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Türk Farmakoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,  

Türk Farmakoloji Derneği Bülteni’nin 2021 yılı ilk sayısından merhaba… 

Yeni bir yılın ilk sayısında yine dolu dolu bir bültenle siz değerli üyelerimize sesleniyoruz. Bu yılın
ilk sayısına Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu’nun bir yıllık faaliyet raporunu sunarak
başlamak istedik. Ocak ve Şubat aylarında 3 etkinlik yaparak yeni yıla hızlı bir giriş yaptık.    

Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu’nun düzenlediği  “COVID-19’da İlaçlar, Aşılar ve Güvenlilik” adlı,
15 Ocak 2021’de gerçekleştirdiğimiz sanal sempozyumla etkinliklerimize başladık. Daha sonra
27 Ocak 2021’de Avrupa Kardiyovasküler Araştırmalar Konseyi (ECCR) ile ortaklaşa “COVID-19 
ve Kardiyovasküler etkileri” isimli sanal sempozyumu düzenledik. Bu sempozyum 500’den fazla
katılımcıyla büyük bir ilgi gördü. Yönetim Kurulu üyemiz sevgili Gökçe Topal’ın organize ettiği bu
bilim şöleninin en önemli çıktılarından biri ise bu toplantıların her yıl periyodik olarak iki derneğin 
işbirliğiyle tekrarlanacak olması. European Council of Cardiovascular Research (ECCR)’in başkanı
Professor Marisol Fernández-Alfonso ile yaptığımız söyleşi de bu sayıda yerini aldı.  

Diğer önemli etkinliğimiz, yeni başlattığımız, 18 Şubat’ta gerçekleştirdiğimiz, “FarmaKonuk” adlı
sosyal etkinliğin ilki idi. Konuğumuz Ersal Akçay’ın “Ustalık” hakkındaki söyleşisi etkileyici, bilgilendirici
ve bir o kadar da düşündürücüydü. Siz değerli üyelerimiz ile sosyal platformda da biraraya
gelmemizi sağlayan bu etkinliklere devam etmekte kararlıyız.  

Bültenimizin bu sayısında ikinci başkanımız sevgili Sedat Altuğ’un kaleme aldığı, Ege Bölgesi ve 
İzmir’ in meşhur otu Şevketi Bostan’dan ilaç geliştirme öyküsünün ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. 

Farmakolojinin tarihine sahip çıkmak da en önemli ilkelerimizden biri. “Farmakoloji Tarihinin Tozlu
Sayfalarından” bölümünde, Mehmet Melli hocamızın kaleminden “Prof. Dr. İzzet Kandemir’in Prof. Dr.
J. H. Burn’a Yazdığı Teşekkür” mektubu yer aldı.  

Bu arada, 26. Ulusal Farmakoloji Kongresi hazırlıklarımız sürüyor. Büyük bir olasılıkla sanal
ortamda yapmak zorunda kalacağımız ulusal kongre için büyük sürprizlerimizin olduğunu
yazmadan geçemeyeceğim. Ayrıntılar önümüzdeki bülten sayısında ve derneğimizin duyurularında
yer alacak. Bizi izlemeye devam etmenizi diliyoruz. Keyifli okumalar….       

ÖNSÖZ

Prof. Dr. Yeşim Tunçok
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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Türk Farmakoloji Derneği (TFD) ile Avrupa
Kardiyovasküler Araştırmalar Konseyi (ECCR)’nin
Youtube üzerinden ortaklaşa düzenlediği “COVID-19
ve Kardiyovasküler etkileri” isimli webinar,  500’den
fazla katılımcı tarafından izlendi. 

27 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen bu etkin-
liğin moderatörlüğünü, TFD Genel Sekreteri Prof.
Dr. Günay Yetik Anacak ve ECCR Erken Kariyer
Araştırmaları Koordinatörü Prof. Francisco Rios
üstlendi. 

Prof. Dr. Pelin Kelicen Uğur
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

TEMEL MEKANİZMALARDAN KLİNİK 
YAKLAŞIMLARA COVID-19 VE

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM

KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN

TFD Başkanı Prof. Dr. Yeşim Tunçok ve ECCR 
Başkanı Marisol Fernandez-Alfonzo, yaptıkları 
açılış konuşmalarında, tüm dünyayı etkisi altına
alan COVID-19 Pandemisi’nde ve sonrasında
özellikle uzun dönemde görülebilecek kardiyo-
vasküler etkilere karşı yürütülen çalışmalara
değindiler. 

Bu toplantıda COVID-19’un kanıtlanmış ve
potansiyel kardiyovasküler etkileri konuşuldu.

İlk konuşmacı, hipertansiyonun vasküler me-
kanizmaları üzerine önemli çalışmaları olan ve 

COVID-19 VE KVS WEBINARI

halen çalışmalarını Glasgow Universitesi’nde yü-
rüten Prof. Rhian Touyz’du. Dr. Touyz, COVID-19’un
ciddi bir solunum yolu hastalığı olmasının yanı 
sıra bir kardiyovasküler hastalık da olduğunu
belirtti. Özellikle hipertansiyonu, diyabeti, arit-
misi ve tromboembolik rahatsızlığı olan hasta-
ların COVID-19’un kardiyovasküler komplikas-
yonlarına duyarlı hale gelmesinde altta yatan 
vasküler mekanizmaların (endotelitis ve vasküler 
enflamatuvar cevap artışı) rol oynadığı vurgusu-
nu yaptı. Hastalığın seyrinde periferik vasküler 

etkiler kadar kardiyak biyobelirteçlerde oluşan 
değişikliklerin de COVID-19’un kardiyovasküler 
etkileri konusunda fikir verdiğine değindi. Dr.
Touyz, hastalıkta inflamatuvar olaylar, immün 
cevap, sistemik vasküler hasar ve miyokardiyal 
patolojilerin parelelliğinin önemine işaret etti. 
Aynı zamanda virüsün ACE2 reseptör etkileşi-
minden, ACE inhibitörlerinin hastalık seyri üze-
rindeki etkilerinden, sinyal yolaklarından, inter-
feron aktivitesi ve cevabının öneminden bahsetti.

İkinci konuşmacı Imperial College, Londra’dan 
Prof. Thomas F. Lüscher, COVID-19’un sadece bir 



5TFD Bülteni  | Sayı: 143 | Ocak - Mart 2021

akciğer ve solunum yolu hastalığı olmadığı; en-
doteliyal fonksiyonları ve vasküler gevşeme ya-
nıtlarını etkileyen kardiyak komplikasyonları olan
bir hastalık olduğu tezini yineledi. Hastalıkta in-
flamatuvar yanıtların arttığını ve miyokardda a-
ritmiye neden olan değişikliklerin oluştuğuna
vurgu yaptı. 

Paris Cardiovascular Centre, Fransa’dan Dr. 
Rosa Maria Bruno, vasküler yaşlanma ile ilgili 
çalışmalarını paylaştı. COVID-19’un direkt etkisi
ile reaktif oksijen türevlerinin artışına, sitokin 
deşarjına ve endoteliyal inflamasyona; indirekt
etkisi ile sistemik inflamasyona yol açarak vas-
küler yaşlanmayı hızlandırdığını vurguladı. 

Zürich Üniversitesi, İsviçre’den konuşmacı o-
larak katılan Prof. Matthias Barton, COVID-19’da
ACE ve RAAS inhibisyonu arasındaki ilişkiyi an-
latan bir konuşma yaptı. 

Son konuşmacı, İstanbul Üniversitesi, Ec-
zacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan 
Prof. Dr. Gökçe Topal Tanyılmaz’dı. Prof. Dr.
Topal-Tanyılmaz, COVID-19’un endoteliyal ve in-
flamatuvar patolojilerinde biyoaktif lipid medi-
yatörlerin, özellikle Omega-3 PUFA, mPGES1
inhibitörleri ve sEH inhibitörlerinin, tedavi potan-
siyelleri üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.  

Kapanış konuşmasında tüm konuşmacılar, ha-
lihazırda kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle
ilaç kullanan hastaların, kanıtlanmamış sansas-
yonel bilgiler nedeniyle ilaç tedavilerini terket-
melerinin bu hastaları riske attığı ile ilgili kaygıla-
rını dile getirdiler. Artan COVID-19 çalışmalarında
bu yönden bir etik değerlendirmenin gerekliliği
üzerinde de duruldu. 

Toplantı, pandemi sonrası yüz yüze toplan-
tılarda bir araya gelme dilekleri ile sona erdi.

TFD’ye bu güzel organizasyon için çok teşek-
kür ederiz. 
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Marisol Fernández-Alfonso is a full Professor
of Pharmacology at Faculty of Pharmacy, Universidad
Complutense de Madrid and the director of the
Group for the Study of Cardiometabolic Health 
(GESCAMET). She is also the president of European
Council of Cardiovascular Research. We interviewed
with her to talk about the European Council of
Cardiovascular Research. 

Dear Marisol, we are much honored to have
this interview with you. Could you tell us a little 
about your research and what lead you to your
field? 

Thank you for your interest. It is a pleasure
for me to have this conversation with you. 

