknede gerçekleşmesi ise bütün toplantının en çok 

alkış alan etkinliğiydi. Yerli ve yabancı bütün konuk-

lar, Dr. Turan’ı bu ikinci olağanüstü NATO-destekli 

toplantısı nedeniyle kutluyoruz. Belma Hoca umarım 

başka toplantılar da düzenler ve dünyaca ünlü bilim 

insanlarını ülkemizde yeniden biraraya getirir.
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Experimental Biology 2008
Kongresi’nin Ardından

Geçtiğimiz 5-9 Nisan 2008 tarihleri arasında, daha 

önce de bir çok değerli araştırmacıya destek vermiş 

olan ve Dünya’nın birçok yerinde yapılan kongrelere 

bu sayede katılma olanağı sağlayan Türk Farmakoloji 

Derneği’nin desteği ile, San Diego’da düzenlenen 

“Experimental Biology 2008” adlı kongreye katıldım. 

Kongre sırasında bizler ile birlikte olan Prof. Dr. Eyüp 

Akarsu hocamızın ve dönüşümde de Prof. Dr. Bülent 

Gümüşel hocamızın değerli istekleri üzerine, her yıl 

Amerika Birleşik Devletleri’nin değişik bir şehrinde 

düzenlenen ve oldukça fazla katılımlı ve önemli olan 

bu kongreden bana kalanları, gerek bilimsel gerekse 

sosyal anlamda sizler ile paylaşmaya çalışacağım.

Experimental Biology Kongresi, anatomi, biyokim-

ya, immünoloji, patoloji, farmakoloji ve fizyoloji gibi 

değişik alanlar ile ilgili seminerler, sempozyumlar 

ve konferansların, yazılı ve sözlü binlerce bildirinin 

sunulduğu ve bu arada birçok firmanın kendisini 

tanıtma fırsatı bulduğu uluslararası bir kongre. Gerek 

sunumlarda, gerekse firmaların tanıtım reyonlarında 

neredeyse aradığınızın da üstünde birçok şeyi bula-

bilirsiniz. Yüzlerce laboratuvar sistemini ve modelini 

tanıyabilir ve merak ettiğiniz birçok deneysel yön-

temi, ilgili kişiler ile paylaşarak bilgi edinebilirsiniz. 

Birçok büyük sponsor tarafından tarafından destekle-

nen ve bu yıl San Diego’da gerçekleşen bu kongreye, 

her yıl Amerika Birleşik Devletleri’nin New Orleans, 

Washington ve Boston gibi şehirleri ev sahipliği 

yapıyor. İstatistiklere göre her yıl on binlerin üstünde 

bir katılım ile gerçekleşen bu büyük ve muhteşem 

kongrenin bu yılki katılımı da 13.000’in üzerindeydi. 

Yalnızca katılımcı sayısı olarak değil, aynı zamanda 

içerik olarak da zengin olan kongrenin bu yılki spon-

sorları ise, American Association of Anatomists (AAA), 

The American Association of Immunologists (AAI), The 
American Phsiology Society (APS), American Society 
for Biochemistry and Molecular Biology (ASBMB), 
American Society for Investigative Pathology (ASIP), 
American Society for Nutrition (ASN) ve American 
Society for Pharmacology and Experimental Therpeu-
tics ( ASPET)’ti. 

Kongrede olduğumuz günler kadar kongreye 
gidişimiz ve dönüşümüz de oldukça keyifli ve heye-
canlıydı. Bu yolculukta bana eşlik eden sayın hocam 
Prof. Dr. Bahar Tunçtan da yolculuğumuzun keyifli 
ve plan programları sayesinde hiçbir aksilik olma-
dan geçmesinin en büyük nedenlerinden birisiydi. 
Adana’dan başlayan uçak yolculuğumuz önce İstan-
bul daha sonra da New York aktarmalarının ardından 
San Diego’da son buldu. Yol aslında oldukça uzun 
olmasına karşın, belki de her şeyin benim için yeni ve 
farklı olmasındandır, zaman hiç anlamadan geçmişti. 
Birkaç saat değişiminden sonra nihayet gece saatle-
rinde San Diego’ya indiğimizde ise sanki bambaşka 
bir hayata geçmiştik. Burası gerçekten güzel ve çarpı-
cı bir şehirdi. Caddeleri, binaları, sokakları, restoran-
ları, kafeleri, barları, otelleri, trolleyleri, shuttleları, 
insanları ve havasıyla insanı kolaylıkla büyüleyebi-
liyordu. Aslında gerçekten yorgun olmamıza karşın 
kendimizi bu büyüye öylesine kaptırmıştık ki o gece 
şehri dolaşmadan uyuyamadık. Ertesi gün bizi çok 
daha farklı ve güzel bir heyecan bekliyordu ki o da 
dünyanın birçok ülkesinden gelmiş on binlerce bilim 
insanının buluştuğu “Convention Center”dı. 

