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Türk Farmakoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,  

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

COVID-19 salgınının hızını aşılanarak kesmeye çalıştığımız bu dönemde, Türk Farmakoloji Derneği 
olarak etkinliklerimize devam ediyoruz. Otuzuncu kez ve zorunlu olarak sanal ortamda 11-12 Mart’ta 
gerçekleştirdiğimiz Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Sempozyumu’nda (FEKBES)
2019 ve 2020’de ardarda kaybettiğimiz değerli hocalarımız Prof.Dr. Burhan Kıran ve Prof.Dr. Sezen
Koşay’ı andık.  Sempozyumda genç kuşaktan altı farmakolog arkadaşımız çalışmalarını bizim kuşağımıza
sunma ve tartışma fırsatı buldular. 2020 yılı R.Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü’nün sahibi
ise Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Zülfiye
Gül oldu. Mesleğinde 40. yılını dolduran meslektaşlarımız Prof. Dr. Mehmet Melli, Prof. Dr. İnci Şahin  Erdemli,
Prof. Dr. Gül Baktır, Prof. Dr. Dündar Okan Yıllar, Prof. Dr. Ergin Şingirik ve Ecz. Bora Yağızatlı için yaptığımız
törende de kendilerini keyifli bir sohbet ortamında kutladık.  

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nın organizasyonu ve Türk Farmakoloji
Derneği işbirliği ile 5 Haziran’da gerçekleştirdiğimiz “Vascular Research: Bench to bed site”sempozyumu
bu dönemin ikinci önemli önemli etkinliği idi. Uluslararası düzeydeki bu etkinlikte konuşma dili İngilizce idi. 

Bu arada, 26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi yaklaştıkça heyecanımız artıyor. Sanal
ortamda yapacağımız kongremizin bir bilim şöleni olması için başta kongre sekreterlerimiz Günay Yetik
Anacak ve Gökçe Topal olmak üzere Yönetim Kurulu olarak canla başla çalışıyoruz. Bildiri gönderim
tarihini de sizlerden gelen istek üzerine 24 Eylül’e kadar uzattık. Hadi gelin 4-6 Kasım’da sanal ortamda
da olsa hep birlikte olalım. Tek yapacağınız (https://www.farmakoloji2021.org/tr) linkini tıklayarak kayıt
olmak ve takvimlerinizde iki yılda bir yaptığımız bu önemli etkinlik için yer açmak. Kongremizde buluşmak
dileğiyle keyifli okumalar… 

ÖNSÖZ

Prof. Dr. Yeşim Tunçok
Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN

Prof. Dr. Bahar Tunçtan
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Farmakoloji Anabilim Dalı

Araş. Gör. Şefika Pınar Şenol
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dalı

“VASCULAR RESEARCH:
BENCH TO BEDSIDE”

SEMPOZYUMUNUN ARDINDAN

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji
Ana Bilim Dalı organizasyonu ve Türk Farmakoloji
Derneği (TFD) iş birliği ile düzenlenen “Vascular
Research: Bench to Bedside” 3. Uluslararası Sem-
pozyumu 5 Haziran 2021 tarihinde çevirim içi ola-
rak gerçekleştirildi.  

TFD sekreteri Prof. Dr. Günay Yetik Anacak’ın
başkanlığını üstlendiği sempozyum, TFD başkanı
Prof. Dr. Yeşim Tunçok ile Ege Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Yalçın’ın açılış
konuşmalarıyla başladı. 

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki otu-
rumdan oluşan sempozyumda alanında uzman 
bilim insanları tarafından gerçekleştirilmiş gün-
cel klinik öncesi ve klinik vasküler araştırmaların 
sonuçları sunuldu. İlk oturumun ilk konuşmacısı 
Napoli Federiko II Üniversitesi (UNINA) Farmakoloji
Departmanından Prof. Dr. Robena d’Emmanuele
di Villa Bianca idi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Günay
Yetik-Anacak’ın üstlendiği konuşmada Prof. di Villa

Bianca “Cystathionine p-synthase: a bridge between
nitric oxide and hydrogen sulfide in the control of 
vascular tone’’ adlı sunumunda, sistatyon beta-
sentaz, nitrik oksit ve hidrojen sülfürün damar
gtonusunun kontrolündeki rolüne ilişkin çalışma-
larının sonuçları hakkında ilgi çekici bilgiler verdi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Yeşim Tunçok’un üst-
lendiği ikinci konuşmayı Slovakya Normal ve
Patolojik Fizyoloji Enstitüsü Deneysel Tıp Merkezi 
müdürü Prof. Dr. Olga Pechanova ‘’Therapeutic
potential of Aliskiren loaded nanopanicles in 
cardiovascular diseases: focused on vascular
alterations” adlı sunumunda, nanopaniküllere yük-
lenen aliskirenin özellikle kardiyovasküler hasta-
lıklarda gözlenen vasküler değişikliklerdeki terapötik
potansiyeline ilişkin çalışmalarının sonuçlarını katı-
lımcılar ile paylaştı.  

Üçüncü konuşmacı olan İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Departmanından 
Dr. Öğr. Üyesi Gülsev Özen, Prof. Dr. Gökçe Topal’ın
moderatörlüğünde “Regulation of human vascular
tone by prostanoids” adlı sunumunda, prostanoit-
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lerin insanlarda damar geriminin düzenlenmesindeki
rolüne ilişkin çalışmalarının sonuçları hakkında bilgi
verdi. İlk oturumun sonunda ise, Prof. Dr. Günay Yetik
Anacak moderatörlüğünde Pakistan COMSTAT
Üniversitesi Biyolojik Bilimler Departmanından Dr.
Öğr. Üyesi Abdul Rauf Sıddıqi “Novel cures for
cardiovascular diseases by in silico pharmacology’’
adlı sunumunda, kardiyovasküler hastalıkların te-
davisinde yeni in silico farmakolojik yaklaşımlar
hakkında katılımcılara bilgi verdi. 

Sabah oturumunun son konuşmacısı olarak Prof.
Dr. Günay Yetik-Anacak, Doç. Dr. Ahmet Altun’un
moderatörlüğünde H2S’I hedefleyen ilaç adayı mo-
lekülleri ve vasküler korumadaki rollerini ortaya
koyan çalışmalarından oluşan enerjik bir sunum
yaptı. 