I started my research in Cardiovascular
Pharmacology while performing my doctor-
al thesis with Jesús Marín and Carlos Sánchez-
Ferrer in the late 80 ś. At this time, the group 
was participating in a European project aimed
at characterizing the hypertensive transgenic
rat TGR(mREN2)27 bearing the murine Ren-2
gene, a monogenic model of hypertension with 
a known genetic basis. Afterwards, I got a post-
doctoral Marie Curie Fellowship and I spent 
two and a half years in the Department of 
Pharmacology of the Karl Ruprecht University

in Heidelberg with Profs. Detlev Ganten and 
Martin Paul. In 1994, I got a teaching position at
the Pharmacology Department of the Faculty
of Pharmacy of Universidad Complutense de 
Madrid where I implemented the techniques and
approaches related to the study of vascular
function, structure and mechanics. 

Currently, the basic research of GESCAMET 
is focused on the relationship between excess 
weight and the development of cardiovascular
disease (CVD), as well as in characterizing some
of the molecular mechanisms involved in their 
development. We have a particular interest in the
study of the influence of perivascular adipose
tissue, as a source of paracrine factors, on vascular
function and structure. Our purpose is to
understand pathophysiological mechanisms in
CVD aimed at evaluating new drugs and
designing new intervention strategies to prevent
and/or slow the progression of CVD associated
with overweight and obesity. 

You’re the president of European Council of
Cardiovascular Research (ECCR). How long have
you been holding this position?  

My relationship with ECCR started in 1996 
when I attended the meeting in Noordwijkerhout, 
The Netherlands. The yearly meeting has always 
gathered excellent and independent researchers
from Europe focused on hypertension and
cardiovascular research. It is a small meeting 
with around 100 to 150 participants. For these 
reasons, I felt from my first meeting that it was 
a very good opportunity for young investigators to
present their work in a friendly forum of excellence
and start networking. Since then, attending ECCR
meetings has been always my priority. 

I joined the Executive Committee between 
2007 and 2011. This gave me the opportunity to

Prof. Dr. Gökçe Topal
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

AN INTERVIEW WITH PROFESSOR 
MARISOL FERNÁNDEZ-ALFONSO

DİĞER BİLİMSEL KURULUŞLARDAN HABERLER ECCR

Prof. Marisol Fernández-Alfonso, President of ECCR
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support ECCR activities, to include new points 
of view and ideas and to represent and engage
the Spanish community of young cardiovascular
researchers. I was elected Vice-President in October
2019 and took over the Presidency one year later,
in October 2020.  

How was the ECCR originally formed? Please tell
us a bit more about ECCR? 

The history of the European Council for
Cardiovascular Research (ECCR) goes back
more than 30 years when the ‘European Blood 
Pressure Group (EBPG)’ was founded in 1979 by
Hypertension researchers from the UK (Peter Sever,
Graham McGregor, John Reid) Sweden (Göran 
Berglund, Marianne Frisk-Holmberg), Italy (Guiseppe
Bianchi), Switzerland (Fritz Bühler) France (Pierre
Corvol, Albert Minram), The Netherlands (Marten
Schalekamp) and some other European countries.
Towards the end of the 1980’s, the EBPG was 
renamed as “European Research Conference on
Blood Pressure and Cardiocascular Disease”, then
“European Council for Blood Pressure Research”
and finally “European Council for Cardiovascular
Research” (ECCR) in 2004.  

What would you like to see the ECCR achieve in
the near future?  What are your main goals for
ECCR? 

I believe that the mission of ECCR is threefold:
research, education, and scientific dissemination 
in the field of hypertension and cardiometabolic
disease. From the scientific point of view, I would 
like to put an emphasis on translational research, 
with a more adequate balance between basic
and clinical research. Another aim is to strengthen
the educational aspects of ECCR, offering
continuing education tools, career tips for young 
investigators, and mentorship, as well as fostering
a training programme in soft, technical and
dissemination skills, management strategies,
and gender aspects. It is a major goal to shape
a strong and large Early Career Researcher
Network to position them in the top tier of a
competitive job market across all sectors and
better bridge the gap between academia, industry,
and society. 

Last but not least, I would like to expand ECCR
to other underrepresented countries and groups
in Europe. 

How often does the ECCR organize meetings,
conferences? 

The ECCR meets traditionally in October for 
the yearly conference. The ECCR participates also
in several joint sessions with other societies and
groups, i.e. Experimental Biology at the American
Physiological Society (APS) or the High blood 
pressure research council of Australia (HBPRCA)
at the International Society of Hypertension 
meeting. ECCR is also a member of the Council
for Basic Cardiovascular Science (CBCS) of the
European Society of Cardiology (ESC). 

ECCR and Turkish Pharmacological Society have
organized a joint webinar named as, “Covid-19  and
Cardiovascular System from Basic Mechanisms
to Clinical Perspectives” on January 2021. Could
you please tell us your thoughts on this webinar?

The idea of the webinar started by talking 
with Gokce Topal, since we both are interested
on the role of perivascular adipose tissue on
vascular function. We started to collaborate with
Gökçe since her visit our group in Madrid and 
held a seminar, I think the suggestion of Gökçe 
to organize this joint meeting, was great and it 
seems will create a link between both societies.

It was an excellent webinar, with outstanding
talks, exciting new data, great science, and a very
active discussion on the chat. It was a privilege
to have Rhian Touyz, Thomas Lüscher, Rosa Maria
Bruno, Matthias Barton, and Gokce Topal as 
speakers. The moderation by Gunay Yetik Anacak
and Francisco Rios, the technical aspects and
the design of the youtube streaming by Ahmet
Altun, and the whole organization was excellent.
We received extremely positive feedback from
people across the world, both regarding the
webinar content and structure, as well as
the technical support. 

The webinar attracted more than 500
participants of which 7,7% were Undergraduate
Students, 14,1% Master Students, 35% PhD Students
and 42% Academicians. As I already pointed out
in my closing remarks, since these webinars should
be also a formative activity, as scientific societies
we need to encourage our researchers and
students to be very critical and careful with their
own work, their PubMed reviews and their citations.
In these days, ethics and integrity in research
must be preserved. 
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I hope that we might continue the activities
between both societies, and it would be a great
idea if we could institutionalize this joint webinar
once a year. 

Finally, we would like to ask you the way of
joining ECCR? How can we become a member
of ECCR? 

Membership is open and available on three
levels: Ordinary Membership, Post-doctoral Fellows
Membership, and Student Membership. Membership
fees are very affordable and have wide benefits.

I would like to draw special attention to the Early 
Career Researcher (ECR) Network which gathers
a multidisciplinary and international group of
young and active researchers to incentive
collegiality, collaboration and mentorship needed
for every ECR to grow in their professional career.
I encourage you to become a member. Please 
visit www.ECCR.org for more information.

Thank you. 

Thank you for such a wonderful contribution. 
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Türk Farmakoloji Derneğinin değerli konuğu
sayın Ersal Akçay’ın “Ustalık” hakkındaki söyleşisi
son derece etkileyici, bilgilendirici ve bir o kadar
da düşündürücüydü. 

Usta olmanın meşakatli yolculuğunu ve ustanın
yüklendiği sorumluluğu dinleyince duygulanma-
mak ve saygı duymamak elde değil. Hayatımızın 
her alanında ustalık kavramı yer almaktadır.
Bizim ustalarımız aynı zamanda bilim insanlarıdır. 
Yaşam boyu eğitim, öğretim sürecinin her anında 
öğretileri ile yanı başımızda yer almaya devam 
ederler. Her zaman bir merak ve arayış içindeler. 
Ulaşılan bir hedefin ardından her zaman gidecek-
leri başka hedefleri vardır. Biz çıraklar, onların bu 
yolculuklarına eşlik edebiliyorsak, merakın ne ka-
dar geniş bir kavram olduğunu görebiliyorsak ne 
mutlu bize. Ustalar, sorgulama bilincini, neden ve 
nasıl sorularını sormayı, merak etmeyi ve araştır-
mayı aşılarlar. Usta-çırak kavramının özünde 
eğitim-öğretim, sonunda da ustanın çırağa el 
vermesi yatmaktadır. Çıraklık dönemimizde us-
taların taşıdıkları büyük sorumluluğu çoğu zaman 
farkedemeyiz. İçten içe saygı duyarız, hayran 

Uzm. Dr. Matilda Merve Tuğlu
Daiichi-Sankyo Türkiye
Medikal Müdür

FARMAKONUK WEBINARI’NIN
ARDINDAN

KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN

oluruz, onlar gibi olmak isteriz ve kendimizi ye-
tiştirmek için telaşlanırız ve acele ederiz, fakat 
biraz ağırdan gitsek, ustalarımızı daha iyi anla-
mak için biraz duraklasak sapasağlam kökleri 
olan bu çınarı görebilme fırsatımız olmaz mı? 

Usta-çırak ilişkisinin sadece öğretmen–öğrenci
ilişkisi değil, aynı zamanda anne, baba, ağabey,
abla rolünü üstlendiğini hepimiz yaşamışızdır.
Ustamıza güvenir, ihtiyacımız olduğunda yanı-
mızda olacaklarını biliriz. Gerçek hayata dair nasi-
hatlarına ihtiyaç duyarız. İyi bir usta-çırak ilişkisi
uzun solukludur. Bir gün yollar ayrılsa da çırağın
ustası ile insani ve bilimsel ilişkilerini sürdürebil-
mesi, saygı ve hürmetini her daim sunabilmesi
ne büyük bir mutluluktur.  