Yrd. Doç. Dr. Seyhan Şahan Fırat 
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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Kongre merkezine ulaşım, şehrin merkezinde 
olmasından ve şehir içi ulaşımı oldukça rahatlatmış 
olan trolleylerin de etkisiyle çok rahattı. Kongre 
merkezine ulaştığımızda ise beni yine çok büyük bir 
heyecan bekliyordu ki o da yurt dışı bilimsel çalış-
malarımızı birlikte yaptığımız hocamız ve ekibi ile 
tanışıyor olmaktı. Tabi bu fırsatı yakalamışken ekibi-
miz ile yaptığımız çalışmalar ve projelerimiz üzerinde 
tartışmayı da ihmal etmedik. Ayrıca, TÜBİTAK Yurt-
dışı Doktora Sonrası Burs Programı ile bu ekibimizin 
yanında yaklaşık 8 aydır çalışmasını yapan sevgili 
hocamız Yrd. Doç. Dr. Kemal Buharalıoğlu ile olan 
özlemimizi de giderme fırsatı bulmuştuk. Kalabalık 
olmasına karşın kısa süren kayıttan sonra çalışma 
ekibimiz ile sohbet edebilmek amacı ile şehrin en 
güzel ve tüm tanıtım resimlerinde bulunan Seaport 
Village’da muhteşem Embarcadero Marina Park 
manzarası eşliğinde hem karnımızı doyurduk hem 
de birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı bulduk. Diğer 
günlerde de burası Bahar Hocam’la benim karnımızı 
doyururken hem dinlenme, hem de çalışma mekanı-
mız oldu. Ardından da önceden izlemeyi ve görmeyi 
planladığımız konferans, bildiri ve poster bölümlerini 
dolaşıyorduk. Kendi sunumlarımız sırasındaki bilim-
sel tartışmalarımızın yanında diğer bildirileri gezer-
ken de çok değişik alanlarda ve çok değişik ülkeler-
den gelmiş olan bilim insanları ile yaptığımız bilimsel 
sohbetlerimiz ve paylaşımlarımız gerçekten de keyif 
verici ve öğreticiydi. Bu kadar büyük bir organizas-
yonu en güzel ve anlamlı şekilde değerlendirebilmek 
için de önceden plan yapmak şarttı. Bu şekilde, sizin 
için önemli olan konuşmaları kaçırmadan ve daha az 
yorularak günü en güzel şekilde değerlendirebilme 
fırsatı bulabiliyorsunuz. 

Bu yıl yapılan ve dinlenmesi gereken önemli 
konuşmalar arasında 1998 yılında nitrik oksit ile ilgili 
yaptıkları çalışmalardan dolayı Nobel ödülü almaya 
hak kazanmış olan Dr. Louis J. Ignarro, Dr. Robert F. 
Furchgott ve Dr. Ferid Murad’ın genç araştırmacılara 
yönelik olarak ödülü nasıl aldıkları ile ilgili konfe-
ransları fazlası ile dikkat çekenler arasındaydı. Bu 
değerli bilim adamları yalnızca bilimsel anlamdaki 
güzel konuşmaları ile değil, aynı zamanda mütevazi 
tavırları ile de övgüye değerdi. Tüm bu bilimsel et-
kinliklerin ardından son olarak da her akşam değişik 
firmalar tarafından aynı zamanda tanıtım amaçlı 
da yapılan konferanslar ile günün bilimsel kısmına 
noktayı koyarken, kongrenin sosyal aktivitelerini de 
değerlendirmeyi tabii ki ihmal etmedik.  

Tüm günün keyifli yorgunluğunu gerek 
Türkiye’den gelen sevgili hocalarımız, gerekse orada 
buluştuğumuz çok değerli yabancı hocalarımız ve 
arkadaşlarımız ile San Diego akşamlarında gidermeye 
çalıştık. Kongre programına dahil olan kokteyller ve 
akşam partileri, San Diego’nun görülmeye değer o 
güzel kafe ve restoranları ile eğlence yerleri, Gaslamp 
Quarter’ı, 5. Caddesi ve sevdiklerine hediye almak 
isteyenler için ne isterseniz bulabileceğiniz Horton 
Plaza tüm akşamınızı doldurmaya yetiyordu. Bizim 
mutfağımıza biraz daha yakın olan İtalyan resto-
ranları ve İran’lı bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine 
sevgili hocamızın bizi götürmüş olduğu İran resto-
ranındaki yemekler de unutulmayacak kadar lezzet-
liydi. Ve tabi her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu 
güzel ve anlamlı kongreden ve sevgili dostlarımızdan 
ayrılmanın verdiği hüzün ile, ancak bu güzel kong-
reye katılmış olmanın verdiği doyum ve keyif ile San 
Diego’dan ayrıldık. 

Katılım, ulaşım ve konaklama masraflarının fazla 
olması nedeni ile özellikle yurt dışında yapılan kong-
relere katılmak oldukça zor. Ancak, Türk Farmakoloji 
Derneği’nin GlaxoSmithKline aracılığı ile bana da 
sağlamış olduğu bu burslar, bilimsel anlamda çok 
yönlü ve geniş katılımlı toplantılara katılmamız açı-
sından oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle Türk 
Farmakoloji Derneği’ne bu yöndeki çabalarından ve 
emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.
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QT Aralığını Uzatan İlaçlar, 
Farmakovijilans ve Öğrettikleri

QT aralığını uzatan ilaçlar ve oluşturdukları advers 

etkiler tıbbi literatürün dışında medyanın da ilgisini 

çeken bir konu olmuştur. Gazete sağlık muhabirleri-

nin makalelerden elde ettikleri sonuçları, “Tahmin: 

Yılda 15 bin ölüm” gibi çarpıcı başlıklar ile duyur-

dukları haberler Türk medyasında da yer almıştır. 

Bu yazıda QT aralığı, QT aralığını uzatan ilaçlar ve 

bu ilaçların tespiti ile ilgili çalışmalardan elde edilen 

sonuçlar özetlenecektir.

QT; EKG’de Q dalgasının başlangıcından T dalga-

sının sonuna kadar olan aralığı tanımlayan önemli 

bir elektrofizyolojik parametredir. Normal süresi kalp 

hızıyla yakından ilişkili ve ters orantılı olduğundan 

düzeltilmiş QT (QTc) süresi anlamlılık taşımaktadır. 

Düzeltme için en yaygın kullanılan formül “Bazett 

formülü” olup, QT süresinin, RR süresinin kareköküne 

bölünmesiyle elde edilir. QTc süresinin normal değeri 

300-420 ms’dir ve 420-440 ms arasındaki değerler 

sınırda yüksek, 440 ms’nin üzerindeki değerler ise 

uzun olarak kabul edilir.

QT aralığının uzamasının klinik çıktısı nedir?

QTc aralığının uzaması ventriküler aritmilerin 

oluşmasına neden olabilir. Bunlar içersinde “torsade 

de pointes” (TdP) tipi aritmi (polimorfik ventriküler 

taşikardi) nerdeyse uzun QT ile birlikte anılır özel bir 

aritmidir (ilk tanımlanması kardiyak blok sonrası 

gelişen aritmi şeklindedir). QTc süresinin uzaması ve 

sonrasında aritmiye dönerek ani ölüme neden olması 

sürecinin EKG ile takip ve tespiti (tanıklığı) genellikle 

mümkün olamamaktadır. Bu özelliği nedeniyle olayın 

yaygınlığı ancak tahmini verilere dayanmaktadır. 

