2. ULUSAL MARMARA ECZACILIK KONGRESİ
14 - 16 Kasım 2018, Kozyatağı Kültür Merkezi, İstanbul

14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA, POSTER SUNUMLARI
Sunan yazar

Gökçen EREN
Gizem İĞDELİ
Münteha ÖZSOY
Onur CİRİT
Yasemin DÜNDAR
Merve GÖKTÜRK
Hilal DOĞAN
Simge Refika
HACIŞAHİNOĞLU
Buket AKSU
Şüheda GÜVENKAYA
Fatma DİNÇ
Ezgi ÇINAR
Büşra KIZILTEPE
Gökhan BİÇİM

Timur Hakan BARAK
Gizem MİRZAOĞLU

Bildiri başlığı
Yapısında taşıyıcı ligand olarak 2asetoksimetilbenzimidazol bulunduran cis ve transPt(II) komplekslerinin karşılaştırmalı in vitro
sitotoksik etkileri
Capsella bursa-pastoris bitkisinin antikolinesteraz
potansiyelinin araştırılması
Pirazolon halkası taşıyan çeşitli schiff bazlarının
yapılarının aydınlatılması
Setrimid ve bileşenlerinin ilaç etkin maddeleri ile
etkileşimlerinin incelenmesi
Karbamat yapısı taşıyan piridazin türevlerinin sentezi,
asetilkolinesteraz/butirilkolinesteraz inhibitör
aktiviteleri ve moleküler modelleme çalışmaları
Yaşlanma karşıtı ürün kullanan katılımcıların
yaşlanma kaygılarının ve kullanılan ürünler ile ilgili
bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi
Salvia hispanica ekstrelerinin antioksidan
aktivitesinin araştırılması
Humanize Monoklonal Antikor: Mepolizumab
Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin ilk
mezunlarının Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)’ında
yer alan bazı yeterlilikler yönünden değerlendirilmesi
Zika virüsüne karşı geliştirilen yeni tedavi
yaklaşımları
Bitkisel ilaç geliştirmede bitki kültürünün önemi
Beyin tümörleri tedavisinde kullanılan lipozomal
taşıyıcı sistemler
Gıdalarda nitrofuran grubu antibiyotiklerin
kromatografik analizi
Hepatosellüler karsinoma (HepG2) hücrelerinde farklı
stres koşullarının apoptoz, proteazom aktivitesi ve
hücre ölüm yolakları üzerine etkileri
In vitro sindirim modelinin Viburnum opulus
meyvelerinin fenolik profili ve antioksidan etkisi
üzerine etkisi
Güneşten koruyucu ürünlerde güncel yaklaşımlar ve
yasal düzenlemeler
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Biyolojik aktivite içerebilecek heterohalkalı
bileşiklerin tek kap yöntemi kullanarak triflat
katalizörlü sentezleri
Biyolojik aktiviteye sahip olabilecek yeni Schiff
bazlarının yeşil sentezi
Yeni bir simetrik bisbenzimidazol bileşiğinin
sentezlenmesi ve yapısının belirlenmesi
İlaç taşıyıcı sistem olarak betasiklodekstrin kaynaklı
nanosüngerlerin sentezi ve karakterizasyon çalışmaları
Pirazolon halkasından hareketle sentezlenen çeşitli
Schiff bazları üzerinde saflaştırma çalışmaları
Teucrium polium L. subsp. polium’un Eskişehir ve
Gaziantep popülasyonlarının uçucu yağ profilleri
Calamintha grandiflora Moench uçucu yağ ve
ekstresinin fitokimyasal ve antioksidan özelliklerinin
araştırılması
(S)-Naproksen’den türeyen 1,2,4-triazol ve tiyoeter
bileşiklerinin sentezi ve meme kanseri üzerinde
antikanser etkileri
Valsartanın tablet formülasyonundan tayini ve
hızlandırılmış bozundurma çalışmaları ile
stabilitesinin HPLC yöntemi ile incelenmesi
Metal komplekslerinin terapötik uygulamaları
Ticari olarak satılan tarçın yağındaki uçucu
bileşenlerin GC-MS ile belirlenmesi
GC-MS Yöntemi ile ticari ökaliptus yağındaki uçucu
bileşenlerin tayini
Hipertansiyon tedavisinde kullanılan amlodipin etkin
maddesinin farmasötik preparatlarda diferansiyel puls
voltametri yöntemi ile miktar tayini
Etil-4-aminobenzoattan hareketle yeni
tiyosemikarbazit ve 1,2,4-triazol türevlerinin sentezi
ve yapı aydınlatma çalışmaları
Etil 4-hidroksibenzoattan hareketle yeni
tiyosemikarbazit türevlerinin sentezi ve yapı
aydınlatma çalışmaları
1,2,4-Triazol halkası taşıyan yeni etil-4hidroksibenzoat türevi moleküllerin sentezi ve yapı
aydınlatma çalışmaları
In situ jel formülasyonlarının QbD (tasarımla kalite)
çalışmaları
Tasarımla kalite yaklaşımı kapsamında film
formülasyonlarının hazırlanması, karakterizasyonu ve
değerlendirilmesi
Ludipress®’in paracetamol içeren tabletlerinde
Compaction Simulator kullanılarak hazırlanan
tabletlerinde fiziksel özelliklerinin incelenmesi.
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Tuzla/İstanbul limaniçi sediment örneklerinde
organokalay bileşiklerinin LC-MS/MS ile
değerlendirilmesi
Çekirdek/kabuk yapısında polimerik nanopartiküllerin
sentezi, karakterizasyonu ve preformulasyon
çalışmaları
Türkiye’de yetişen Crataegus L. türleri üzerinde
etnobotanik çalışmalar
Yüzme havuzu sularının dezenfeksiyonunda
kullanılan dezenfektanların toksikolojik açıdan önemi
Tosil Türevi Spirotiyazolidinon bileşiklerinin sentezi,
yapı analizi ve antimikrobiyal aktivitelerinin
incelenmesi
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Buket AKSU