O zaman, ‘’USTA’’ hayatımıza yön veren, işinin
ehli, güvenilir, merak eden, kendini sürekli gelişti-
ren ve bilgisini çırağına aktaran kimse değil midir?  

Farmakoloji için büyük emekler vermiş, bizleri
yetiştiren tüm “USTALAR”a çok teşekkür eder,
saygılar sunarız.  

FARMAKONUK WEBINARI
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Egeliler için ne kadar bilindik bir sebze ise be-
nim için de o kadar bulmaca bitkisidir Şevketi
Bostan. İzmir’de pazarda görünce daha da şaşır-
mıştım. Asıl şaşkınlığı Farmakoloji doktorama
başladığımda onunla ilgili yapılan çalışmaları gö-
rünce yaşadım.  

Bostan Farsça bir kelime, meyve bahçesi
demek. Türkçemizde sebze bahçesi veya kavun
karpuz tarlası olarak kullanılmakta. Şevket ise, 
Arapça’da diken anlamına gelen şawka kelimesin-
den geliyormuş. Durum böyle olunca, Şevketi
Bostan da “Bahçenin Dikeni” oluyor. Atlas Okya-
nusu kıyılarından İran’a kadar geniş bir coğrafya-
da yetişiyor. Ege’de tarla kenarlarında ve kırlarda
sık rastlanır. Doğada kendi kendine yetişir. Toplama-
sı ve ayıklaması ayrı beceridir. Girit Mutfağı’nın
önemli bir lezzeti. Bize de Egemize oradan gelmiş.
Kuzu etiyle yemeği yapılıp ya da haşlanarak sa-
lata olarak afiyetle yeniyor. Bir de arapsaçıyla
veya enginarla birlikte de pişirilen tarifi vardır
ki (Bakınız meraklısına notlar) ... 

Şevketi Bostan Asteraceae familyasından, 
ülkemizde daha çok Scolymus hispanicus L.
bulunmakla beraber, Cnicus benedictus (Kutsal 
Devedikeni) da bulunmaktadır. Benedictus adı
veya kutsallık, Ortaçağda keşişlerin Şevketi Bos-
tanı ilaç olarak kullanmalarından geliyor herhalde.
Veba dahil olmak üzere pek çok hastalıkta de-
nemişler.  

Farmakoloji ailesinde rahmetli Tayfun Berkan
Hoca’nın 1977 yılında verdiği doktora tezi “Şevketi
Bostan Bitkisinde Yapılan Farmakolojik Çalışma-
lar” önemli bir köşe taşı çalışmadır bu konuda. 

Şimdi Manisa’ya dönelim; yıl 1934.  

37 yaşındaki Tabip Binbaşı Cemil Şener
Tıbbiyeden beri giydiği askeri üniformasını dola-
bına kaldırırken hüzünlüdür. Kurtuluş Savaşı’na 

tabip olarak katılmış; zor ve yoğun geçen yıllar
yaşamıştı. Dinlenmek ve sakin bir hayat sürmek 
istiyordu. Bunun için daha önce de kısa bir süre 
yaşadığı Manisa’ya yerleşti. Bahçe içinde iki katlı 
evi tuttuğunda burada Türkiye’nin ilk patentli
ilaçlarından Lityazol Cemil’e hayat vereceğini bil-
miyordu.  

Manisa’da çalışmaya başladıktan sonra, böbrek 
taşı hastalarının daha az görülmesi dikkatini 
çeker. Bunun Şevketi Bostan sayesinde olduğunu 
görünce bambaşka bir serüven başlar, sakin bir 
hayat geçirmek isteyen Cemil Şener’in önünde. 
Evde oluşturduğu laboratuvarda yoğun geçen üç 
sene sonunda artık elinde “Lityalizin” adını verdiği 
ilaç durmaktadır. Taş eritici demek olan Lityaliz-
in adının önce tescilini yaptırır ve 23 Mart 1931 
tarihinde Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti-
ne (Sağlık Bakanlığı) ruhsat başvurusunu yapar. 

Bakanlık 5 Mayıs 1931’da Ord. Prof. Dr. Akil 
Muhtar Özden Hoca’yı mütalaa ve rapor için
görevlendirir. Hoca vakalara Lityalizin vererek
Türkiye’nin ilk ilaç çalışmalarından birine başlar.
Hoca kendinde gerekli kanaat oluşunca, aşağı-
daki raporu 1 Mart 1932’de yazar. 

ŞEVKETİ BOSTAN’DAN
LİTYAZOL CEMİL’E:

BİR İLAÇ GELİŞTİRİLMESİ HİKAYESİ

Doç. Dr. Sedat Altuğ
Teva İlaçları
Medikal Direktörü

TARİHTEN SAYFALAR

Dr. Cemil Şener Tıp Tarihi Müzesi, Manisa
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“Dr. Akil Muhtar  
Peykhane Cad No: 22  
1 Mart 1932 

 
Seriri mutealasi iki sene evvel bana tevdi

olunan Doktor Cemil Fevzi Beyin Litializin ismin-
deki Şardon Mari seyyal hulasasını böbrek taş-
larından muzdarip birçok hastaya verdim. Yev-
miye 100 damlaya itasından mütevellit hiçbir
fena tesiri görülmedi. Mideye, kilyelere tahriş-
kar bir tesir etmiyor. 

Böbrek taşı hasebiyle belinde müzmin ağrı-
ları olan birçok hastaların bu tedaviden istifade 
ederek ağrılarının teskin edildiğini gördük. Taşla-
rın itrahına tesiri olup olmadığına dair kat’i bir
şey söylemek mümkün değildir. Birçok hastanın
tedaviden sonra küçük taşlar düşürdüğünü arz
eder ve yüksek saygılarımı takdim ederim
efendim.” 

Bu rapordan sonra Sağlık Bakanlığı ilacın 
adının “Lityazol Cemil” olarak değiştirilmesini 
ister ve değişiklik sonrası 9 Ekim 1934 tarihinde
3/91 numara ile ruhsat kesilir. Lityazol Cemil,
Utku Mahallesi Sinema Park Caddesi No:21
Manisa adresinde son seneleri kesintili olmakla
birlikte 1995 yılına kadar üretilmiştir. Bu hikaye-
nin en hazin tarafı ailesi tarafından müzeye dö-
nüştürülmek istenen laboratuvarın soyulmasıdır.
Aile bazı malzemeleri hurdacılardan toplayarak
Hafsa Sultan Şifâhânesi Tıp Tarihi müzesindeki
köşeyi hazırlar.  

Meraklısı için ek okumalar ve izleme 

•	 İstridye	Üstü	Girit,	
	 Byron	Ayanoğlu,	
	 İş	Bankası	Yayınları,	2005		
 
•	 Şevketi	Bostan	Bitkisinde	Yapılan	
	 Farmakolojik	Çalışmalar,	
	 Doktora	Tezi,	Berkan	T,	1977	

Meraklısı için hafta sonu kaçamağı  

•	 Celal	Bayar	Üniversitesi	
	 Hafsa	Sultan	Şifâhânesi,	
	 Tıp	Tarihi	Müzesi,	Manisa	 	

•	 Gülcemal	Manisa	Kebapçısı		

Üşengeç meraklılar veya 
pandemi koşulları için 

• http://www.tiptarihimuzesi.com/index.php/tarihce/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=XThVYcBbYoo	

Benim bulabildiğim Lityazol Cemil ilacıyla ya-
pılan tek klinik çalışma var. İzmir Atatürk Eğitim
ve Araştırma Hastanesi 1. Üroloji Kliniğinden
Gözen Gürel ve ark. tarafından 1985 yılında ger-
çekleşen 8.Ulusal Üroloji Kongresi’nde sunulmuş-
tur. Yaşları 17-62 arasında 162 hastaya (104 erkek
ve 58 kadın) Lityazol Cemil ilacı verilmiştir.
Taş boyutu 1 cm olan hastalarda taşın hareket
ettiği görülmüş ve % 80 oranında taşın düştüğü
belirlenmiştir. İlacın kullanımı sırasında, hiçbir
yan etkiye rastlanmamıştır.  

Lityazol Cemil birçok açıdan ilkleri içerir. Cemil 
Bey özel bir amblem ve ambalaj tasarlar. Marka-
sını tescil ettirir, ilk klinik çalışmaya imza atar.
Bence en önemlisi; bir düşü gerçekleştirir. Göz-
lemsel veriler araştırmayla ilaç haline gelir ve
şifa dağıtır.  