QTc - ani ölüm – QTc aralığını uzatan ilaçlar 

arasındaki ilişki anlaşılmış mıdır?

Bu sorunun yanıtı her ne kadar hayır olsa da hem 

klinik deneyim hem de hücresel düzeydeki mekaniz-

maların anlaşılması ile oldukça yol alınmıştır. Ancak 

bütün bu bilgi birikimine karşın QTc aralığı ile riskin 

öngörülmesi arasında belirsizlikler bulunmaktadır. 

Elde edilen veriler doğrultusunda QTc aralığı uzaması 

ve TdP için risk faktörleri belirlenmiştir (tablo 1).

Farmakoloji açısından QTc aralığının önemi, aritmi 

mekanizmalarının tespiti ile yeni ilaç hedef nokta-

larının belirlenmesi olabileceği gibi bunun tam tersi 

non-kardiyak ilaçların advers etki olarak QTc aralığını 

uzatması - ani ölüm gibi advers etkiler için öngörüde 

bulunmak ve gerekli önlemleri alarak akılcı tedavi 

sürecine katkıda bulunmak olabilir. 

Bu kapsamda QTc aralığını uzatan ilaçların tespiti 

için ruhsatlanma öncesi yapılacak çalışmaların önemi 

açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ruhsatlandırma 

öncesi yapılan ve seçilmiş 5.000 hastanın izlendi-

ği bir çalışmada hiç TdP vakasının görülmemesi bu 

ilacın TdP oluşturma riskinin 0-1/1.600 (%95 CI) hasta 

olduğuna işaret etmektedir. Bu değerin üst sınırı olan 

1/1.600 ihmal edilmeyecek yüksek bir orandır. QTc 

Prof. Dr. Hakan Ergün
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı

• Kadın cinsiyet

• Hipokalemi

• Bradikardi

• Konjestif kalp yetmezliği

• Dijital tedavisi

• İyon kanalları polimorfizmi

• Şiddetli hipomagnezemi

• Bazal uzun QT

• QT uzatan ilaçların kullanılması

Tablo 1. QT/TdP risk faktörleri
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süresinin uzaması, aritmi gelişimi ve ani ölüm geli-

şimi gibi nispeten seyrek görülen bu tür durumların 

ruhsatlandırma öncesi çalışmalar döneminde tespiti 

ne yazık ki her zaman mümkün olmamaktadır. Bu tür 

konuların çözümü için ise farmakovijilans sisteminin 

devreye girmesi ruhsatlandırma sonrası ilaç güvenli-

liğinin sağlanması için vazgeçilmez araçların başında 

yer almaktadır. (2005 yılında ulusal farmakoviji-

lans sisteminin yasal düzenlemeleri tamamlanarak 

Türkiye’de de aktifleşmiştir).

Ruhsatlanma öncesi veya sonrası araştırmalarda 

QTc aralığını uzatan ilaçların tespiti için gerekli önko-

şul bu durumun EKG ile gözlenmesidir. QTc aralığının 

uzaması sonrası ani ölüm ortaya çıktığında da bu du-

rumun aritmi kökenli olup olmadığının belirlenmesi 

için EKG kayıdı gereklidir. Oysa rutin tedavi sürecinde 

EKG ile takip çok nadir yapılmaktadır. Bu nedenle 

farmakovijilans sisteminin mükemmel çalıştığı ülke-

lerde dahi QTc aralığını uzatan ilaçların belirlenme-

sinde spontan advers etkilerin bir araya getirilmesi 

ile nedensellik ilişkisini belirlemeyi güçleştirmektedir. 

Bu nedenle ilaçların QT aralığını uzatıp uzatmadığı 

sorusu, yeterli kanıtın ortaya konamaması nedeniyle 

tartışmalara yol açmaktadır.

QTc aralığını uzatan ilaçların tespiti ve sınıflan-

dırılması için hangi yol izlenebilir?

QTc aralığını uzatma riski bulunan ilaçların 

listelenmesi zor ve zahmetli bir akademik uğraştır. 

İlaçların molekül bazında taranması ve riskin belir-

lenmesi bireysel bir çalışma olmanın çok uzağında-

dır. Buna benzer kapsamı geniş başka konular da 

bulunmaktadır ve bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, 

ünversite veya dernek gibi kuruluşların bünyesinde 

özel çalışma grupları oluşturulmaktadır. Bu çalışma 

gruplarının amacı mevcut kanıtları bir araya geti-

rerek o konu hakkında en güncel bilgileri aktarmak 

olmaktadır. “Arizona Center for Education and Rese-

arch on Therapeutics” Arizona üniversitesi içerisinde 

bulunan bir merkezdir. Merkezin misyonu terapötik 

çıktıları artırmak ve advers etkileri azaltmak olarak 

tarif edilmiştir. Ana başlıklardan birisi de QTc aralı-

ğını uzatan ilaçların listesi ve bununla ilişkili diğer 

durumlar hakkında bilgi vermektir. Merkez yöneticisi 

QT üzerine yaptığı çalışmalarla uluslararası arenada 

tanınan Prof. Dr. Raymond L. Woosley’dir. Bunun ha-

ricinde yine uluslararası saygınlığı olan birçok bilim 

insanı da bilimsel komitede görev almaktadır. Konu 

QT olduğunda dünyanın her yerinden başvurulan ve 

güvenilir bir web sayfası da bulunmaktadır  

(http://www.qtdrugs.org/index.cfm). 

Güvenilir olduğu düşünülen bu tür bilgi kaynak-

ları o konuda öz bilgiyi içermeleri nedeniyle büyük 

kolaylık sağlamaktadır. Ancak doğaldır ki kimi 

moleküller için bu web sayfalarında verilen bilgiler 

tartışmalı veya daha az güncel bilgiler olabilir. Bu 

durumda da bu farklılıkları tekrar ele almak müm-

kündür. Ayrıca bu tür tespitler merkeze iletildiğinde 

değerlendirmeye alınmakta ve gerekirse güncelleme-

ler yapılabilimektedir.