Sempozyumun ikinci oturumunun ilk konuşma-
cısı Saraybosna Tıp Fakültesi İç Hastalıklarından 
Prof. Dr. Sekib Sokolovic idi. Prof. Sekib Solokovic
Doç. Dr. Sedat Altuğ moderatörlüğünde “Fatigue 
in post covid-19. Normal or abnormal scenerio?”
adlı sunumunda, Covid-19 sonrasında hastalarda
gözlenen yorgunluk açısından normal ve anormal
senaryolardan bahsetti. Kan grupları ile Covid-19 
enfeksiyon şiddeti arasında ilişki tartışıldı. “Covid-19
effects on anerial stiffness and vascular aging-
CARTESIAN study” adlı sunumu Prof. Dr. Ayfer 
Yalçın moderatörlüğünde Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Departmanından 
Prof. Dr. Yeşim Tunçok gerçekleştirdi. Dr. Tunçok, 

arteriyel sertleşme ve vasküler yaşlanmaya ilişkin
gerçekleştirilen CARTESIAN çalışmasının sonuç-
larını katılımcılar ile paylaştı. Sempozyumun son 
konuşmacısı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Tıbbi Farmakoloji Departmanından Doç. Dr. Ahmet
Altun “Advances in new therapeutic targets for 
atherosclerosis” adlı çalışmasını Prof. Dr. Günay
Yetik Anacak’ın moderatörlüğünde sundu. Dr.  Altun,
ateroskleroz tedavisindeki yeni terapötik yaklaşım-
lara ilişkin bilgi verdi. Aterosklerotik hastalardan 
aldıkları örneklerden patentlemeyi düşündükleri 
bir yöntemle endotel hücre kültürünü yapmayı 
başardıklarını ve bu hücre kültürlerinde mRNA
ekspresyonlarında görülen farklılıklardan bahsetti.

İlk kez 2015, ikinci kez 2019, bu yıl da üçüncüsü 
düzenlenen yurt dışından daha çok sayıda konuşma-
cının katılımının sağlandığı sempozyumun, Covid-19
pandemisinin sağladığı son derece seyrek olumlu
etkilerinden biri olan global ölçekte klinik ve klinik 
öncesi araştırmaların sonuçlarının çevrim içi bilgi 
paylaşımının yaygınlaşmasına önemli ölçüde kat-
kıda bulunduğu dile getirildi. Vasküler çalışmaların
odağında katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği yakla-
şık 6 saat süren oldukça interaktif, etkin, verimli ve
keyifli bir sempozyum geride bırakıldı. Alanında uz-
man yurt içi ve yurt dışından katılan konuşmacıları
dinleme ve çalışmalarının sonuçlarını üyelerimizle
tartışma olanağı sağlayan bu sempozyumun ger-
çekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür
ederiz. 
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KONGRE/TOPLANTILARIN ARDINDAN

Türk Farmakoloji Derneği tarafından bu yıl 30.
kez düzenlenen geleneksel hale gelmiş Farmakoloji
Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme
Sempozyumu (FEKBES), 11-12 Mart 2021 tarihlerin-
de pandemi nedeniyle ikinci kez sanal ortamda ger-
çekleştirildi. Bu sebeple daha önceki FEKBES’lerin
ardından olduğu gibi ulaşım, yeme içme ve diğer 
sosyal etkileşim ortamlarına ait paylaşabileceğim
anılarımız olmamakla birlikte bilimsel yönden etkili
bir toplantı olduğunu belirtebilirim. Yakın zamanda
kaybettiğimiz değerli hocalarımız Prof. Dr. Burhan
Kıran ve Prof. Dr. Sezen Koşay adına gerçekleştiri-
len sempozyumda katılımcı sayısının 200 civarında
olması sanal ortamda da olsa ilginin fazla olduğunu
göstermektedir.  

Sempozyumda sözlü bildirisi olan 6 genç araş-
tırmacıdan birisi de bendim. Sunumların sıralaması
soy isimlerimizin alfabetik sırasına göre yapıldığı 
için ben de şanslılardan birisi olarak, ilk günkü
yorum ve eleştirileri dikkate alarak hazırlanmak
için biraz daha zaman kazanmış oldum. İlk gün
stres uygulanan sıçanlarda topiratamatın öğ-
renme ve hafıza üzerine etkisi, parkinson modeli 
oluşturulan sıçanlarda L-dopa etkinliğinin potas-
yum kanal blokörleri ile artırılmasını araştıran iki
hayvan çalışması ve son olarak sigara bağımlılığında
farmakokinetik ve farmakodinamik bazı hedefler-
deki polimorfizmin ilişkisini araştıran bir klinik
çalışma olmak üzere 3 sunum gerçekleşti. Sunum-
ların öncesinde çok değerli hocamız Prof. Dr.
Burhan Kıran’ı anma toplantısı yapıldı. Burhan 
hocanın farmakoloji bilim dalının Türkiye’deki ta-
rihçesi ve tecrübelerini paylaştığı değerli röporta-

jında son olarak söylediği  ‘üniversitede akademik
çalışmanın memurluk olmadığı’ cümlesini paylaş-
mak istedim. Birçok değerli hocalarımızın Burhan
hoca ile olan anılarını, onun camiamıza katkılarını
ve ne büyük bir bilim insanı olduğunu belirten
duygu yüklü konuşmalarını dinledik.   

İkinci gün Prof. Dr. Sezen Koşay anma toplantısı
konuşmaları ile başladı. Oğlu Prof. Dr. Can Koşay 
ve kızı Uzm. Dr. Yeşim Koşay’ın Sezen hocanın ne
kadar mükemmel ve örnek bir anne olduğunu,
meslektaşı değerli hocalarımızın Sezen hocanın
bilimsel yönden camiamıza katkılarını, nezaketini,
zerafetini ve sevgi dolu yaklaşımlarını anlatan duygu 
yüklü konuşmalarını dinleyince, arkasında bu kadar
güzel izler bırakan çok değerli hocalarımızı tanıma 
fırsatı bulabilmeyi çok istedim. Anma toplantısının 
ardından ilk sunum, neonikotinoid grubu bazı

pestisidler ile sıçanlarda oluşturulan kronik toksisi-
tede probiyotiklerin rolünü araştıran çalışma oldu.
Ben, pankreas kanseri hücre hattında indometa-
zinin epitelyal-mezenkimal geçiş üzerine etkisini
araştırdığımız in vitro çalışmayı sundum ve son 

Dr. Öğr. Üyesi Gülay Sezer
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ahmet Altun
TFD Yönetim Kurulu Üyesi

FEKBES 2021’İN ARDINDAN
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olarak sıçanlarda ketamin ile indüklenen şizofreni
modelinde α2C-adrenoseptörlerinin rolünü araştı-
ran çalışmanın sunumu gerçekleşti. 

Farklı konularda yapılmış farmakolojik çalışma-
ların sunumlarının gerçekleştiği bu toplantıda ka-
tılımcıların değerli katkı ve sorularının hem bizler
için hem de yeni başlayan genç arkadaşlarımız
için yol gösterici ve yeni fikirlere ışık tutacak de-
ğerli bilgileri içerdiğini düşünüyorum. Bunlardan bir
tanesi de geçen seneki FEKBES’te de olduğu gibi
Prof. Dr. Remzi Erdem hocamızın terminolojinin doğ-
ru kullanımını teşvik eden ‘dil yaresi’ uygulaması idi.