Dr. Cemil Şener Tıp Tarihi Müzesi, Manisa
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Sevgili farmakologlar, 

17 Şubat 2021 tarihinde Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekan yardımcısı ve Anatomi Ana-
bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit S. Şehirli’den 
kısa bir e-posta mesajı aldım. Prof. Dr. Şehirli
mesajında Anabilim Dalımız emekli öğretim üye-
lerinden rahmetli Prof. Dr. İzzet Kantemir’in
1952 yılında tercüme ettiği “Farmakoloji Ders 
Notları” isimli kitap için, kitabın yazarı Oxford 
Üniversitesinden Prof. Dr. J. H. Burn’a bir teşek-
kür mektubu yazdığını, bu kitabı ve mektubu
kitaplığında bulan ve şahsen tanıdığı bir profesör
aracılığıyla haberdar olduğunu belirterek anabi-
lim dalımız emekli profesörü olması ve şahsımın 
farmakoloji tarihine ilgisi nedeniyle bilgilendir-
mek istediğini belirtmiştir. Ben de 18 Şubat 2021
tarihinde yazdığım e-posta mesajıyla duyarlı
davranışı nedeniyle kendisine çok teşekkür ettim

FARMAKOLOJİ TARİHİNİN TOZLU SAYFALARINDAN:
PROF. DR. İZZET KANDEMİR’İN

PROF. DR. J. H. BURN’A YAZDIĞI
TEŞEKKÜR MEKTUBU

Prof. Dr. Mehmet Melli
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

TARİHTEN SAYFALAR

ve bu mektubu temin etmekten, farmakologlarla
paylaşmaktan mutlu olacağımı belirttim. 22 Şubat
2021 tarihinde Oxford Üniversitesinden farmako-
loji profesörü J. P. Bolam’dan bir e-posta mesajı 
aldım. Prof. Bolam sözkonusu kitabı emekli far-
makoloji profesörü John Walker’dan aldığını ve
büyük olasılıkla da Prof. Burn’un emekliğinden
sonra bu kitabı Prof. Walker’e ilettiğini belirterek,
kitabın dış ve iç kapak fotokopileriyle mektubun
fotokopilerini bana iletti. Aşağıda bu belgeleri
bulacaksınız. 

Bu vesileyle sizlere kısaca rahmetli Prof. Dr. 
İzzet Kantemir’i tanıtmak istiyorum. Türk Farma-
koloji Derneği 12-14 Mart 2003 tarihinde Ilgaz, 
Kastamonu’da düzenlediği “Farmakoloji Eğitimide
Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Seminerleri”ni
Prof. Dr. İzzet Kantemir adına düzenledi. Bu top-
lantıda hocanın kısa özgeçmişi sunuldu ve seminer
kitabında basıldı. Ben size burada yazarlarından 
birisi olduğum “Türk Farmakoloji Tarihi” kitabında
hocayla ilgili kısmı aktaracağım. Ben Ankara Üni-
versitesi Tıp Fakültesine 1973 yılında girdim. Hoca
da 1973 yılında emekli olduğu için kendisinden li-
sans düzeyinde ders almadım ve daha sonra da
hiç tanışma şansım olmadı. Kendisini bizzat tanı-
yan hocalarım nezaketinden, zarafetinden bah-
sederlerdi. Hoca 7 Ocak 1971 yılında yapılan 5.
Genel kurulda yönetim kuruluna seçilmiş ve baş-
kanlık görevini yürütmüştür.  
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İzzet Kantemir 
(1903-1987) 

İzzet Kantemir, 1903’te İstanbul’da doğdu. 
1924’te Dârü’l-fünûn Tıp Fakültesi’nden mezun ol-
du. Bir süre hükümet tabipliğinde bulundu. Daha
sonra uzmanlık eğitimi için Alman ve Gureba
hastanesinde görev aldı. Bir süre Almanya’da 
bulundu. 1933 Üniversite Reformundan sonra pato-
loji kürsüsünde görev yaparken Prof. Oberndorfer’in
derslerini Türkçe’ye çevirdi. Ankara’ya gelerek Nu-
mune Hastanesi’nde çalışmaya başladı. Ankara Tıp 
Fakültesi bünyesinde Farmakoloji kürsüsünü kuran
Paul Pulewka’nın isteği üzerine kürsüye girerek
1947’de doçent oldu. Pulewka’nın derslerinin çeviri-
sini de üstlendi. Pulewka’nın 1954 yılında Türkiye’den 
ayrılmasından sonra aynı yıl kürsü profesörlüğü-
ne yükseldi. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra 147’ler
diye bilinen ve 147 öğretim elemanının üniversi-
teden uzaklaştırılması olayında İzzet Kantemir de
görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır. İ. Kantemir
1962’de 147’lilerin üniversiteye dönmelerine imkân
sağlayan bir kanun sayesinde tekrar kürsüsüne 
geri döner. 1973 yılında ise yaş haddinden emek-
liye ayrılır. İzzet Kantemir kanser tedavisiyle yakın-
dan ilgilenmiş, 1960’larda Diyarbakır civarında “kara
yara” hastalığının zehirli buğdaylarla ilişkisinin
bulunmasında İzzet Kantemir’in çalışmaları be-
lirleyici olmuştur. 

İzzet Kantemir’in belli başlı eserleri: 

Reçete Yazma Dersleri (1951), 
İlaç Tedavi (1951), 
Tedavinin Esası Farmakoloji (1957), 
Kanser ve Tedavisi (1969), 
Farmakoloji Dersleri (1963). 

İlginç olarak burada verilen özgeçmişinde bah-
se konu olan “Farmakoloji Ders Notları” kitabı yer
almamaktadır. Aynı şekilde anabilim dalı kütüp-
hanesinde de bu kitap yer almamaktadır.  Kütüpha-

nede “Tedavinin Esası Farmakoloji”, “İlaçla Tedavi”
ve “Farmakoloji Dersleri” kitaplarının çeşitli bas-
kıları bulunmaktadır. Bahse konu “Farmakoloji Ders
Notları” kitabı Ankara’da Örnek matbaası tara-
fından çevrilmiştir ve 119 sayfadır.  

Burada farmakolojiye oldukça önemli katkıla-
rı olan Prof. Dr. J. H. Burn’un kısa yaşam öykü-
sünü vermek istiyorum (Wikipedia, 1 Mart 2021). 
Çalıştığı farmakologlar arasında Sir Henry Dale ve
Edith Bülbring ve yetişmesine katkıda bulunduğu
farmakologlardan birisi Sir John Vane olunca, 
zannediyorum ne kadar önemli bir farmakolog
olduğuna dair daha fazla söze ihtiyaç duyulma-
yacaktır.  

Joshua Harold Burn  
(6 March 1892 – 13 July 1981) 

Burn was born in Barnard Castle, County 
Durham, England. He was educated at Barnard
Castle School. Burn entered Emmanuel College,
Cambridge in 1909 where he read the Natural
Sciences Tripos. He specialised in physiology
for Part II. His tutor was Frederick Gowland 
Hopkins. After receiving his BA he was awarded
a research grant by Emmanuel College and a 
Michael Foster Studentship by the University.
The next 18 months were spent in research with 
Joseph Barcroft. Other figures in physiology at
Cambridge at the time were Keith Lucas  and 
the Nobel Laureates Archibald Hill and Edgar
Adrian. In January 1914 Burn went to work for
Henry Hallett Dale in London. 

In October 1914 Burn enlisted in the army
as a Signals Officer with the rank of corporal. 
By the end of 1917 he was required to return to 
England to finish his medical training. From 
1920 to 1926 he worked with Henry Dale at the
National Institute for Medical Research in
Hampstead. His work involved the standardisation 
of medicines. In 1926 he became director of the 
Pharmacological Laboratories at the Pharmaceutical 
Society of Great Britain, again involved in the 
standardisation of medicines. Between 1926 and 
1937 Burn had 44 co-workers, of which 30 came 
from overseas. From 1933 he worked closely
with Edith Bülbring. In 1931 he was a founder 
member of the British Pharmacological Society
and he was a member of the commission that 
produced the reforming British Pharmacopoeia
in 1932. In 1933 he was appointed Dean of The 
School of Pharmacy, University of London.
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From 1937 to 1959 Burn held the chair of
Pharmacology at the University of Oxford. Over 
the years he had 162 academic staff, including
John Robert Vane (1927–2004), one of three winners
of the Nobel Prize in Physiology or Medicine in
1982. 

Burn was an honorary Doctor of Yale University,
the University of Mainz and the University of
Bradford. He was an honorary member of the 
British Pharmacological Society, the German 
Pharmacological Society and the Czechoslovakian 
Medical Society of Jan Evangelista Purkyně and
a member of the Leopoldina and a fellow of the 
Royal Society (elected 1942) . In 1967 he received
the Schmiedeberg-badge of the German
Pharmacological Society and in 1979 the Wellcome
Gold Medal of the British Pharmacological
Society. 

Publications 

Methods of Biological Assay, 1928; 
Recent Advances in Materia Medica, 1931;
Biological Standardization, 1937; 
Background of Therapeutics, 1948; 
Lecture Notes on Pharmacology, 1948; 
Practical Pharmacology, 1952; 
Functions of Autonomic Transmitters, 1956;
The Principles of Therapeutics, 1957; 
Drugs, Medicines and Man, 1962; 
The Autonomic Nervous System, 1963; 
Our most interesting Diseases, 1964; 
A Defence of John Balliol, 1970 

Bu vesileyle iki değerli bilim insanını saygıyla,
rahmetle anarken, buna vesile olan Prof. Dr. Ümit
S. Şehirli ile Prof. Dr. J. P. Bolam’a duyarlı davra-
nışları için çok teşekkür ediyorum. 
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TFD 2020 - 2021 FAALİYET RAPORU

TFD Yönetim Kurulu

17 Ocak 2020’de derneğimizin XXXIII. Seçimli Olağan Genel Kurulunda yapılan “Yönetim Kurulu
Seçimi”nde siz değerli üyelerimiz tarafından seçilerek 33. Dönem TFD Yönetim Kurulu olarak göreve
başladık. Bir yıl boyunca derneğimizi en iyi şekilde temsil etme bilinci ve gururuyla çalıştık ve çalışmaya da
devam ediyoruz. Seçim bildirisinde duyurduğumuz  

• Aidiyet bilinci, katılımcılık ve dayanışma anlayışı, 
• Üyelerimizin mesleki saygınlığı ve özlük haklarının iyileştirilmesi, 
• Lisans ve lisansüstü Farmakoloji eğitiminde standardizasyon ve akreditasyon,  
• Ulusal ve uluslararası işbirliklerinin arttırılması,  
• Genç bilim insanlarının özendirilmesi ve desteklenmesi, 
• Bilimsel ve etik ilkelere uygunluk,  
• Topluma hizmet 

ilkelerine uygun olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ve etkinlikleri sizlerle paylaşıyoruz.  Yine sizlerin
desteği ve katılımıyla 2021 yılında da aynı heyecan ve motivasyonla çalışmaya devam edeceğimizi
belirtir sevgi ve saygılarımızı sunarız.  