Tespit edilen bilgilerin ilgililere anlaşılır ve yol 

gösterici şeklide iletimesinde araçlar nelerdir?

Farmakovijilansın en önemli misyonu daha güven-

li ilaç kullanımının sağlanması için bilgi üretmektir. 

Bu anlamda ilaçların güvenliliğini ilgilendiren deği-

şikliklerin de en kısa sürede ilgili sağlık personeline 

ve hastalara bildirilmesi çok kritik bir basamaktır. Bu 

aşamada kullanılabilecek birçok araç mevcut olmakla 

birlikte ağırlıklı olarak “Sayın Doktor” mektubu ve/

veya ilacın prospektüsü veya kısa ürün bilgisi/kul-

lanma talimatı üzerinde yapılan değişiklikler en sık 

kullanılan araçlardır. 

Durum bu şekilde ilgililere bildirilebilse de bildi-

rimin içeriği ve anlaşılabilirliği de son derece önemli-

dir. Örneğin “X ilacı ile ilgili 18 olgu bildirilmiş, ancak 

bunların sadece üçünde nedensellik ilişkisi kurulmuş, 

bu nedenle kullanmadan önce dikkatli bir şekilde ve-

rimelidir” gibi bir ifade hem anlaşılmaz hemde yanlış 
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yorumlanabilecek bir durum yaratmaktadır. Bunun 

dışında aynı ifadenin kontrendikasyon veya uyarılar/

önlemler bölümünde sıralanması da farklı anlamlar 

yüklenmesine neden olabilmektedir.

Kullanılan dilin anlaşılır ve yol gösterici olması?

Bu yazının kendisi bile her ne kadar özen gösteril-

se de yine de bazı okuyucular tarafından anlaşılmaz 

veya istenilenden farklı bir şekilde yorumlanabilme 

özelliği taşıyabilir. Bu durum bu yazının okunmama-

sı veya okunduktan sonra keyif alınmaması dışında 

önemli bir sonuç doğurmayacaktır. Ancak konu ilaç 

ve bu konuda sağlık otoritesi tarafından yayınlanan 

bir uyarı olduğunda ifadelerin özenle seçilmesi ve 

herkes için aynı anlama gelecek biçimde verilmesi 

çok önemlidir. QT aralığı ile ilgili yaptığımız çalışma-

da türkçe tıbbi metin içeriklerinin doğru ve anlaşı-

lır yazılması ile ilgili yazılı bir metine ulaşamadık. 

Bu nedenle birbirlerine çok yakın gibi görünen ve 

aşağıda sıralanan değişik kısıtlama ifadelerini sağlık 

mensupları ve tıp öğrencilerine sorduk.

Soru: Bir ilacın bir durum ile ilgili olarak kulla-

nılmaması gerektiğinin vurgusu aşağıdaki örnekler-

de farklı olarak algılanıyor mu? Eğer öyleyse hangi 

ifadenin vurgusu daha ağırlıklıdır? 

a)  X hastalığında kesinlikle kullanılmamalıdır.

b)  X hastalığında kullanılmamalıdır.

c)  X hastalığında kullanılmaz.

d)  X hastalığında kullanılamaz.

e)  X hastalığında kullanmamalı.

f)  X hastalığında kullanılmamalı.

g)  X hastalığında ancak risk/yarar oranı göz önü-

ne alınarak kullanılabilir.

h)  X hastalığında çok gerekli olmadıkca kullanıl-

maması uygundur.

i)  X hastalığında doktor kontrolünde ve/veya 

gerekli önlemler alındığı taktirde kullanılabilir.

j)  X hastalığında kaçınılmalıdır.

Yanıtlar değerlendirildiğinde ifadeler arasında 

kişiler arası varyasyonun çok yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Sonuçlar içerisinde belirgin olan sonuç; a-f 

şıklarında ilacın kullanılmaması gerektiği, g-i şıkla-

rının ise gerekli koşulların bulunması halinde ilacın 

kullanılabileceği anlamı taşıdığı sonucu çıkmıştır. 

Ancak bu cümlelerdeki koşullar, hiçbir risk bulun-

mayan hastalarda da hekimler tarafından mutlaka 

göz önünde bulundurulması zorunlu olan “dikkatli 

kullanma” ilkesi ile örtüştüğünden ilacın kullanılma-

ması gerekli olduğu vurgusunun düştüğü yönünde 

kanaatler belirtilmiştir. Doğal olarak bu yorumu 

yapan katılımcıların hemen hepsi “Akılcı İlaç Kulla-

nımı” programı yürütücüsü olan farmakologlardan 

gelmiştir. 

Sonuç: 

QT aralığını uzatan ilaçların tespiti ancak ciddi bir 

ulusal farmakovijilans sistemi ve uluslararası ileti-

şim ile mümkün olabilir. Sağlıklı ve güvenilir bilgi 

kaynakları konunun özelliğine bağlı faklılanabilir. 

İlaçların güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak için 

sağlık mesleği mensuplarının üzerinde uzlaşacağı ve 

yazılı bir metin haline getirilmiş terminoloji kılavuzu-

na gereksinim bulunmaktadır. 
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2008 Novartis Farmakoloji Dalı
Araştırma Destekleri Ödülleri dağıtıldı

Proje Başlığı: Post-transkripsiyonel Gen Susturma 

(PTGS) Amaçlı Stabil siRNA Eksprese Eden Vasküler 

Düz Kas Hücre Hattının Oluşturulması

Metiner Tosun1, Çiğdem Selli1, Yasemin Eraç1, Buket 

Kosova2

Ege Üniversitesi, 1Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji 

AD ve 2Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD.