Mesleğinde 40 yılını dolduran kıymetli hocaları-
mıza geçen yıl planlanan ancak gerçekleştirilemeyen
kutlama töreni bu sene yapıldı. 2020 Yılı R. Kazım 
Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü takdimi 
gerçekleşti. Kasım 2021’de yapılması planlanan
26. Ulusal Farmakoloji Kongresi ile ilgili olarak ya-
pılan online anket sonrası çoğunluğun tercihinin 
sanal ortamda yapılması yönünde olduğu bildirildi.

Bu güzel organizasyonda emeği geçen FEKBES
düzenleme ve bilim kurulu üyelerine çok teşekkür
ederim. 
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GENÇ FARMAKOLOĞUN KALEMİNDEN

DERİN BİR NEFES ALIN: CANNABIS
SATIVA BİLEŞENLERİ SADECE PSİKOAKTİF

ÖZELLİKTE Mİ, ÖTESİ VAR MI?

Araş. Gör. Elif Gün
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

Cannabis sativa marihuana olarak da bilinmek-
tedir. Birçok kültür tarafından çeşitli amaçlarla 
ekimi yapılmaktadır (1). Cannabis sativa bitkisinin
çiçeklerinin kullanımının yanı sıra, çeşitli kannabis
ekstreleri, yağları, yüksek potensli konsantre ürün-
leri de mevcuttur. Yakılıp dumanı solunarak, enkap-
süle edilerek, intranazal ve topikal gibi çeşitli
uygulama şekilleri vardır. Maruziyet sonrası bağım-
lılık oranları incelenecek olursa kannabis bağımlılığı 
%8,9’dur ve birçok bağımlılık yapıcı maddeye göre 
oldukça düşüktür. Bağımlılık etkisinden dolayı ge-
tirilen yasal kısıtlamalardan dolayı birçok ülkede 
terapötik değeri yeterince anlaşılamamıştır. (1).  
Bitkinin içerisinde 560’tan fazla bileşik bulunmak-
tadır ancak bunlardan sadece 104’ü tanımlanabil-
miştir, marihuananın bağımlılık potansiyeli, sedas-
yon, analjezi gibi tipik özelliklerinden asıl sorumlu
olan bileşeni ise Δ9 - tetrahidrokannabinoldür
(THC) (1).  Bitkinin ağırlığının %1-10’unu Δ9 - tetra-
hidrokannabinol oluşturmaktadır. İlk olarak 1964 yı-
lında Goani ve Mechoulum tarafından izole edilen
bileşik kannabis bitkisinin biyolojik etkilerinin ço-
ğundan sorumludur (2). Tetrahidrokannabinolün -
dışında majör medikal etki gösteren bileşen ise 
kannabidioldür (CBD) (3). Emezis, ağrı, inflamasyon, 
multiple sklerozis, anoreksiya, epilepsi, glokom, şizof-
reni, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, obezite, 
metabolik sendromla bağlantılı rahatsızlıklar, 
Parkinson hastalığı, Alzheimer, Tourette sendromu,
HIV/AIDS semptomları endokannabinoid siste-
min modüle edilmesiyle tedavi edilebilir (1,4).
Kannabinoid reseptör agonistleri nabilon ve
dranobinol kemoterapi ile indüklenen kusmanın 
tedavisinde günümüzde tercih edilen ajanlar arasın-
dadır. Sativex (kannabidiol ve tetrahidrokannabidiol) 
kullanımı İngiltere’de ve Yeni Zelanda’da multiple
sklerozis tedavisinde onaylanmıştır. Kanser tedavi-
sinde ilaçlara bağlı görülen ağrının iyileştirilme-
sinde ve çocukluk dönemi nöbetlerin kontrolünde 
kullanımı Amerika’da araştırılmaktadır (1). CB1 
reseptör antagonistleri (rimonabant gibi) ve
allosterik modülatörleri rodentlerde anoreksiyoje-