TFD ÇALIŞMA GRUBU / KOMİSYON / KURUL / TEMSİCİLİKLERİNDEN HABERLER

Prof.Dr. Aslı Ceylan
TFD Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Yeşim Tunçok
TFD Yönetim Kurulu Başkanı 

Doç. Dr. İsmail Mert Vural
TFD Yönetim Kurulu Saymanı

Prof. Dr. Günay Yetik Anacak
TFD Yönetim Kurulu Sekreteri

Prof.Dr. Gökçe Topal Tanyılmaz
TFD Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Sedat Altuğ
TFD Yönetim Kurulu 2. Başkanı

Doç. Dr. Ahmet Altun
TFD Yönetim Kurulu Üyesi
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17.01.2021

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu
 2020 Yılı Etkinlik Raporu

1- Genel Bilgiler: 
 

• TFD Üye Sayısı: 1150 
• Aktif Üye Sayısı: 716 
• 2020 Yılında TFD Üyeliğine kabul edilenler: 16 
• 2020 Yılında TFD Üyeliğinden ayrılanlar: 10 

2- Yönetim Kurulu Toplantıları: 

TFD Yönetim Kurulu 2020 yılında ilk toplantısını 28 Ocak 2020’de yüzyüze Ankara’da gerçekleştirmiş 
olup sonraki 11 toplantıyı, COVID-19 küresel salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirmiştir (28 
Ocak 2020, 4 Şubat 2020, 26 Şubat 2020, 11 Mart 2020, 14 Nisan 2020, 30 Nisan 2020, 29 Mayıs 2020 
(karar defterinde yer almamaktadır), 1 Temmuz 2020, 30 Temmuz 2020 (karar defterinde yer alma-
maktadır), 25 Eylül 2020, 22 Ekim 2020 (karar defterinde yer almamaktadır) ve 7 Aralık 2020).  

3- Bilimsel Etkinlikler: 

COVID-19 küresel salgını nedeniyle tüm bilimsel toplantılar sanal ortamda gerçekleştirilmiştir (Tablo 1).

Tarih Etkinlik Adı Konuşmacılar Katılımcı Sayısı

26-27 Mart 2020 29. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası 
Bilimsel Etkileşme Sempozyumu (FEKBES)

Duygun Altıntaş Aykan
Edip Güvenç Çekiç
Zeliha Pala Kara
Ruhan Deniz Topuz

250

14 Mayıs 2020 İlaç Yeniden Konumlandırma ve COVID- 19 
Sanal Sempozyumu (TFD Klinik
Farmakoloji Çalışma Grubu İşbirliği ile)

Stefano Alcaro
Arzu Güneş Granberg

250

11 Haziran 2020 Klinik Araştırmalar ve COVID-19 Sanal 
Sempozyumu (TFD Klinik Farmakoloji 
Çalışma Grubu İşbirliği ile)

Sinem Ezgi Gülmez
Sedat Altuğ
Jacques Demotes Mainhard
Hakan S. Orer
Serhat Ünal

271

19 Kasım 2020 Farmakoekonomi Sanal
Sempozyumu 

Berna Simten Malhan
Elif Hilal Vural
Mete Şaylan
Refik Altun
Elif Aslan

488

Tablo 1. TFD 2020 Yılı Etkinlikleri. 

4- TFD E-Bülteni: 

Yayınlanmasına 2 yıl ara verilen TFD E-Bülteni Editör yardımcımız Günay Yetik Anacak’ın önderliğinde
TFD Yönetim Kurulu ve 2020’de oluşturulan Bülten Bilim Kurulu’nun çabalarıyla tekrar yayınlanmaya
başlanmıştır. Toplam 4 sayı, 1 özel dosya ve 1 özel ek yayınlanmıştır (139. Ocak-Mart 2020 sayısı ile
COVID-19 Özel Dosyası, 140. Nisan-Haziran 2020 sayısı ile Nisan-Haziran 2020 EPHAR Özel Eki,
141. Temmuz-Ekim 2020 sayısı ve 142. Kasım-Aralık 2020 sayısı).  
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5- Yeterlilik Kurulu Çalışmaları: 

Hakan S. Orer, Sedef Gidener, Canan Uluoğlu ve Tolga Reşat Aydos’dan oluşan Yeterlilik Kurulu, kurulun
belirlediği gereksinim üzerine Feyza Arıcıoğlu’nu kurul toplantılarına katılmak üzere davet etmişlerdir.
Yeterlilik Kurulu Hakan S. Orer’in başkanlığında, TFD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Tunçok’un da
katıldığı 8 toplantı sonucunda, Farmakolojide Tıpta Uzmanlık ve Doktora eğitiminde güncellenmiş
yeterlilikler tablosunu hazırlayarak TFD Yönetim Kurulu’na sunmuştur.  

6- TFD Tıpta Uzmanlık Özlük Hakları Komisyonu Çalışmaları: 

Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu’nun 11.03.2020 tarihli toplantı kararıyla “Tıpta Uzmanlık
Özlük Hakları Komisyonu (TUÖHAK)” kurulmuş olup, bu komisyonda Ayşe Pelin Kurtoğlu, Pelin Koca, 
Emine Öz, Nusret Uysal, Elif Keskin Arslan ve İsmail Burak Bal görevlendirilmiştir. Türk Farmakoloji
Derneği Tıpta Uzmanlık Özlük Hakları Komisyonu çalışmaları kapsamında Tıbbi Farmakoloji Uzmanı
/Uzmanlık Öğrencilerinin her türlü özlük hakları ve görev sorunlarını değerlendirmek amacıyla online bir
anket hazırlanmış ve uygulanmıştır. Tıpta Uzmanlık Öğrencileri ve uzmanların özlük hakları konusunda
ek ödeme itiraz dilekçesi Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. COVID-19
pandemisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılması planlanan yüzyüze görüşmeler 2021 yılına
ertelenmiştir. TÜOHAK’nun 2020 yılı faaliyet raporuna ve rapor içinde yer alan anket sonuçlarına
http://www.tfd.org.tr/content/komisyonlar adresinden ulaşılabilir. 

7- TFD Çalışma Grupları: 

• TFD Çalışma Grupları Yürütme Kurulları 2 yıllık dönem için yeniden oluşturulmuştur:  
 - Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu: 
  Sinem Ezgi Gülmez, Canan Uluoğlu, Arzu Güneş Granberg, Volkan Aydın, Zeynep Güneş Özünal 
 - Klinik Toksikoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu: 
  Mine Kadıoğlu Duman, Serap Annette Ergür, Zafer Gören, Nil Aksay, Ömer Demir. 
 − Hücresel Tedavi, Rejeneratif Tıp ve Biyoteknolojik İlaçlar Çalışma Grubu Yürütme Kurulu: 
  Kansu Büyükafşar, Akif Hakan Kurt, Ferda Kaleağasıoğlu, Olcay Kıroğlu, Erkan Maytalman,
  Arzu Sayın Şakul, Ahmet Sencer Yurtsever 

• TFD Çalışma Grupları Yönergesi güncellenerek TFD web sitesine eklenmiştir  
 (http://www.tfd.org.tr/content/y%C3%B6nergeler-ve-standart-i%C5%9Fleyi%C5%9F-y%C3%B6ntemleri).  
  

8- Uluslararası İlişkiler: 

• ECCR ve TFD İşbirliği ile sempozyum: 
 European Council of Cardiovascular Research (ECCR) and Turkish Pharmacological Society
 (Joint Webinar): Covid-19 and Cardiovascular System From Basic Mechanisms to Clinical
 Perspectives, 27 Ocak 2021 
• AB projesi ortaklığı başvurusu: 
 “KA226 strategic partnership” proje çağrısına “VirtuaLearn Pharmacotherapy” adlı proje
 önerisine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile birlikte partner olarak proje başvurusu yapılmış
 olup, değerlendirme sonucu beklenmektedir.   
• EPHAR, IUPHAR ve EACPT üyelikleri ve delegasyonu ile ilgili etkinlikler: 
 - TFD EPHAR delegeleri olarak Günay Yetik Anacak ve Gökçe Topal ve EPHAR Executive
 Committee adayı olarak Nezahat Tuğba Durlu-Kandilci bildirilmiştir.  
 - IUPHAR’a 2020-2021 dönemi TFD Yönetim Kurulu bildirimi yapılmıştır
 (rciarametaro@parthenonmgmt.com).  
 - 2021-2023 dönemi için EAPCT’e delege isimleri olarak Yeşim Tunçok ve Canan Uluoğlu 
 bildirilmiştir.  
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9- TFD Web Sayfası ve TFD Sosyal Medya Hesapları: 

TFD’nin web sayfasındaki bilgiler güncellenmiş ve tüm etkinlikler ve haberler web sayfasından da
eş zamanlı olarak paylaşılmaya başlanmıştır.   