Proje Başlığı: Selektif 20-HETE agonisti N-[20-hid-

roksieikoza-5(Z),14(Z)-dienoil]glisinin endotoksin ile 

oluşan nitrik oksit aracılıklı hipotansiyon ve vasküler 

hiporeaktiviteyi önleyici etkisinin mekanizmasının 

araştırılması

Bahar Tunçtan, Seyhan Şahan Fırat, R. Belma Kork-

maz, Tuba Cüez 

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık 

Meslek Bilimleri Bölümü, Farmakoloji Anabilim Dalı 

Öğretim Elemanları

2008 Yılı Novartis Farmakoloji Dalı 
Araştırma Desteği Ödüllerini alan üyelerimizi kutluyor,

başarılar diliyoruz.

Türk Farmakoloji Derneği
Yönetim Kurulu
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Türk Farmakoloji Derneği �. Dönem Yeterlilik 
Kurulu Tarafından Düzenlenen “Çekirdek Eğitim 
Programı ve Öğrenci Gelişim Defteri Kullanımı 
Anketi (2007)” Genel Değerlendirmesi

Bu yazıda Türk Farmakoloji Derneği (TFD) 3. Dö-

nem Yeterlilik Kurulu tarafından düzenlenen, Tem-

muz-Ağustos 2007 tarihlerinde elektronik posta ara-

cılığıyla uygulanan ve bir ön değerlendirme olarak 

25-27 Ekim 2007’de Trabzon’da düzenlenen TFD 19. 

Ulusal Farmakoloji Kongresi’nin son gününde prog-

ramda yer alan “Asistanların Gözünden: Farmakoloji 

Eğitiminden Ne Bekliyoruz?” konulu kahvaltılı otu-

rumda tarafımdan ilk tur sonuçları sunulan “Çekirdek 

Eğitim Programı ve Öğrenci Gelişim Defteri Kullanımı 

Anketi-2007” ile ilgili bilgi verilecektir.

3. Dönem Yeterlilik Kurulu, anketi düzenlerken 

“Mezuniyet Sonrası Farmakoloji Eğitiminde Çekirdek 

Eğitim Programı” (ÇEP) ve “Öğrenci Gelişim Defte-

ri” kitapçığının, uzmanlık ve doktora eğitimi veren 

anabilim dalları tarafından ne oranda kullanıldığını 

saptamayı ve kitapçıkla ilgili düşünceleri almayı 

amaçlamıştır. Bu amaçla hazırlanan anket; 9 adedi 

uzmanlık eğitimi, 9 adedi doktora eğitimi için sorulan 

eşdeğer 18 sorudan oluştu ve anketin sonunda istek 

ve önerilerin belirtildiği açık uçlu bir bölüme de yer 

ayrıldı. İlk turun son yanıtlama tarihi olarak 30 Ağus-

tos 2007 belirlendi.

Ankette geçen sorular ana başlıklarıyla şöyle 

sıralandı:

• Uzmanlık/doktora eğitimi veriyor musunuz?

• Uzmanlık/doktora eğitiminde “Çekirdek Eğitim 

Programı” sizce gerekli midir?

• Uzmanlık/doktora eğitiminde “Çekirdek Eğitim 

Programı”nın içeriğinden memnun musunuz?

• Yapılandırılmış bir uzmanlık/doktora eğitim 

programınız var mı?

• Kaç yılından beri yapılandırılmış bir uzmanlık/

doktora eğitim programı uyguluyorsunuz?

• Uzmanlık/doktora eğitim programınızı yapılandı-

rırken “Çekirdek Eğitim Programı”nı dikkate aldınız mı?

• Uzmanlık/doktora eğitiminizde “Öğrenci Gelişim 

Defteri” (asistan karnesi) kullanıyor musunuz?

• Kaç yılından beri “Öğrenci Gelişim Defteri” kulla-

nıyorsunuz?

• Uzmanlık/doktora eğitiminde “Çekirdek Eğitim 

Programı”nın yaygın kullanımını gerekli görüyor 

musunuz?

Anket, TFD’nin elektronik iletişim listesinde 

bulunan ve farklı fakültelere ait 70 anabilim dalına 

gönderildi; ancak olasılıkla Türk Farmakoloji Derneği 

Envanteri’nde kayıtlı elektronik posta adreslerinin 

bazılarının aktif olmaması nedeniyle ilgili anabilim 

dallarının ancak % 90’ına ulaşıldı. Anketin gönde-

rildiği anabilim dallarının özellikleri ve ankete yanıt 

oranlarıyla ilgili bilgiler Tablo 1’de görülmektedir. 

Anketin ulaşma oranı % 90 iken ankete yanıt alma 

oranının % 24 olduğu ve bu oranı oluşturan anabilim 

dallarının sadece Tıp Fakülteleri’ne ait olduğu dikkati 

çekmektedir.

Tablo 1. ÇEP Anketi gönderilen anabilim dallarının 

(AD) yapısı ve anket yanıtlama oranları

Fakülte Türü Kayıtlı AD Adedi Anket Gönderilen 
ADAnketi Yanıtlayan AD Adedi Oranı (%) Adedi 
Oranı (%) Tıp 44429515100 Eczacılık 111110000 Veteri-

nerlik 15106700 GENEL 7063901524

Prof. Dr. Sibel Ülker Göksel  
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve
Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
Türk Farmakoloji Derneği 3. Dönem Yeterlilik 
Kurulu Başkanı 
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Anketi yanıtlayan 15 anabilim dalının 3 tanesinde 

uzmanlık ve doktora eğitimleri birlikte yürütülmek-

te; 10 tanesi sadece uzmanlık, bir tanesi ise sadece 

doktora eğitimi vermekte; yeni kurulmuş bir anabilim 

dalında ise henüz mezuniyet sonrası eğitim faaliyeti 

olmadığı belirtilmektedir; diğer taraftan uzmanlık eği-

timi veren anabilim dallarının 3 tanesinde ise yeni bir 

doktora programının açılmış/açılmakta olduğu, ancak 

henüz eğitime başlanmadığı ifade edilmektedir.

Uzmanlık eğitimi veren 13 anabilim dalından 12 

adedi (% 92; 12/13), doktora eğitimi veren 4 anabilim 

dalının ise tümü (% 100) eğitimde ÇEP gerekliliğine 

inandığını belirtmektedir. ÇEP’nın yaygın kullanımı-

nın gerekliliği konusunda da benzeri bir değerlendir-

me yapılmıştır. 