nik ilaç potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle CB1
reseptör antagonistlerinin obezite tedavisinde 
kullanımı ile ilgili halen klinik çalışmalar devam 
etmektedir. CB1 reseptör antagonisti olan rimo-
nabant klinik çalışmalarda obezite tedavisinde 
başarılı sonuçlar vaat etmiştir, ancak psikiyatrik
yan etki profilinden dolayı ABD’de onay almamış-
tır. CB1 reseptörlerin limbik sistem üzerine olan 
etkisine bağlı gelişen özellikle depresyon gibi yan 
etkileri anti-obezite CB1 blokör ilaçların geliştiril-
mesine engel olmaktadır (1,5). HIV-AIDS indüklü 
anoreksiya ve kemoterapi indüklü bulantı, kusma
tedavisinde konvansiyonel antiemetiklerle yanıt 
alınamamış hastalarda kullanılan dronabinol; THC’nin
sentetik formu olup 1985 yılında FDA tarafından 
onaylanmıştır. Dranobinol ile yapılmış çalışmalarda; 
hastalarda psikiyatrik ve kognitif değişikliklere 
sebep olabildiği görülmüş ve psikiyatrik hastalık 
geçmişi olan hastalarda dikkatli kullanılması öne-
rilmiştir (6). Vücut kendi kannabinoid bileşiklerini 
üretebilmektedir. İlk olarak araşidonik asit türevi 
olan anandamid domuz beyninden izole edilerek 
endojen kannabinoid ilişkili ilk örnek olarak elde 
edilmiş, daha sonra 2- araşidonil gliserol endojen 
kannabinoidler olarak tanımlanmışlardır. Takip eden 
yıllarda noladin eter, virodamin, oleil etanolamin
gibi endokannabinoidlerin yine araşidonik asit
türevi ancak etanolamin veya gliserol ile konjuge
örnekleri bulunmuştur. (2,7). Endojen kannabinoid-
lerin keşfinden sonra reseptörleri de CB1 ve CB2
reseptörler olarak adlandırılmıştır ve moleküler far-
makolojisi oldukça karmaşık olup tam olarak  ay-
dınlatılamamıştır. Endokannabinoidler tarafından
indüklenen tüm etkilerin sadece CB1 ve CB2 re-
septörlerle açıklanması imkânsızdır. Güncel bilgile-
re göre CB1 ve CB2 reseptörlere ek olarak endo-
kannabinoidlerin TRPV1, GPR55, GPR18, GPR119,
PPAR gibi birçok reseptörle etkileşim içerisinde ol-
duğu düşünülmektedir (7). Yapılmış çalışmalar, bit-
kisel kökenli kannabinoidlerin hava yollarında önem-
li etkileri olduğunu göstermiştir. Havayollarında en-
dokannabinoidlerin sentezi çeşitli hücre tipleri ta-
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rafından yapılmaktadır. Ancak insan hava yollarında
CB1 ve CB2 reseptörlerin ekpresyonları ile ilgili veriler
halen yetersizdir. Çoğunlukla solunum yollarındaki
immün hücreler tarafından sentezlendikleri düşü-
nülmektedir. CB2 reseptörler yoğunlukla eozinofil-
lerde eksprese edilirken, monositlerde hem CB1 hem
CB2 ekspresyonu görülmektedir. Eozinofillerin hava
yollarında iyileştirici etkisi, alerjik astımın kronik in-
flamasyon aşamasında önemli bir aşamadır. İnsan
eozinofillerinde önemli miktarlarda bulunan CB2 bu
hücrelerin kannabinoidlerle kritik yanıtlar oluştu-
rabileceği anlamına gelebilir. Tüm bunlara dayanarak,
2-AG’ın insan primer eozinofillerinde kemoatraktan
olarak görev yaptığı söylenebilir. Eozinofil farklı-
laşması ve çalışmasında önemli bir mediyatör olan
interlökin 5 (IL-5) , 2- AG’ın etkisinde artışa sebep
olmaktadır. CB2 reseptörlerin sentetik ligandlarla
selektif stimülasyonu eozinofillerin kemoatraktanlara
karşı aktivitesini düzenleme kapasitesine sahip-
tir. İnsan monosit kökenli dendritik hücrelerde ve 
kemik iliği kökenli dendritik hücrelerde,  CB1 ve 
CB2 reseptörler mevcuttur. Çalışmalar, dendritik 
hücrelerin kannabinoid ligandlarla inhibe edilme-
siyle inflamatuar sitokinlerin salınmasının inhibe 
edilebileceğini göstermektedir. Kannabinoidlerin 
immün sistemdeki yanıtı dendritik hücrelerin T 
hücreleri ile etkileşimine de bağlı olabilir. Do ve 
arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, dendri-
tik hücreler tarafından enflamasyonla indüklenen 
2-AG üretiminin, T hücreler üzerindeki kannabinoid
reseptörleri etkileyebileceğini belirtmiştir. Kannabinoid
reseptörlerin nötrofillerde ekspresyonu ve fonksi-
yonu daha karmaşıktır. Yapılmış çalışmalar, nötro-
fillerde önemli miktarda CB2 reseptör proteini
eksprese edilmediğini göstermektedir (7). Çeşitli 
patolojilerde de, kannabinoid reseptör ekspresyo-
nunda değişiklikler, dokularda endokannabinoid
konsantrasyonunda azalma veya metabolizma-
larında değişim de görülmektedir. Buna dayana-
rak, CB1 ve CB2 reseptörlere ligandlarla uygulama
ya da metabolizmalarına müdahale ederek, endo-
kannabinoid sistemin düzenlenmesine dayana-
rak yapılan farklı terapötik stratejiler kullanılabilir.
Kannabinoidlerin immünomodülatör etkilerine da-
yanarak, inflamatuar solunum yolu hastalıklarında 
çeşitli terapötik yaklaşımlar geliştirilmektedir. 
Allerjik hava yolları yanıtında kannabinoid aracılı 
moleküler mekanizmalarla sitokinlerin salınımı 

düzenlenmektedir. Farelerde ovalbumin indüklü 
deneysel alerjik hava yolu inflamasyonu model-
inde; kannabinol, bitkisel kökenli kannabinoidler, 
THC ile inflamatuar yanıtta ve T hücre sitokinlerde
inhibisyon gözlemlenmiştir. Ovalbumin kullanılarak
yapılan başka bir deneyde, THC’nin hücre prolife-
rasyonunu inhibe ettiği, sitokin ve kemokin üretimi
baskıladığı, T hücre regulasyonunu uyardığı kanıt-
lanmıştr. Kannabinoidlerin bu etkisinin kannabinoid
reseptörlerden bağımsız mekanizmalarla gerçek-
leştiği düşünülmektedir (7). CB2 reseptörlerin bloke
edilmesi ile hava yolları inflamasyonu modelinde 
doğal katil hücre cevabı modüle edilebilmektedir.
CB1 reseptör agonistleri ile inflamasyon indüklü
hiperaktivite inhibe edilmiştir.  İnhale AEA ile tedavi
edilen kobaylarda lökotrien D4 indüklü bronko-
spazmın engellendiği gösterilmiştir. Kannabinoid
metabolizmasında görev alan FAAH inhibitörleri
ile yapılan çalışmalarda, LPS ile indüklü deneysel
akut akciğer hasarı modellerinde de tedavi etkili
bulunmuştur (7). 

Ayrıca içinde bulunduğumuz süreçte tüm
dünyayı etkileyen koronavirüs hastalığı (Covid-19) 
tedavisinde, Cannabis sativa içerisinde bulunan
psikotropik olmayan fitokannabinoidin, hastalığın 
şiddetinin azaltılmasında ve progresyonunun iyileş-
tirilmesinde faydalı olabileceği düşünülmektedir. Geç-
mişte yapılan çalışmalara dayanarak; Cannabis 
sativa ekstraktı içerisindeki yüksek kannabidiolün
çeşitli insan epitel modellerinde SARS- CoV 2 
reseptör ekspresyonunu inhibe etmesi, kannabidiol
ekstresinin geniş immunomodülatör ve antiinfla-
matuar etkisinin olması, bu sayede akut akciğer
hasarına sebep olan kontrol edilemeyen sitokin 
üretimini yatıştırabilecek olması, PPAR γ agonisti
olarak direk antiviral etkinlik gösterebilmesi, PPAR
γ agonistlerinin fibroblast/miyofibroblast aktivas-
yonunu düzenleyerek pulmoner fibrozis gelişimini 
inhibe edebileceğinin bilinmesidir. Kannabidiolün 
CB1 reseptörlerine affinitesinin düşük olmasına 
bağlı olarak istenmeyen psikotropik yan etkiler
açısından güvenli olması, aynı zamanda PPAR γ,
5 HT1A, adenozin A2, TRP reseptörlerini direkt ya
da indirekt etkilemesiyle gösterdiği güçlü antiok-
sidan etki Covid-19 pandemisinde değerlendirilme-
si gereken bir ajan olduğunu desteklemektedir (8).
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Kraliyet sanatı olarak bilinen simya ile başlayalım.
Büyük imparator Huang Di’ye (MÖ 2700) kadar gi-
der geçmişi. Çin’de ölümsüzlük arayışı, Hindistan’da
ilaç yapma sanatı, Batı’da adi metalleri altına dö-
nüştürme veya Felsefe Taşı’nı (Lapis Philosophorum)
arama sanatıdır. Kesin olan simyacıların her alanda
ve özellikle ruhlarında mükemmeliyeti aramalarıdır. 