Türk Farmakoloji Derneğinin üyeleri ile iletişimini güçlendirmesi, yapılan etkinlikler ve faaliyetler
konusunda üyelerini bilgilendirmesi, fikirlerini alması ve katılımlarını sağlaması TFD Yönetim Kurulunun
en büyük önceliklerinden biridir. Bu bağlamda açılan “twitter (@TFDTurk)” ve “instagram
(@turkfarmakolojidernegi)” hesaplarında kısa zamanda hatırı sayılır takipçi sayısına ulaşılmıştır. Aynı
zamanda tek yönlü bir “WhatsApp (TFD duyuru)” grubu kurulmuş ve 200’e yakın üyemiz bu gruba
katılarak etkinliklerimizden doğrudan  olarak haberdar olmaya başlamıştır.  

10- TFD’nin gelir kaynaklarının arttırılması ve aidatların toplanması: 

Bir yıllık dönem sırasında üyelerimize e-posta aracılığı ile aidat borçları hatırlatılmıştır. Bu hatırlatmalar
sonucunda üyelerimizden önemli dönüşler olmuştur. Aidat borcunu ödeyen tüm üyelerimize teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Bu dönem sırasında derneğimize kısıtlı sayıda bağış yapılmıştır. 2021 yılı içerisinde de üyelerimize
aidat borçları e-posta aracılığıyla hatırlatılacaktır. 2021 yılında derneğimize daha fazla bağış alınması için
çalışmalar yapılacaktır. 
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Doç. Dr. Ahmet Altun
TFD Yönetim Kurulu Üyesi

TFD KLİNİK TOKSİKOLOJİ ÇALIŞMA
GRUBU SANAL SEMPOZYUM SERİLERİ

COVID-19’DA İLAÇLAR, AŞILAR VE 
GÜVENLİLİK KONFERANSININ ARDINDAN

Türk Farmakoloji Derneği 15 Ocak 2021 tari-
hinde Toksikoloji çalışma grubu önderliğinde
“COVID-19’da İlaçlar, Aşılar ve Güvenlilik” isimli bir
çevirimiçi bir konferans düzenledi. Tek oturumda 
üç konuşmacı ile gerçekleştirilen konferansta 
COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçların ve aşıla-
rın güvenlik özellikleri her yönden değerlendirildi.
Acıbadem Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr.
İftihar Köksal, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalından Doç. Dr. 
Aylin Arıcı ve son olarak da Pfizer Klinik Araştırma-
lar ve Operasyon Müdürü Uzm. Dr. Ayşe Neslihan
Aslan konferansa konuşmacı olarak katkı verdiler.
Bir klinisyen ve farmakoloğa sektör gözü ile baka-
bilen bir konuşmacının da eşlik etmesi konferansı
daha ilgi çekici ve derinlikle hale getirdi. Kayıt yap-
tıran katılımcı sayısının 400’e yakın olması da bunu
kanıtlar niteliktedir.  

Konferans Türk Farmakoloji Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yeşim Tunçok’un açılış 
konuşmaları ile başladı. Başarı dileklerini ileten 
Yeşim Tunçok, sözü Klinik Toksikoloji Çalışma 
Grubu Başkanı Prof. Dr. Mine Kadıoğlu Duman’a 
bıraktı. Mine Kadıoğlu Duman çalışma grubu faali-
yetleri hakkında bilgi verdikten sonra Prof. Dr. 

İftihar Köksal’ı tanıttı ve sözü kendisine bıraktı. 
İftihar Köksal “COVID-19 Enfeksiyonu ve Güncel
Tedaviler” isimli konuşmasına pandeminin gelişim
sürecini anlatarak başladı. Daha sonra COVID-19 
Enfeksiyonunun kliniğinden detaylı şekilde bahse-
derek güncel tedavi yaklaşımlarını kılavuzlar ışı-
ğında (The Infectious Diseases Society of America
(IDSA) ve National Institutes of Health (NIH))  
paylaştı. Daha sonraki konuşmacı Doç. Dr. Aylin 
Arıcı sözü İftihar Köksal’ın bıraktığı yerden alarak 
tedavide kullanılan ilaçların toksik etkilerini ve bu
ilaçlarla ilgili yapılan klinik araştırmaların sonuç-
larını karşılaştırmalı şekilde paylaştı. Uzm. Dr. Ayşe 
Neslihan Aslan ise “COVID-19 Aşıları Olası Toksik 
Etkileri ve Güvenliliği” isimli konuşmasını aşı gü-
venliği konusunda odakladı. Aşı geliştirme fazla-
rından kısaca bahsettikten sonra aşı geliştirme
platformları hakkında bilgi vererek şu anda kulla-
nılan ve geliştirme aşamasında olan aşıların olası 
toksik etkilerini karşılaştırmalı olarak paylaştı.

Konferansın sonunda gerçekleştirilen ve Prof. 
Dr. Mine Kadıoğlu Duman - Prof. Dr. Zafer Gören 
tarafından modere edilen soru-cevap kısmında
katılımcılar sorularını yönelttiler ve oldukça ve-
rimli bir soru-cevap bölümü gerçekleştirildi. 

TFD ÇALIŞMA GRUBU / KOMİSYON / KURUL / TEMSİCİLİKLERİNDEN HABERLER
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Konferans “zoom” üzerinden gerçekleştirilerek 
youtube üzerinden yayınlandı. Konferansa kayıt 
yaptıran 400 kişiden 363’ü katıldı. Ortalama ta-
kip süresi 30 dakikanın üzerindeydi. Konferans 
sonrasında gerçekleştirilen geri bildirime 53 kişi 
katıldı. Konferansın bilimsel olarak katılımcıların 
beklentilerini karşıladığı görüldü. Geri bildirim
formundaki yorumlardan bazıları şöyleydi; 

“Özellikle asistan-öğrenci düzeyinde eğitim top-
lantıları düzenlenmesi Covid nedeniyle oluşan 
boşluğu kapatmak için fayda sağlayacaktır”

“Sanal sempozyumlarda konuşmacı sürelerinin
20 dakikadan fazla olmaması, tartışmaya daha
fazla zaman ayrılması” 

“TFD’ye teşekkür ederim. Konuşmacı seçimi çok 
başarılı idi. Arkadaki ekranda akıp giden hareket-
lilik konuya odaklanmada zorluk çıkabilir diye
düşünüyorum. İyi çalışmalar dilerim.” 

“COVID-19 ile ilgili en iyi webiner’lardan biriydi 
benim için. Umarım devamı da gelir, teşekkürler.”

“Her nedense (işyeri bilgisayarından kaynaklı
olabilir) yazdığım soruları iletemedim. Sadece
Chat üzerinden değil sesli olarak da soru sorma
olanağı olmasını rica ediyorum.” 



21TFD Bülteni  | Sayı: 143 | Ocak - Mart 2021

BİR FARMAKOLOG BİR SANAT

Dans merakınız nasıl başladı? Bize biraz dans
yolculuğunuzdan bahseder misiniz? 

Dans dersleri almaya aslında çok geç yaşta 
başladım. Ama çocukluğumdan beri kendi kendi-
me müziğin ritmiyle dans etmeyi seviyorum. Latin
dans dersleri almaya başladığımda farkettim ki
ben aslında eskiden beri dans ederken farkına
varmadan içten gelerek salsa, samba, cha cha
figürleri yapıyormuşum. Eğer re-enkarnasyon 
varsa daha önceki hayatlarımdan birinde ruhum 
latin bir bedende miydi acaba diye düşünüyorum
zaman zaman. Tangoya da sonradan yöneldim,
ama tangonun müzikleri de beni inanılmaz etki-
liyor. 2002-2003 yıllarında Ege Üniversitesi Kon-
servatuvarının sonradan emekli olan müdürü
Prof. Dr. Gürbüz Aktaş’ın latin dans kursları açtı-
ğını duydum. Ders alarak latin danslarına başla-
mak istemiştim o zaman, ancak partner bula-
mayınca katılamadım. 

Zumba yaptığınızı da biliyoruz. Zumba nasıl
başladı?  

Spor yapmayı seviyorum genel olarak. Step, 
aerobik gibi sporları düzenli olarak yapardım 
zaten hep. O dönemde de Türkiye’de bir pilates 
modası başlamıştı ve bizim hastanede Halkla 
İlişkiler pilates kursları açtı. Pilatese başladık-
tan bir süre sonra zumbayı da ilk defa o kurstaki
arkadaşlardan duydum. Sanırım 2011 yılıydı. Zum-
bayla ilgili de hiçbir fikrim yoktu, ancak “dansla
spor arası bir şey” olduğunu duyunca tereddüt-
süz başladım. Daha önce step yaparken de müzik

ZUMBADAN TANGOYA DANSLA 
DOLU BİR YAŞAM:

PROF. DR. SİBEL GÖKSEL

Doç. Dr. Gönen Özşarlak Sözer
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

eşliğinde spor yapmak hoşuma gidiyordu zaten. 
Zumba hocamız da Ege Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan 
Prof. Dr. Deniz Gökengin’di. Katıldığım ilk zumba
seansında inanılmaz keyif aldım.  