Uzmanlık eğitimi verilen bölümler ÇEP içeriğin-

den % 100 memnun görünmektedir, doktora eğitimi 

verilen veya verilmesi planlanmakta olan bölümlerde 

ise memnuniyet oranının % 83 (5/6) olduğu dikkati 

çekmektedir.

Uzmanlık eğitimi veren anabilim dallarının % 

85’inde (11/13) yapılandırılmış bir eğitim programı 

bulunmaktadır. Kuruluş tarihi daha eski olan fakül-

telerde bu programın yaklaşık 11 yıl gibi uzun bir 

süredir uygulanmakta olduğu belirtilmektedir; diğer 

taraftan daha yeni anabilim dallarında yapılandı-

rılmış bir eğitim programının izlenmesine son bir yıl 

içinde  başlandığı dikkati çekmektedir. Yapılandırıl-

mış eğitim programını oluştururken uzmanlık eğitimi 

veren anabilim dallarının % 77’si (10/13) ÇEP’ndan 

yararlandığını belirtmektedir. Diğer taraftan dokto-

ra programlarında yapılandırılmış eğitim programı 

kullanımının % 100 (5/5) olduğu; kullanım süreleri-

nin fakülteden fakülteye 2-24 yıl arasında değiştiği; 

ancak yapılandırılmış eğitim programının oluşturul-

masında ÇEP’dan yararlanma oranının göreceli olarak 

daha düşük (% 50; 3/6) olduğu dikkati çekmektedir. 

Öğrenci gelişim defterinin uzmanlık eğitimi 

verilen yerlerde % 92 (12/13) oranında kullanıldığı 

ve kullanım süresinin 1 ay ile 7 yıl arasında değiştiği 

gözlenmiştir; diğer taraftan halihazırda aktif doktora 

eğitimi veren 4 anabilim dalının sadece bir tanesinde 

(% 25) 5 yıldır öğrenci gelişim defterinin kullanıldığı 

belirtilmiştir.

Anketin sonundaki açık uçlu “İstekleriniz ve Öneri-

leriniz” kısmında ÇEP kullanımının yaygınlaştırılması 

için yapılan öneriler aşağıdaki şekildedir:

• TFD’nin, anabilim dalı başkanları öncelikli olmak 

üzere bir eğitim toplantısı düzenlemesi

• Programlar hakkında fakültelerin bilgilendiril-

mesi 

• Dernek Yönetim Kurulu ve Yeterlilik Kurulu’nun 

ÇEP kullanımını özendirici toplantılar, kurslar hazır-

laması

• Ortaklaşa ders programlarıyla Anabilim dalları-

nın daha iyi iletişim kurması (rotasyonlar gibi)

Diğer öneriler ise aşağıdaki gibi özetlenebilir:

• Asistan eğitimi programlarının coğrafik bölgeleri 

yakın olan yerlerle ortaklaşa yapılması özendirilmeli.

• Köklü üniversitelerin Farmakoloji içinde özel alt 

dallarda (Farmakogenetik, Moleküler Farmakoloji, 

Diabet Farmakolojisi ve Farmakovijilans gibi) çok 

merkezli ve multidisipliner doktora programları aç-

ması ülkemiz adına iyi olur.

• Sömestre ve yaz okulları yapılabilir.

• Rotasyonlar özendirilmeli.

• Dernek tarafından, uzmanlık, doktora  ve yüksek 

lisans eğitimlerinde standart “Öğrenci Gelişim Defte-

ri” hazırlanmalı.

• Dernek, merkezi sınavları yapmaya başlamalı.  

• ÇEP’nda yer alan ders konularından bazılarının 

içeriği konusunda yardımlaşma gerekli. Bir eğitim 
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komisyonu oluşturularak ders notları oluşturulabilir 

veya bu konuda daha deneyimli anabilim dallarından 

yardım istenebilir.

• Ders konularının başlıkları üzerinden bir anket 

yapılarak, hangi derslerin verilebildiği hangilerinin 

verilemediği anlaşılır.

Sonuç olarak; Farmakoloji alanında doktora eği-

timleri genellikle Sağlık Bilimleri Enstitüsü üstünden 

yürütülmektedir ve zaten yapılandırılmış bir eğitim 

programı uygulandığından doktora eğitimlerinde 

ÇEP’dan fazlaca yararlanılamadığı dikkati çekmek-

tedir. Diğer taraftan ülkemizde uzmanlık eğitiminde 

yapılandırılmış bir eğitim modeli kullanılmamak-

tadır; dolayısıyla uzmanlık eğitimi veren anabi-

lim dalları bireysel eğitim programlarını kendileri 

oluşturmakta ve bu süreçte de ÇEP’ını kılavuz olarak 

kullanmayı daha fazla tercih etmektedir. Öğrenci 

gelişim defteri kullanma oranının uzmanlık eğitimi 

veren bölümlerde nispeten daha yüksek olduğunun 

gözlenmesi de benzer duruma dikkati çekmektedir.

Ancak bu anket uygulamasında gözönünde 

bulundurulması gereken önemli bir nokta yapı-

lan ilk turda anketin geri dönüş oranının % 24 gibi 

düşük bir düzeyde kalmasıdır. Posta yoluyla anket 

uygulayarak yapılan tarama çalışmalarında yanıt 

oranının %10-90 arasında değiştiği bilinmektedir (1) 

ve toplumda posta yoluyla tarama çalışmalarında % 

60 yanıt oranı yeterli kabul edilmektedir (2). Ancak 

yanıt oranının yanısıra yanıt oranını artırmak için 

yapılan girişimlerin (yanıt verenleri ücret veya başka 

yolla ödüllendirme, dört kez tekrar anket gönderme 

ya da telefonla arayarak anketi hatırlatma gibi) ya-

ratacağı yan tutmaya da dikkat çekilmekte ve yanıt 

verenlerin demografik verilerinin evrenle benzerliğini 

kanıtlama üzerinde durulmaktadır. Sonuçta % 60’a 

ulaşmak ve yanıtı artırmak için en az iki kez anket 

göndermek önerilmektedir ve bu durumda ilk turda 

% 30’a yakın oran kabul edilebilir gibi görünmekte-

dir. Diğer taraftan yanıt oranını artırmak için yapılan 

girişimlerden iki kez anket göndermenin yanıt oranını 

1,5 kat artırdığı; dördü aşan hatırlatma ve/veya anket 

göndermenin ise sonucu değiştirmediği bilinmektedir 

(3). Bu nedenle anketin ikinci bir tur olarak gönderil-

mesinin faydalı olacağı düşünülmüştür.