Simyadan kısaca söz edecek olursak Üç Kez 
Kutsanmış Hermes’e (Hermes Trigeminitus) gideriz.
Efsaneye göre Hermes Asklepious’u eğitir. Cabir Bin
Hayyan, Michael Maier, Rober Fludd meşhur simya-
cılardan sayılabilir. Ama en bilinen simyacı ve simya-
yı kimyaya dönüştüren ve Farmakolojinin kurucusu
olarak da tanımlayabileceğimiz “Theophrastus Philippus
Aureolus Bombastus von Hohenheim”dır. Yani
Paracelsus, “Celsus’tan büyük” anlamına gelen
Paracelsus. Rönesansın Hipokratı olarak da anılmak-
tadır. 2021’in ilk altı ayında PubMedde Paraselsus
ile ilgili 866 adet yayın olması günümüzdeki popü-
lerliğini de göstermektedir.   

Paracelsus 17 Aralık 1493’de İsviçre’de tam bir 
doğa cenneti olan Einsiedeln’de dünyaya gelmiştir. 
Babası “Laudatissimus Medicus in Eo Vico” bölgenin 
en saygın hekimiydi ve eşsiz bir kütüphanesi vardı. 
Başlangıçta dini bir eğitim alan Paracelcus’un annesi-
nin ölümüyle (nedeni pek belli olmasa da kaynaklar
intihardan bahsediyor) manastıra olan bağlılığı azal-
dı. İlk tıp eğitimini babasından aldı. Sonra Basel, 
Fransa, Viyana ve İtalya’da eğitimine devam etti. Dip-
lomasını 22 yaşında Ferrara’da Paracelsus ismiyle
beraber aldı. Hocaları arasında öncelikle babası, cer-
rah Hieronymus Brunschwig, Hans von Gersdorf,
simyacılar Agrippa von Nettesheim ve Sponheim’li
Abbot vardı. Bir de uzun yaşam iksirini bildiği söyle-
nen ve 150 yaşında ölen Solomon Trismosin. 

Strazburg’da başladığı hekimliğine gelen davet
üzerine tıp ve felsefe profesörü ünvanının verildi-
ği Basel Üniversitesinde devam etti. Hiçbir zaman
üniversite çevresiyle anlaşamadı ama hastaları ona

“Ölüler dışında her şeyi tedavi edebilen hekim” ün-
vanını verdiler. 

Akademik olan her şeye meydan okumuştur.
Zamanında uygulanan tıp uygulamasına hayatı bo-
yunca karşı çıkmış ve mücadele vermiştir. Öğrenci-
lerin yaktığı geleneksel ateşte herkesi gözü önünde 
İbni Sina, Hipokrat ve Galen gibi otoritelerin eserle-
rini yakmıştır. Böylece, Ortaçağ’da dogmatik hale
gelen Galen ve İbni Sina gibi yeni gelişmelerin ön-
ündeki engeller olarak gördüğü hekimlerin kimlikle-
rinde, eski tıbba son verdiğini göstermiştir. 

Sivri diliyle kısa zamanda tüm üniversiteyi karşı-
sına aldı. Çareyi yollara düşmekte buldu. Hayatını
anlatan Jacobi Jolande “İki gece aynı yatakta uyu-
duğu az görülmüştür” der. Orta, Kuzey ve Doğu
Avrupa’yı, Prusya, Tataristan, Girit, Mısır, Etiyopya
ve Arabistan’ı dolaşmıştır.  

İstanbul’a 1521 yılında gelir. Ve Galata’da Lapis 
Philosophorum’un sırrını öğrendiği simyacı Azoth
ile karşılaşır.  

Efsaneye göre; yaşlı Azoth Paracelsus’un ya-
nına gelir ve sorar: 

- Sen ermişlerden olmak istiyorsun ama
olamıyorsun. Buraya neden geldin? 

- Artık onu bulmak istiyorum. 

Azoth yere çömelir ve yerden bir avuç toprak
alıp gösterir;  

- Aradığın budur. 

Bir başka söylenceye göre de Yunanlı bir rahip-
ten simya sanatını öğrenmiştir. Manly P. Hall ise
bu sanatın ona Arap ustalar tarafından verildiğini
söyler. Kesin olan simya öğreniminin İstanbul’da ol-
masıdır.  

SİMYADAN KİMYAYA;
ÖLÜMLE HAYATI TAKAS EDEN DAHİ; 

PARACELSUS

Doç. Dr. Sedat Altuğ
Teva İlaçları
Medikal Direktörü

TARİHTEN SAYFALAR
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1529 yılından sonra hastalandı ve seyahatleri-
ne ara verdi. Kendini Nümberg ve St Gallen’de yaz-
maya adadı. Pararanum (Tohum Hakkında) ve 
Paramirum (Mucize Hakkında) bu dönemin ürün-
leridir. 1538 yılında babasının ölümü onu çok etki-
ledi. Annesi öldüğü zaman manastırdan uzaklaşan 
Paracelsus bu seferde tıptan uzaklaşır ve kendini 
tamamen varoluşçu felsefeye verdi. 1541 yılında 48 
yaşında Salzburg’un kenar mahalle hanlarından biri 
olan White Horse hanında akciğer kanserinden öldü. 

Salzburg’da San Sebastians mezarlığına gömül-
dü. Cenazesi 1752 yılında San Sebastian Kilisesine
taşındı. Mezar taşında “Vitam cum morte mutavit”
yazar. Yani “Hayat ile ölümü takas etti”.  

Ölümünden yıllar önce “Öldüğüm zaman düşün-
celerim yaşayacaktır” diye yazan Paracelsus’un dü-
şüncelerini ve iksirde ilaca nasıl geçtiğimizi kısa-
ca inceleyelim. 

Paraselsus simyanın kimyaya dönüşümünde 
önemli rol oynamıştır. Onunla birlikte simya ile
yapay altın yapma düşüncesinden kimya ile ilaç
arama düşüncesine geçilmiştir. Gizemli ve mistik
simyayı toplum ve insan sağlığı için kimyaya dö-
nüştürerek işlevselliğe kavuşturmuştur. Hastalıkla-
rın kimyasal nedenlerle oluştuğunu kabul etmiştir. 
Bu nedenle kimyasal bir ürün olan ilacın bozulan
dengeyi düzelteceğini öngörmektedir. “Tüm mad-
deler zehirdir. Zehir olmayan bir madde yoktur. İlacı 
zehirden ayıran dozdur.” sözleriyle hem Farmako-
loji hem de Toksikoloji biliminin kurucularından
kabul edilir.  

Burada aslında tarihin ilk toksikologlarından 
olan “Zehirlerin Kralı” olarak adlandırılan Pontus
İmparatoru VI. Mithradates’i de anmak gerekir.
Annesinin kendisini zehirlemek istemesi üzerine ze-
hirlerle ilgilenmeye başlamıştır. Fakat bu ilgi onun
trajik sonunu hazırlamıştır. Roma’nın eline esir dü-
şen Mithradates hançerin kabzasındaki zehiri önce
kızlarına vermiştir. Onlardan sonra kalan tüm ze-
hiri kendisi içmiştir. Vücuduna yayılması için de hızlı
hızlı yürümüştür. Ölüm gelmemiştir. Hayatı boyunca
çok küçük dozlarda zehir alarak kendini bağışıkla-
maya çalışan Mithradates ne yazık ki başarılı ol-
muştur. 