Akciğer kanserinde hedefe yönelik tedavi:
monoklonal antikorlar
Sıçanlarda yaşlanmaya bağlı kognitif fonksiyon
bozukları üzerine propolis ekstresinin etkileri
Bitkisel ürünlerde risk parametreleri ve QbD
yaklaşımı

Öykü ERTAN

Saç dökülmesine karşı kullanılan majistral preparatlar
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KOÇLARDAN

Retinoidlerin yaşlanma karşıtı ürünlerde kullanımı
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Haloarcula hispanica’ya ait proteaz enzimlerinin
Escherichia coli’de rekombinant olarak üretilmesi ve
analizi
Türkiye’de klinik eczacılık eğitiminin gelişimi:
Marmara Modeli
2-Pirazolin yapısındaki bazı bileşiklerin
antienflamatuvar etkilerinin incelenmesi
Terbinafin hidroklorür içeren vajinal jel
formülasyonlarının geliştirilmesi, karakterizasyonu, in
vitro salım çalışmaları ve antikandidiyal etklerinin
belirlenmesi
Kitozan/mammaglobin shRNA nanoplekslerinin
hazırlanması ve in vitro karakterizasyonu
Mammoglobin gen ekspresyonunun kitozan/siRNA
nanopleksleri ile baskılanması ve
in vitro karakterizasyonu
Meme kanseri hücre soylarında diosgenin ve
daktolisibin kooperatif etkisinin belirlenmesi
N-sübstitüe-2-[(4-metilfenil)sülfonil]
hidrazinkarbotiyoamit türevlerinin sentezi, in siliko
ADME çalışmaları ve antioksidan aktivitelerinin
incelenmesi
Zosima absinthifolia Link. uçucu yağı ve ekstresinin
fitokimyasal ve biyolojik aktivitesinin
değerlendirilmesi
Bamya’nın (Abelmoschus esculentus) insan dermal
fibroblast hücrelerinde H2O2 ile indüklenmiş hücre
hasarına karşı koruyucu etkisinin araştırılması
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Lagoecia cuminoides L. uçucu yağ ve ekstresinin HPTLC tekniği ile antioksidan aktivitelerinin
araştırılması
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Osteoartrit tedavisinde kullanılacak mikroemülsiyon
formülasyonunun hazırlanması ve karakterizasyonu
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Allantoin ve lidokain hidroklorür yüklü
kitozan/kollajen skafoldların karakterizasyonu ve
etkinliklerinin hücre kültürü çalışmaları ile
değerlendirilmesi
Arı poleni ve arı ekmeği etanol ekstraktlarının A549
akciğer kanser hücre hattı üzerine sitotoksik
etkilerinin araştırılması
Amlodipin ve hidroklorotiyazid etkin maddelerinin
kare dalga voltametri yöntemi ile farmasötik
preparatlarda aynı anda miktar tayini
Marmara Üniversitesin’de eczacılıkta uzmanlık
eğitimi: İlk deneyimler
Çocuklarda depresyon ve tedavi yaklaşımları
Güneş koruyucu ürünler ve sağlığımız
Biyoteknolojik ilaç sektörünün dünyadaki yeri ve
ülkemizde biyobenzer ilaçlara yaklaşım
Olası VEGFR2 inhibitörü tiyadiazol halkası içeren
diaril üre ve diaril tiyoüre bileşiklerinin moleküler
kenetlenme çalışmaları ışığında tasarımı ve sentezi
Sur (Diyarbakır) yöresinin bazı yararlı bitkileri