Kaynaklar

1. Fraenkel J.R., Wallen N.E. (2005) How to design and 
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2. Dillman Don A. (1991) The design and administration 
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3. Edwards P., Roberts I., Clarke M., DiGuiseppi C., 

Pratap S., Wentz R., et al. (2002) Increasing response rates 
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2006 yılının Ocak ayında, 20 yılı aşkın bir zaman-

dır kronik anjina tedavisi için yeni bir ilacın kullanı-

mını onaylamamış olan FDA, yeni bir ilaç sınıfının ilk 

örneği olarak ranolazinin bu hastalıkta kullanılmasını 

kabul etti (Abrams 2006). Yeni ilaçların tedavide 

kullanılmaya başlanmalarının uzun bir zaman aldı-

ğına zaten aşinayız. Ranolazin için bu süreç seksenli 

yılların en sonunda başladı. 2002 yılının Kasım ayın-

da Chicago’da American Heart Association tarafın-

dan her yıl düzenlenen toplantıda ranolazin klinik 

çalışmalarından birinin (MARISA- The Monotherapy 

Assessment of Ranolazine in Stable Angina) pozitif 

sonuçları oturumlara yıldırım gibi “düştüğünde” ben 

de tesadüfen oradaydım. Hayatımda belki bir daha 

tanık olamayacağım bir durumdu, insanlar ellerinde 

cep telefonlarıyla dışarı koştular. Sonradan öğren-

diğime göre çoğunluğun amacı ranolazini piyasaya 

sürmeye hazırlanan CV Therapeutics adlı firmanın 

hisselerinden almakmış. 

Öncelikle verapamil ve nifedipinin aksine in-

traatriyal, intraventriküler ve atrioventriküler ile-

timi engellemediği ve bu pozitif özelliği nedeniyle 

tedavide alternatif olabileceği öne sürüldü (Allely ve 

Alps, 1988). Deneysel geçici iskemi ve bunu izleyen 

reperfüzyondan sonra laktat dehidrogenaz ve kreatin 

kinaz enzim düzeylerindeki artışı engellemesi, laktat 

salıverilmesini azaltması, doku ATP düzeyini koruması 

ve mitokondrideki glukoz oksidasyonundan sorumlu 

piruvat dehidrojenaz enzimini aktif halde tutması 

ranolazinin “metabolik modülatör” olarak adlandı-

rılmasına neden oldu (Clarke ve ark. 1993). Bundan 

sonra da ranolazinin glukoz oksidasyonunu artırıcı 

etkisi gerek normoksik gerekse iskemi-reperfüzyon 

modellerinde açık bir şekilde ortaya kondu (McCor-

mack ve ark. 1996). 

Metabolik modülasyon -örneğin kalp kası için- 

gereksinim duyulan enerjiyi (ATP) elde etmek için 

kullanılan substratın değiştirilmesi ve kalbi daha az 

oksijen kullanarak ATP elde etmeye yönlendirmek 

şeklinde tanımlanabilir. Hem sağlıklı hem de iske-

mik kalpte en önemli enerji kaynağı olsalar da, yağ 

asitleri aynı miktarda ATP oluşturmak için glukoza 

oranla daha fazla oksijen kullanırlar ve bu nedenle de 

yağ asidi metabolizması ile enerji elde etmek “oksijen 

tüketici” olarak adlandırılır. Bir başka deyişle, iskemi 

riski altındaki kalbi glukoz kullanmaya yönlendirmek 

kalbin aynı enerjiyi daha az oksijen kullanmasıyla 

sonuçlanacaktır. 

Anjina tedavisinde kullanılan ilaçlar (β-blokerler, 

nitratlar, kalsiyum kanal blokerleri) hemodinamik 

değişikliklerle ve kalbin işini azaltarak etkinlik gös-

termektedirler. Ranolazinin etki mekanizmasının bi-

linmediği ancak antiiskemik etkinliğinin kalbin atım 

hızı ya da kan basıncından bağımsız olduğu bildiril-

mektedir (http://www.ranexa.com/r_b.html#item_1). 

Buna ek olarak ilacın I
Kr

 inhibisyonu ile doza-bağlı 

olarak QT intervali uzattığı ve I
NaL

 inhibisyonu yaptığı 

da bildirilmiştir (Antzelevitch ve ark. 2004). QT inter-

valini uzatan öteki ilaçların olduğu gibi ranolazinin 

de Torsades de Pointes aritmisi oluşturma potansiyeli 

bulunmaktadır. 

Ranolazinin klinik etkinliği diğer antianjinal ilaç-

larla tedavi edilmelerine rağmen semptomatik kalan 

kronik anjina hastalarında gösterilmiştir. MARISA, 3 

farklı dozda uygulanan ranolazinin plaseboya kıyasla 

her dozda egzersiz süresini artırdığını göstermiştir. 

ERICA (Efficacy of Ranolazine in Chronic Angina), 

amlodipin (%45’i aynı zamanda uzun etkili nitrat 

da kullanmakta olan) ile birlikte ranolazin (ya da 

plasebo) kullanan 565 hastada gerçekleştirilmiştir. 

Tedaviye ranolazin eklenmesi anjinal atakları ve 

Dr. Arzu Onay Beşikçi   
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı
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dilaltı nitrogliserin kullanımını azaltmıştır. CARISA 

(Combination Assessment of Ranolazine in Stable 

Angina)’da 823 kronik anjina hastasının tedavi rejim-

lerine (atenolol, amlodipin ya da diltiazem) 12 hafta 

süreyle ranolazin ya da plasebo eklenmiş ve ranolazin 

grubunda egzersiz süresinin arttığı belirlenmiştir.  