Paracelsus fizik ve kimyasal prensiplerin biyolo-
jik sistemlerde de geçerli olduğunu göstermesi
sağlık bilimlerine en önemli katkısıdır. Antimon sül-
fürü ilaç olarak kullanmıştır. Guatr ve frengiyi has-
talıklarını kükürt ve civa ile tedavi etmeyi dene-

Meraklısı için notlar 

• Jorge Luis Borges; Dantevari Denemeler,
	 İletişim	Yayınları,	2014		

• Majik Arhidox I, II; Paracelsus, Mavi Kalem
	 Yayınevi,	2016	
 
•	 Celsius	sıcaklık	ölçeğini	bulan	bilim	adamı
 Paracelsius’tur. 

miştir. Bedeni güçlendirmek için mineral kullanımını
önermiştir. Ona göre civa ruhtur, kükürt candır,
tuz ruhtur. İnsan bedenini her zaman bir bütün
olarak kabul etmiştir ve hasta olan organdan ziyade
tüm bedene odaklanmanın önemine inanmıştır. For-
mülünü kendisinden başka kimsenin bilmediği
tabletleri cebinde taşımıştır. Bu tabletlerin içinde
opioid bileşikleri olduğu tahmin edilmektedir.  

Son olarak sözü büyük usta Borges’e bırak-
mak istiyorum;   

“Paracelsus yalnız kaldı. Lambayı söndürüp 
yorgun koltuğuna oturmadan önce bir tutam
külü avucunun içinde çevirdi ve alçak sesle bir
sözcük fısıldadı. Gül yeniden canlandı” 
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“Mahşerin dört atlısı” deyiminden esinlenerek “Farmakolojinin dört atlısı” diyebileceğimiz ve
hepsini rahmetle, saygıyla andığımız hocalarımız 1972 yılında Tahran’da yapılan CENTO toplantısında.

Soldan sağa; Prof. Dr. S. Oğuz KAYALP,
Prof. Dr. Şükrü KAYMAKÇALAN,

Prof. Dr. Alaeddin AKÇASU,
Prof. Dr. Burhan K. KIRAN

*“Türk Farmakoloji Tarihi” kitabından yazarların izniyle alınmıştır.

HAYALİ CİHAN DEĞER*

TARİHTEN SAYFALAR

Prof. Dr. Mehmet Melli
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
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Hayatın yoğun temposuna maruz kaldığımı
hissettiğim bir gün bilgisayar ekranıma bir anda
dalışla ilgili bir haber düştü. Acaba nasıl bir his
diye düşünürken, bir hafta sonra kendimi bugün
dalış eğitmenim olan Özgür hocamın yanında bul-
dum. Acaba ben de dalabilir miyim, bu soluk
düzenine nasıl alışırım gibi soruları kendime ve
Özgür hocam’a sürekli sorarken hocamın kolun-
daki dalış bilgisayardan zaten suyun 5 metre
altına ulaşmış olduğumu şaşkınlıkla fark ettim.
Yaşamış olduğum harika deneme dalışı deneyi-
minden sonra hemen eğitim almaya karar verip
brövemi aldım. Su altı benim için bir nevi sığınak
oldu. Yukarıda her şey hızla akarken su altı son-
suz bir sakinlik içindeydi. Daha sonra yüksek li-
sansım boyunca danışmanlığımı yapan kıymetli
hocam Prof. Dr. Yusuf Karataş’a bu deneyimimi
anlatırken kendisinin ve farmakolog ekip arkada-
şım Dr. Emine Öz’ün de eğitimli birer dalgıç ol-
duğunu öğrendim. Ardından daha çok farmakolo-
ğun bu sporun sakinleştirici etkisinden yararlan-
ması amacıyla dalış eğitmenim Özgür Kocamaz’la
bu röportajı planlayarak bültende sizlere sun-
mak istedim. 

Özgür  hocam merhaba. Bültenimize yaptığınız
katkı için teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden
bahseder misiniz? 

Benden de merhaba herkese. Kendimi tanıt-
madan önce bülteninize konuk ettiğiniz için ben 
de sizlere teşekkür ederim. Ben Özgür Kocamaz, 
dünyada bilinirliği en fazla olan üç dalış sistemi-
nin eğitmeni aynı zamanda birinin ise eğitmen 
eğiticisiyim. Aynı zamanda yamaç paraşütü pi-
lotuyum, iyi bir kampçı, bisikletçi, snowboardcu 
ve hayvan severim. 2001 yılında dalışa başladım 
ve 2005 yılında ilk dalış eğitmenliğimi aldım. O 
günden bugüne kadar aktif olarak dalış eğitmen-
liği yapıyorum. 2010 yılında kendi dalış eğitim 
merkezim olan Adana Freelife Dalış merkezi-
ni kurdum ve hala işletmekteyim. Dalış merkezi 
işletmeciliğine ek olarak son iki yıldır envanteri-
mize kattığımız bir dalış teknesiyle tekne işlet-
meciliği de yapmaktayım. Aynı zamanda sanayi 
dalgıcıyım ve rekrasyonel dalış eğitmenliği dışın-
da zaman zaman bu tip dalışlar da yapmaktayım.

Dalış serüveniniz nasıl başladı? 

Tesadüfen başladı. Bir tatil dönüşü eski bir ar-
kadaşımla karşılaştım ve dalış yaptığını anlattı. 
Su altında geçirdiği zamanı anlatırkenki heyecanı 
dalıştan benim de hoşlanabileceğimi düşündürdü 
ve biraz araştırma yaptım. Bir hafta sonra kurstay-
dım ve o günden bu yana sualtındayım. Dalış, 
boş vakitlerimi değerlendirmek için hafta boyu 
görüştüğüm kişilerle sinemaya gitmek, dışarda
yemek yemek, cafelerde oturmak, alışveriş yap-
mak gibi rutilerimin dışına çıkmamı sağladı. 

UZMANIN GÖZÜNDEN
SCUBA DIVING

Ecz. Ezgi Sena Gören Özagil
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 

BİR FARMAKOLOG BİR SPOR
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Sizin için dalış ne ifade ediyor? 

Bu sorunuzun üst çatısını ‘tutku’ oluştursa
da, sabit bir karşılığı yok benim için. Çünkü dalış
kariyerimdeki gelişimle her dönemde farklı şey-
ler ifade ettiğini söyleyebilirim. İfade ettikleri
değişse de o an için her ne hissediyorsam tut-
kuyla yaptığımı söyleyebilirim. 

Sizce dalışın insan sağlığına ve psikolojisine
katkıları nelerdir?  