Sonra ardından Latin dansları ve tango geldi
sanırım. Bu nasıl oldu? 

Zumba dersinde ilk seansın bitiminde Den-
iz Hoca “Koordinasyonun çok iyi. Sen daha önce 
dans dersi aldın mı?” diye sordu. “Hayır almadım” 
dedim.  “Neden almıyorsun?” dedi. Ben de partner
olmadığı için gidemediğimi söyledim. “Gittiğin 
kursta grup derslerinde partner bulunuyor” dedi. 
O hevesle ben de dans derslerine gitmeye karar 
verdim ve bir denemek için Arman Esen Dans
Akademisi’ne gittim.  Gidiş o gidiş! Erişkin latin dans
kursları vardı. Birer ay sosyal danslardan salsa-
nın ve dans sporları kategorisinde yapılan latin
danslarından rumba, chacha, samba, jive ve pa-
sadoblenin temel figürleri öğretiliyordu. Ben en 
son heyecanla pasodobleyi bekliyordum, fakat 
pasodobleye gelinceye kadar grup dağıldı, bense 
devam etmek istiyordum. Bunun üstüne Arman
Hoca da çok hızlı öğrendiğimi söyledi ve yürütmek-
te olduğu dans eğitmenliği programına başlamayı
düşünüp düşünmeyeceğimi sordu. Benim bu yaş-
tan sonra eğitmen olmak gibi bir niyetim yoktu. 
Yapamayacağımı düşündüm, ancak Arman Ho-
canın desteğiyle dans eğitmenliği programına 
başladım. Programda ilk olarak 6 ay teorik ders-
ler yapılıyor. Bu teorik dersler çok keyifliydi. Latin
danslarının temel karakteristikleri, birbirlerinden
farkları, dansın tarihi, drama, ritm, beden dilini
kullanma, anatomi, kineziyoloji, antreman bilim-
leri, beslenme gibi çok farklı dersler aldım. 6 ayın 
sonunda yapılan sınavda başarılı oldum ve ikinci 
6 aylık etaba geçtim. Bu dönemde akademide 
devam eden 40 farklı kategorilerde dans seansı 
gözlemci olarak izleniyor ve her dans seansında 
seans formları dolduruluyor. O seansın sosyal 
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sorumluluk mesajına varıncaya kadar sorgu-
layan formlardı bunlar. Bir yandan da Arman ho-
cayla dansların temel figürleri çalışılıyor. Latin
danslarının çok net ve matematiksel kuralları var
ve bir taraftan da onların öğrenilmesi gerekiyor. 
40 seans izlemeyi de disiplinli bir şekilde tamam-
ladım. Arman Hoca bu defa masterlar kategori-
sinde dans sporcusu olmamı önerdi. Önce çok 
olumlu bakmadım, ancak derslerine katılmak 
istedim, çünkü bu derslerde eğitimci olmak için 
eğitim tekniklerinin inceliklerini bizzat dersi alırken
öğrenebileceğimi düşündüm. Ancak supraspinatus
tendon yırtığım olduğu için omuz hareketlerinde 
zorlanmam ve yeniden omuz ağrıları çekmeye 
başlamam nedeniyle bıraktım. Eğitmenlik progra-
mına devam ettim, ama babamın kalp yetmezli-
ği nedeniyle hastaneye yatışı söz konusu olunca
akşamları ona refakat etmem gerektiği için 
derslere 4,5 ay devam edemedim ve eğitmenlik
programından da koptum. Daha sonra da idari
görevler araya girdi ve eğitmenlik eğitimini yarı-
da bıraktım. Ama bu arada eğitmenlik progra-
mına devam ederken Arman Hoca danslar içe-
risinde kendime bir alan belirlememi istedi ve ben
de “Arjantin tango” dedim. 

Tango diğer latin dansları gibi değil. Belli bir ku-
ralı yok, doğaçlama yapılan bir dans. Erkek yön-
lendiriyor, kadın onu takip ediyor. Yöneten ve takip 
eden (lead & follow) var. Dansı şekillendirebilmek 
ve yönetmek için önce temel erkek figürlerini 
öğrenmekle başladım. Ama babamın hastalığı ve
idari görevler nedeniyle eğitmenlik programına
devam edemedim, yine de sonrasında dansa
devam etmek istedim. Alsancak’ta İzmir Tango
Akademi’de tango derslerine başladım ve sonra
tangoya yöneldim. 1,5 sene farklı gruplarla tan-
go derslerine devam ettim. Erkek figürlerini öğ-
renerek tangoya başlayınca daha sonra kadın 
rolüne geçmekte zorlandım açıkçası, çünkü ken-
dinizi teslim etmeniz ve erkeği takip etmeniz gere-
kiyor. Bunu aşmam uzun sürdü. Bu arada da tıp
fakültesi öğrencilerine Özel Çalışma Modülleri 
(ÖÇM) kapsamında “Arjantin Tango Öğreniyorum”
adıyla bir ÖÇM açtım. Gürbüz Hocanın derslerinde
tanıştığım ve birlikte tango dersleri aldığım, o 
zamanki adıyla Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu 
emekli müdürlerinden Prof. Dr. Birol Doğan ho-
cayla birlikte dersleri vermeye başladık. 1-2 dö-
nem devam etti. Aynı zamanda İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı’nın akademik 
kurulundayım. Onların yaşlılar için yaptıkları bir
sosyal sorumluluk projesi kapsamında Ege 3. Yaş 
Tazelenme Üniversitesinde de 60 yaş üstü birey-

lere Arjantin tango dersi veriyoruz. Ancak araya
pandemi girince hem ÖÇM’ye hem de yaşlılarla
yaptığım seçmeli derse ara verdim. 

Tangoda sizi etkileyen ne oldu? 

Klasik Latin dansları genelde seyirciye oynanan,
dışa açık danslar; oysa tango daha içe dönük ger-
çekleştirilen, partnerle paylaşımın ön planda ol-
duğu ve tamamen yakın temas halinde bedeni
takip etmeyi gerektiren bir dans. Dolayısıyla duy-
guların, ritmin ve beden hareketlerinin paylaşımı
söz konusu, kişisel mesafenizi koruyarak ama ya-
nak yanağa dans ediyorsunuz, kendi içinde böyle
bir paradoksu var. Ayrı bir kültürü var, nitekim 2009
yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine 
(Cultural Inheritage List) alınmış. Tango gecele-
rinde, yani milongalarda, sözel olarak dansa davet
edilmez. “Cabeceo” denen ve dansçıların birbirle-
rini göz teması ile dansa kaldırmasına dayanan 
bir tango geleneği vardır. Göz göze bakışır, gözle-
rinizle daveti kabul eder ve pistte buluşursunuz. 
Tangoda konuşulmaz. Hatta derslerde partnerle
konuşursanız hoca “Düğün dansı mı yapıyorsunuz?”
diye uyarır. Milongalarda genellikle üçer parçalık 
tandalarda dans edilir. Çok keyif aldıysanız aynı 
partnerle bir sonraki tandada devam edebilirsiniz. 
Kişisel sınırınızı koruyarak insanlarla yakın ilişki-
ye geçtiğiniz bir dans ve bu ritüel içinde o saygı 
barajı aşılmıyor hiçbir şekilde. Tango konusunda da
Arjantin ve Uruguay arasında da bir çekişme var
bu konuda. İki ülkenin ortasında “River Plate” denen
bölgede ortaya çıkmış. Müzik kökeninde melankoli,
hırs, acı, arabesk bir ruh halini de barındırıyor.
Dansın en karakteristik özellikleri yakın tutuş,
ağırlık merkezinin aşağıda olması ve bedenin ayrış-
masıdır. Bedenin üst tarafı ile alt tarafının farklı
eksenlerde ayrılması (contrabody movement), yani
dissosiyasyon söz konusudur. Bir başka deyişle kadın
bedeninin üst yarısı yakın tutuşta erkeği takip eder-
ken alt yarısı “ocho” yapar, yani sekiz rakamını çizer
şekilde sağa ve sola gider. O nedenle de vücudun
“core” bölgesinde trunkal kaslarınızı iyi çalıştırıyor ol-
manız gerekir. Hakkını vererek yaptığınızda bedenen
de çok çalıştırıyor ve günlük hayatınızda çok kullan-
madığınız gövde kaslarınızı terbiye ediyorsunuz. 
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Dans Hayatınıza neler kattı? 