Bundan birkaç yıl öncesine kadar ranolazin de 

trimetazidin, L-karnitin, riboz ve dikloroasetat ile 

birlikte metabolik modülasyonla antianjinal etkinlik 

gösteren yeni grup ilaçlar arasında sayılmaktaydı 

(derlemeler: Parang ve  ark. 2005, Stanley WC 2005, 

McCormack 2006). Ne var ki, bilinmeyen bir nedenle 

ilacın yaklaşık 20 yıllık metabolik modülatör geçmişi 

tamamen ortadan kalkmış ve yeni çalışmalar ilacın 

elektrofizyolojik etkinliğine yoğunlaşmıştır. Öyle 

ki, ranolazinin yağ asidi oksidasyonunu azaltan ve 

glukoz oksidasyonunu artıran etkinliği (trimetazidin 

ve ranolazin, “parsiyel yağ asidi oksidasyonu inhi-

bitörü”  olarak da bilinmektedirler) bu yeni araştı-

rılmalarda neredeyse gözardı edilmektedir. Ex vivo 

çalışmalarda kullanılan ranolazin konsantrasyonunun 

(>10µM) klinikte elde edilen plazma konstrasyonla-

rının çok üstünde olduğu (MacInnes ve ark. 2003, 

Chaitman 2006) iddia edilse de ranolazinin subs-

trat kullanımı üzerindeki etkinliğini ilk kez gösteren 

çalışmada ranolazin 1µM konsantrasyondan başla-

yarak glukoz oksidasyonunu stimüle etmektedir ve 

bu etkiye yağ asidi oksidasyonunda azalma da eşlik 

etmektedir (McCormack ve ark. 1996).

Etki mekanizması konusunda fikir birliği oluşmasa 

da yeni bir antianjinal olarak ranolazin umut ver-

mektedir. İlginç olan nokta ise, enerji elde etme ve 

bu elde edilen enerjiyi kullanmanın bu kadar önemli 

olduğu kalp kasında metabolik modülasyonun kabul 

görmemesidir. Oysa, enerjetik substrat metaboliz-

masının fizyolojik/farmakolojik olarak düzenlene-

bilmesinin başka uygulamaları da vardır ve bunu en 

azından değiştirilebilecek sistemlerden biri olarak 

görebilmek belki şimdiye kadar çözemediğimiz pek 

çok fonksiyon bozukluğunda bize yardımcı olabile-

cektir. 
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Bulmacanın yanıtları Ekim-Aralık 2008 Bültenimizde yayımlanacaktır.
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Hazırlayan:
Doç. Dr. Pelin Kelicen
Hacettepe Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji AbD

  Soldan Sağa
1 Bazı ilaçların kendilerini inaktive eden enzim sistemini indüklemeleri.
2 İlk keşfedildiğinde kalbin de bir endokrin organ olabileceğini düşündüren peptid (kısa adı).
3 Etkeni suda, toprakta, hayvan ölülerinde, atıklarında haftalarca, dondurulmuş tavşan etinde yıllarca canlı kalabilen; tifoidal, 

ülseroglandüler, glandüler, oküloglandüler, orofarengeal, pnömonik tipleri olan; “tavşan ateşi” ya da “avcı hastalığı” olarak bilinen; 
tetrasiklinlerle tedavi edilebilen bir enfeksiyon.

4 Bir suni itrah yöntemi.
5 Beyin sapı 4. ventrikül tabanında, area postrema’da, lateral retiküler formasyon içindeki kemoreseptör bölgesidir. İlaçlar, ksenobiyotikler, 

endojen toksinler, kan üresi, dopaminerjik ilaçlar, kanser kemoterapisi, gebelik ve radyasyon ile uyarılır (kısa adı).
6 Trombosit glikoprotein IIb/IIIa reseptör antagonistlerindendir. Arter çeperinde trombus oluşumunda önemli rolü olan trombosit 

agregasyonunun son basamağını inhibe eder.
7 Bir dokunun ya da organın içinden geçen kandan ilacı çekmesi.

  Yukarıdan Aşağı
1 Pıhtıya spesifik trombolitik. Fibrin aracılığı ile pıhtıya bağlanır. Kısa adı tPA’dır. 
2 Tıkanıklık.
3 Bileşenleri böbreklerde jukstaglomerüler hücrelerin salgıladığı bir asid proteaz, bir dekapeptid, büyük kısmı akciğerlerde bulunan bir 

çinkolu metallopeptidaz enzimi ve bir dönüşüm ürünü oktapeptidden oluşan sistem (kısa adı).
4 Güney Amerika’da yetişen bitkisel kaynaklı bir ilaç. Kusturucu özelliği, içindeki alkoloid emetin’in mide mukozasını tahriş edici etkisine 

bağlıdır.
5 Oral biyoyararlanımı yüksek, aside dayanıklı; etki gücü yüksek bir aza-makrolid’dir. Trahom ve gonorede etkili olabilmesi için tek dozu 

yeterlidir 
6 Sodyum’un simgesi
7 Oral antikoagülan antidotu ve K 1 vitamini.  Hafif kanama durumunda antidot olarak 20-40 mg enjeksiyonluk solüsyonu infüzyonla verilir.
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Yeni Üyelerimiz

Dr. Nazan AKGÜL CERİT
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sağlık ve Araştırma Merkezi

Bilimsel Toplantılar
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, Aydın

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

4. Ulusal Biyomühendislik Kongresi

15-18 Ekim 2008, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir

Bilgi için: http://bmyp.ege.edu.tr/bmk1/

XX. Ulusal Biyokimya Kongresi

29 Ekim-1 Kasım 2008, Dedeman Oteli, Kapadokya

Bilgi için: www.biyokimya2008.org

18th Neuropharmacology Conference in associa-
tion with IUPHAR: Ligand-gated Ion Channels

12-14 Kasım 2008, Washington DC, ABD

Bilgi için: www.neuropharmacology-conference.
elsevier.com

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 komisyonuna bildiriniz)

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