Şule APİKOĞLU
RABUŞ
Şule APİKOĞLU
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Obezite tedavisinde kullanılan ilaçların advers
etkilerinin değerlendirilmesi
Türkiye'deki eczacıların iş doyum düzeylerinin son on
yıl içindeki değişimi
Türkiye’deki onaylı biyobenzer ilaçların ekonomik
analizi: 2014-2017 dönemi çalışması

Seda PAŞA

Romatoit artrit tedavisinde güncel yaklaşımlar
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Sousan SANAEİ
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Montelukast sodyum içeren preparatlarda hasta
uyuncunun ölçülmesi
Posaconazolün mikroemülsiyon bileşenlerinde
çözünürlük çalışmaları
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Antitrombosit etkisi ile Ribes rubrum L.
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Verapamil hidroklorür içeren ağızda dağılan film
formülasyonlarının hazırlanması ve karakterizasyonu
Pirazolin türevi bazı bileşiklerin membran stabilize
edici etkilerinin araştırılması
Melaleuca alternifolia (tea tree) bitkisinin tedavideki
yeri ve yapılan analitiksel çalışmalar
Hidrojen sülfür’ün ağrıdaki rolü
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Kaptopril içeren ağızda dağılan film formülasyonunun
hazırlanması ve karakterizasyonu
Farklı ekstraksiyon yöntemleriyle elde edilen siyah ve
beyaz chia tohumlarının yağ asitlerinin tayini
Depresyon mediyatörleri: sitokinler
L-Arjininin yüksek yağlı diyetle beslenen sıçanlarda
beyin dokusunda oksidan ve antioksidan sistem
üzerine etkisi
Lathyrus cicera L. türünün antioksidan aktivitesi,
toplam fenolik ve flavonoit içeriğinin belirlenmesi
Pirazolon halkası taşıyan bazı schiff bazlarının
biyolojik etkilerinin incelenmesi
Eczane eczacılarının majistral ilaç uygulamalarına
ilişkin bilgi ve ihtiyaçlarının incelenmesi
Adana ilinde eczane eczacılarının majistral ilaç
uygulamalarına ilişkin tutumlarının belirlenmesi
(S)-Naproksenden türeyen triazol-hidrazon hibrit
molekülünün (SGK562) in-vivo olarak
biyodağılımının incelenmesi
Multipl myelom tedavisinde kullanılan lenalidomidin
analizine ilişkin çalışmalar
Ovaryan iskemi-reperfüzyonun neden olduğu akciğer
hasarına karşı antioksidan olarak rosmarinik asidin
etkisi
4-Bromobenzen sülfonil klorürden türeyen yeni
sülfonil hidrazon bileşiklerinin sentezi ve
karakterizasyonu
Alfa 7 nikotinik asetil kolin reseptörlerinin K562
hücre çoğalması ve sinyal iletisindeki rolleri üzerine
çalışmalar
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