Önce zumbadan söz edecek olursak, zumba 
yaparken düşünceyi sıfırlıyorsunuz. Başka hiçbir 
ortamda düşünce sıfırlamak mümkün değil.  Özel-
likle zihnen çalışılan dönemlerde (örneğin doktora 
ya da doçentlik sınavına hazırlanma gibi) inadına
zumba yapılması gerektiğini düşünüyorum, çünkü
özellikle bizim alanda, yani farmakolojide çok yo-
ğun teorikle uğraşıyoruz ve zihni yoran bir alan. 
Başka sporlarda, başka uğraşlarda (örneğin pilates
yaparken ya da mutfakta yemek yaparken bile)
zihniniz sürekli arka planda çalışıyor. Oysa zum-
bada o an hocanın yaptığı koreografiyi yaka-
lamak zorundasınız ve başka hiçbir şey düşüne-
miyorsunuz. Seansın sonunda bakıyorsunuz ki 
bedenen yorulmuşsunuz, ama zihnen inanılmaz
dinlenmiş hissediyorsunuz. Hakkıyla “toning”
şeklinde yapılan bir zumba seansında 700 kalori
kadar yakılabiliyor. Zumbayı o nedenle seviyorum
ve şu an haftada 2 gün Zumba Ege grubuyla çev-
rimiçi olarak zumbaya devam ediyorum. Zumba
Ege grubuyla tıpla ilgili farklı kongre, sempozyum
ve halk günlerinde sosyal program dahilinde da-
vetli olarak katıldık ve gösteriler yaptık. Bu etkin-
liklerde aynı zamanda Ege Tıbbiyeliler Derneği’ne
öğrenci bursu için bağış topluyoruz. Grubumuzda
öğretim üyeleri, öğrenciler, hemşireler, sekreter
ve laborantlar da var. Zumba Ege spor yaptığı-
mız, dansla koordinasyonumuzu geliştirdiğimiz,
aynı zamanda sosyal paylaşımları da yapabil-
diğimiz bir platform. 

Arjantin tangoya gelince, inanılmaz dinlendi-
rici, keyif verici bir aktivite ve orada da bir sosyal
çevre oluşturuyorsunuz. Dans sayesinde çok farklı
mesleklerden, renkli bir çevrem oldu.  

Peki dans ve farmakoloji ilişkisi? 

Tıp fakültesinde öğrenciliğimden beri farma-
kolojiyi, farmakolojideki mekanistik ilişkileri çok 
seviyorum. Çocukluğumdan beri müziğin ritmiy-
le vücut devinimleri şeklinde dans etmeyi de
seviyorum. Dans ve farmakolojinin ortak bir nok-
tası var bence, sevdiğim başka bir şey, o da ma-
tematik. Matematiğe de ilgim hep vardı, hatta
lisede matematikte TÜBİTAK Marmara Bölgesi
ikinciliği gibi derecem de var. Daha sonra tıbbi
farmakoloji uzmanlık eğitimine başladığımda
farmakolojide de matematiğin çok fazla yeri ol-
duğunu gördüm. Örneğin, etkisi deneysel olarak 
araştırılan ajanları in vitro ortama hep logaritmik
konsantrasyonda uyguluyoruz, dolayısıyla loga-

ritma bilgisi gerekiyor. İzole kalp düzeneğinde kal-
bin performansını değerlendirmek için sol ventrikül
basıncını ölçüyoruz, sistol ve diastolde ventrikül
için zamana karşı basınç artış ve azalış hızını, yani
dV/dT ölçüyoruz ki bu da aslında türev hesabıdır.
Keza biyoyararlanım-biyoeşdeğerlik çalışmala-
rında zamana karşı kan konsantrasyon eğrilerinin
eğri altı alanlarını hesaplıyoruz ki bu da integraldir. 
Yaptığımız istatistikler de doğrudan matematik. 
Dans ve müzik de aritmetiği olan olgular. Müzikte
4/4’lük, 2/4’lük ritmler var. Dansta da zumbada da
4/4’lük ritimlere uyacak şekilde genellikle 8 ritm-
de bir değişen ve bazen tekrarlayarak sirküler 
hareketlerle seyreden koreografiler var. 
 

Diğer taraftan Türk Farmakoloji Derneğinin 
kongreleri özellikle de Antalya’daki tatil köyle-
rinde olan kongreler çok keyifli olurdu. Gündüz 
kıyasıya bilimsel tartışmalar olur, akşam her yaş-
tan üyeler, hocalar ve asistanlar dans pistinde
sonlanırdık. Daha önce dans dersi alan arkadaş-
ları pistte özenerek izlerdim. Ama şu da bir gerçek
ki o figürleri öğrendikten sonra da müzik eşliğin-
de öylesine sallanmak çok anlamsız gelmeye başlıyor
insana. Tekrar yüz yüze yapabildiğimiz, gündüz 
konferans salonlarında, akşam dans pistlerinde
bir araya gelebildiğimiz kongrelere tekrar kavu-
şabiliriz umarım yakın zamanda.  

Son olarak gençlere neler söylemek istersiniz?

Danışmanı olduğum tıp öğrencilerine hep söy-
lüyorum, oğluma da hep söylerdim. Hayatlarımız
hep çok yoğun geçecek. Zihnimizi hep çok kullan-
dığımız iş ortamlarımız, akademik hayatımız var.
Özellikle genç farmakologlar için söyleyecek olur-
sak farmakoloji genelde akademik hayat hedefle-
yerek yapılan bir iş. Zihnen çok yoğun çalıştığımız 
dönemler oluyor. İnsanın işi ve ev hayatı dışında 
bir uğraş alanı olmalı mutlaka. Bu müzik, spor, 
dans, trekking, yüzme ya da herhangi bir başka
hobi olabilir. İnsanın kendini ruhen darda hissettiği
dönemler de olabiliyor. Öyle dönemlerde kaçıp 
sığınılacak bir olguya ihtiyaç var. Oturup tek 
başına gitar çalmak da olabilir, tenis de olabilir,
dans da olabilir; ama mutlaka bir hobi edinmeyi
tavsiye ediyorum. Ama laf olsun diye bir hobi
değil, zaman harcayarak, enerji vererek gerçek-
leştirilecek bir hobi. Hobiler genelde ucuz şeyler
olmadığı için bir bütçe de ayırmak gerekiyor. İş
hayatı çok kısır kalabiliyor. Tutkuyla yaptıkları,
yeri geldiğinde rutin ve kısır hayattan kaçıp sı-
ğındıkları bir hobileri olsun.  
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1- Bir reseptörle etkileşerek, o reseptör için karakteristik olan bir fizyolojik veya farmakolojik
 yanıtın ortaya çıkmasını sağlayan endojen madde veya ilaç. 

2- Atardamar kan basıncının normalin altında olması. 

3- İleum ve apandise açılan kalın bağırsağın genişlemiş ilk kısmı. 

4- Sindirim kanalı dışındaki bir yolla ilişkili, sindirim kanalı dışındaki bir yoldan yapılan uygulama.
 ör.subkütan, intravenöz, intraspinal, intramüsküler vb. 

5- Bir ilacın tedavi edici etkisi ile bu etkiyi oluşturmak için gerekli doz arasındaki ilişki. 

6- Bir dizi biyolojik olaylar sonrasında kimyasal maddelerin mikroorganizmalar veya enzimler
 aracılığıyla gerçekleşen kimyasal dönüşümü. 

7- Ağrıya aşırı duyarlı olma. 

8- Kalpteki çeşitli ritim bozukluklarını önleyen, ortadan kaldıran veya kontrol altına alan madde. 

9- Hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisi ya da fizyolojik olayların düzenlenmesi amacıyla
 kullanılmak üzere yetkili kurumlar tarafından onaylanmış, doğal, yapay veya yarı yapay
 kimyasal maddelerden hazırlanan ürün. 

10- Hastalık belirtilerini iyileştirmeksizin geçici olarak hafifleten veyaortadan kaldıran ilaç veya
 yöntemler. 

11- Büyüme hormonunun fazla salgınmasının neden olduğu, özellikle burun, çene, kulaklar, el ve
 ayak parmakları gibi iskeletin uç kısımlarının genişlemesi ile belirgin, süreğen erişkin hastalığı.

12- Genellikle iyi kanlanan organlarda, gelen kanın artması veya kanın geri dönüşünün engellenmesi
 ile ortaya çıkan sıvı toplanmasını azaltan madde. 

13- İlaç ve biyolojik sistemler arasındaki ilişki, ilaçların etkileri, etki mekanizmaları ve tedavide
 kullanımlarını inceleyen bilim dalı. 

14- Yeniden dağılım. 

15- Genetik nedenle ortaya çıkan anormal ilaç tepkimesi, özgünduyarlık. 

16- Nefes darlığı, solunum güçlüğü. 

17- Geçmişi hatırlayamama, bellek kaybı, unutkanlık. 

18- Başkalarına geçme, bulaşma (hastalık için). 

19- Genellikle merkezi sinir sistemi baskılayıcılarının alınması sonrasında ortaya çıkan istenmeyen
 etkileri tanımlayan iki kelimeden oluşan terim; örn: alkollü içecek alımı sonrası görülen baş ağrısı.

20- Dakikadaki kalp atım sayısının normalin çok üzerine çıkması. 

21- Solunumun geçici olarak durması veya kaybolması. 

22- Deri ve mukoza yüzeylerini örten hücrelerin oluşturduğu tabaka. 

23- İstenmeyen, ters (etki). 

24- Bronş lümeninin genişlemesini anlatan terim. 

25- Yaşam için gerekli olan, birçok iç salgı bezinin işleyişini denetleyen, adenokortikotropin,
 prolaktin, gonadotropinler, tiroit uyarıcı hormon, oksitosin ve vazopresin gibi çok sayıda
 önemli hormonu salgılayan, beyine ince bir sapla bağlı olan temel endokrin bezi. 

26- Vücutta başlıca mide-bağırsak mukozası, karaciğer, dalak, kemik iliği ve retiküloendotelyal
 hücrelerde bulunan, demirin depolanması ve bağırsak lümeninden plazmaya geçmesinde
 rolü olan demir-apoferritin kompleksi. 