En önemli katkı dalış anında yarattığı dingin-
likle stres ve yorgunluktan uzaklaşmanızdır. Ya-
rattığı mutlulukla da olaylara ve kişilere daha 
pozitif bir yaklaşım sergilemenizi sağlar. Küçük bir 
balığın yuvasını korumaya çalıştığını anlamanız, 
meraklı bir karidesle gözgöze gelmeniz, kuma 
yatmış bir carettanın siesta yapmasını gözlem-
lemeniz, bir aslan balığının karnını doyurmak için 
yavru balık sürüsüne saldırdığını görmeniz yeni 
bir şeyi keşfetmiş olmanın hazzını yaşatırken 
etrafınızda olan olaylara duyarlı olmanızı sağlaya-
caktır. Dalış bireysel yapılacak bir aktivite olmadığı 
için iletişime ve kişisel gelişme de katkı sağlar. 
Örneğin; grupla uyum içinde çalışma, verilen bir 
görevi takip etme ve tamamlama özelliklerinizi 
güçlendirir. Özellikle son dönemde birçok ebeveyn 
sosyalleşme sorunu olan lise çağındaki çocuk-
larına dalış eğitimi aldırdılar. Bu arkadaşlarımız 
ilk geldiklerinde içlerine kapanık, etraflarıyla pek 
konuşmayan, olaylara katkı sunmayıp sadece 
izleyen yapıda oluyorlardı. Hemen hemen hepsi 
kısa bir süre içinde daha sosyal bir birey oldular.

Dalış sporuyla ilgili öğrencilerinizi ya da deneme 
dalışı yapanları düşündüğünüzde dalış sporuna
özellikle eğilim gösteren bir kitle var mıdır? 

Toplumun her kesiminden ilgilenen kişiler var
aslında. Sağlık çalışanı olarak doktor, hemşire,

eczacı, tıbbi sekreter, laboratuvar teknikeri gibi
branşları bir grupta toplarsak en fazla talep sağ-
lık çalışanları diyebiliriz. 

Kimler dalış eğitimi alabilir? 

Yasal mevzuata göre 14 yaşından büyük sağ-
lıklı her birey dalış eğitimi alabilir. 

Dalış yapmak ve bu sporla ilgilenmek isteyen 
kişilere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

İlk tavsiyem bir an önce dalış yapmaları. Bu 
dalışın türü ister bir kereye mahsus deneme dalışı 
şeklinde olabilir veya eğitim alıp sertifikalı bir dalıcı 
olarak olabilir. 4 de 3 ü sularla kaplı bir dünyada 
sadece 4 de 1 lik kara ortamında yaşıyor olmak 
bence eksik yaşamak demektir. Dalış yaptırdığımız 
kişilerden aldığımız ortak geri bildirimin başın-
da hep ‘keşke daha önce yapsaydım’ ifadesi yer 
alıyor. Bugüne kadar o yada bu sebepten deney-
imleyememiş olabilirsiniz ve her ne zaman yap-
arsanız geç kaldığınızı düşüneceksiniz. O yüzden 
biran önce farklı koşullardaki bu yaşam alanına 
misafir olmalılar. Önereceğim diğer bir konu da-
lacakları ekibi iyi seçmeleri olacak. Sundukları 
imkanla kaliteli, eğitmen kadroları tecrübeli ve 
dalıcı referansları iyi bir dalış merkezi seçmeniz 
yaşayacağınız güvenlik ve konforun dolayısıyla da 
eğlence ve mutluluğun artmasını sağlayacaktır.

Dalışı gerçekten deneyimlemek isteyen ama
risklerini düşünüp korkan olan bireylere ne
söylemek istersiniz? 

Ticari düşünür, dalışın riskleri yok dersek bü-
yük bir güvenlik açığı oluştururuz. Dalış da bir çok 
ekstrem spor gibi içerisinde bazı riskleri barındırır. 
Fakat bizler günlük hayatta da hep risklerle 
yaşıyoruz. Olaylar karşısında yapmış olduğumuz 
risk analizi sonucu bir eylem planı oluşturuyor 
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ve yaşantımıza riskleri kabul ederek ama önlem-
leri de alarak devam ediyoruz. Karşıdan karşıya 
geçmek, asansöre binmek, araçla seyahat et-
mek hep risk barındırır ama biz yolu kontrol eder 
sonra karşıdan karşıya geçeriz. Asansör ve türevi 
malzemelerin bakım ve onarımlarını zamanın-
da yaptırırız ve asansörü kullanırız.  Alkollü araç 
kullanmaz, hız yapmaz, trafik kurallarına uyarız 
ve araçla seyahat ederiz. Dalışta da durum bun-
dan farklı değil. Dalış yapacağınız ekibin önemi 
burada açığa çıkıyor. Dalış merkezi ekibinin 
deneyimli ve tecrübeli olması dalışta olan risk-
lerin günlük hayattaki risklerle eş değer yapıyor.

Dalış sırasında sosyal etkileşimi olan bireyler,
dalış dışında da iletişimlerini sürdürmeye devam
ediyor mu? 

Dalış arkadaşlığı tabanında güven duygusu 
olan bir arkadaşlıktır. Bizim dalış merkezimizdeki
yaklaşımımız ve kişilerin bizlere duyduğu sevgi ve
saygıda bu temele dayanır. Dolayısıyla bireyler
günlük hayatlarında da sık sık görüşür. Sigortacı
doktorun, doktor avukatın, avukat personelin
ihtiyacı olduğunda hep yanındadır. 

Bizi biraz dalış eğitimi ve sertifikalarla ilgili
bilgilendirir misiniz?  

Dünyada bilinen ve geçerliliği olan birçok dalış 
eğitim sistemi vardır. Baktığımızda küçük anlatım
ve uygulama farklılıkları olsa da bu sistemlerin 
hepsi hemen hemen aynı şeyleri anlatır ve öğretir. 
Bir dalış eğitimi için iki aşama vardır birincisi te-
orik eğitim. Bu eğitim bölümünde dalıcı adayına
sualtı koşulları ve bu koşullara uyum sağlama, 
malzemelerin neler olduğu, kullanım amaç ve 
şekilleri, sualtı iletişim yöntemleri ve güvenli
dalış kuralları gibi temel bilgiler aktarılır. İkinci 
bölüm olan pratik eğitimde ise su altında oluşabi-
lecek acil durumlarda nasıl hareket edileceği ve 
bu acil durumdan kurtulma yöntemleri anlatılır, 
gösterilir ve uygulatılır. Alınan bu sertifikalarınsa 
gerekli sağlık koşullarını kaybetmediğimiz sürece 

son kullanım tarihleri yoktur. Her sistem giriş se-
viyesi, ileri seviye, tecrübeli seviye ve profesyonel 
seviye gibi sıralı eğitim şeklinde ilerlemektedir.

Dalış eğitmeni olmanın sorumluluk ve zorluk-
ları düşünüldüğünde mesleğinizle ilgili neler
hissediyorsunuz? 

Dalış eğitmeni olduğum için çok mutluyum.
Dalıcılarımızdaki korkuların cesarete dönüştü-
ğünü görmek, tedirginliklerin keşfetme arzusu-
na büründüğünü gözlemlemek, başarısız olma 
utangaçlığının özgüvenli bir duruş sağladığını 
hissetmek öyle bir mutluluk veriyor ki tarifi im-
kansız. Bunları sağlayabilmek için tabi ki sorum-
lu davranmamız gerekiyor dalış eğitmenleri 
olarak. Yattığımız saatler, yediklerimiz, içtikleri-
miz, gelişimimiz, malzemeler  gibi bir çok konuda 
dikkat gerekiyor. Aynı zamanda çalışma koşul-
ları da çoğu zaman ağır oluyor. Örneğin; tüm 
gün sudan çıkmamak, gün boyu insanları daldır-
mak, çoğu haftasonu öğlen yemeği bile yemeden 
hizmet vermek hem mental hem de fiziksel 
hazırlık gerektiriyor. Fakat öyle bir an var ki biri-
nin dalış sırasında şükran hissiyle bakması, dalışa 
başladığı an kendini korumaya çekip kollarını 
birleştiren kişinin uçuyor hissini yaşayıp kollarını 
iki yana açması, gösterdiğiniz balığa boynunu 
çevirmeden bakmaya çalışan birinin kayaların 
altına bile bakmaya başlaması, duyduğu sevgi-
yi, saygıyı, teşekkür hissini söyleyen gösteren 
hissettiren kişiler tüm yorgunluğunuzu alıyor.

Geçmiş dalışlarınızı düşündüğünüzde en çok
hangi bölgelerde dalmaktan keyif aldınız ve
dalış bölgesi belirlerken neleri göz önünde
bulundurmalıyız? 

Politik bir cevap gibi olacak ama daldığım 
tüm yerler benim için güzel. Malezya, Maldivler, 
Filipinler, Ürdün ve Mısır’da çok kereler dalışlar 
yaptım. Türkiyede birçok bölgede daldım. Hepsi
kendine münhasırdır ve güzeldir. Bir dalış tatili 
yapacağınız zaman öncelikle ne görmek istiyor-
sunuz onu belirleyin. Daha sonra bunu görebile-
ceğiniz yerleri tespit edin ve tercihinizi ona göre
yapın.  

Son olarak bizlere söylemek istediğiniz bir şey
var mı? 

Bu değerli söyleşi için tekrar teşekkür ede-
rim. Doğayı sevin ve koruyun. Sualtında buluş-
mak ümidiyle sağlıcakla kalın.  
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ÜYELERİMİZDEN HABERLER

Akademik Yükselmeler

Yeni Görev Atamaları

Doç. Dr. Hande Özge Altunkaynak Çamca – Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi
Doç. Dr. Kemal Gökhan Ulusoy - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Tuğçe Demirtaş Şahin - Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Zeliha Pala Kara - İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Atila Karaalp - İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Filiz Özyiğit - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hakkı Zafer Güney - Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Oruç Yunusoğlu - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yeni Üyeler

Ecz. Ayşe Büşra Abussuutoğlu
Sağlık Bakanlığı Türkiye

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Ecz. Tansu Erkişi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji ABD

Araş.Gör.Dr. İklil Ayberk Saraç
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji ABD

Ecz. Gülşen Çelebi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji ABD

Ecz. Ezgi Sena Gören Özagil
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji ABD

Ecz. Ömer Bahçeli
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakülte-

si Farmakoloji ABD

Araş.Gör.Dr. Aygül Durdurur
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi 

Farmakoloji ABD

Dr. Öğr. Ü. Ahmet İnal
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji ABD

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Korkut
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji ABD

Ecz. Selma Köse
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmakoloji ABD

Araş. Gör. Dr. Ozan Öztürk
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji ABD

Araş. Gör. Dr. Eda Karahan
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Farmakoloji ABD

NİSAN - EYLÜL 2021 TARİHLERİ ARASINDA 
ÜYELERİMİZDEN HABERLER
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Araş. Gör. Dr. Seçkin Engin
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı

FARMABULMACA

FARMABULMACA
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SOLDAN SAĞA 

2- Malign hipertermi tedavisinde kullanılan kas gevşetici 

5- Uzun etkili bir benzodiazepin türevi 

6- Serotonin 5-HT1A reseptörü parsiyel agonisti anksiyolitik 

7- Fibromiyalji tedavisinde kullanılan serotonin-noradrenalin geri alım inhibitörü 
 
8- Kalsinörin inhibitörü immünosupresif ilaç 

11- Parkinson tedavisinde kullanılan dopamin prekürsörü 

12- Ultra uzun etkili beta-2 adrenerjik reseptör agonisti 

16- Akut gut ataklarından kullanılan alkaloid 

18- Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan kalsiyum duyarlaştırıcı 

20- Aşırı aktif mesane tedavisinde transdermal yama şeklinde kullanılan muskarinik reseptör antagonisti

21- Bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan tek değerlikli katyon 

22- Huzursuz bacak sendromu tedavisinde kullanılan dopamin D2 reseptör agonisti 

SOLDAN SAĞA 

1- Glokomda kullanılan karbonik anhidraz inhibitörü 

3- Seçici östrojen reseptör modülatörü 

4- Agranülositoza neden olan atipik nöroleptik 

9- Hipertansiyon tedavisinde kullanılan direkt renin inhibitörü 

10- Potasyum kanal aktivatörü antikonvülzan ilaç 
 
13- Esansiyel tremor tedavisinde kullanılan barbitürat türevi 

14- Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılan kompetatif kolinesteraz inhibitörü 

15- İrritabl barsak sendromunda kullanılan serotonin 5-HT3 reseptör antagonisti 

17- Karbapenem prototipi antibiyotik 

19- NMDA reseptör antagonisti intravenöz anestezik 
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TFD Bülteni’nin 143. sayısında,
Araş Gör. Şefika Pınar Şenol tarafından hazırlanan

“Farmabulmaca”nın Yanıtları

1 - Apne

2 - İdiyosenkrazi 

3 - Hiperaljezi 

4 - Hipofiz 

5 - Akromegali 

6 - Amnezi 

7 - Çekum

8 - Dekonjestan 

9 - Epitel 

10 - Ferritin 

11 - Hipotansiyon 

12 - Taşikardi 

13 - Antiaritmik 

14 - Diyabet

15 - Agonist

16 - Potens 

17 - Advers

18 - Artık Etki

19 - Redistribüsyon

20 - Palyatif

21 - Dispne

22 - Bronkodilatasyon

23 - Doz

24 - Farmakoloji

25 - İlaç

26 - Biyotransformasyon
 

27 - Parenteral


