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Değerli Akademisyenler, İlaç Endüstrisinin Temsilcileri, Kamu Kuruluşu Yetkilileri ve
Sevgili Öğrencilerimiz,
Ülkemizin

2023

Vizyonu

hedeflerine göre, birincisini
3-5 Kasım 2016 tarihleri
arasında
Ulusal

gerçekleştirdiğimiz
Marmara

Eczacılık

Kongresi’ nin ikincisini 14-16
Kasım 2018 tarihleri arasında
yine

sizlerin

katkılarıyla

katılımı

ve

gerçekleştirece-

ğiz.
Fakültemiz ev sahipliğinde gerçekleşecek bu Bilim Şenliğine sizleri davet etmekten büyük
onur ve mutluluk duymaktayım.
2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonu Başkanlığı (BAPKO), Kadıköy Belediyesi ve paydaşlarımız olan İstanbul Eczacı
Odası, basın sponsorumuz NOVİ MEDYA Eczacı Dergisi, MİFGEB ve İlaç Firmaları
işbirliği ile düzenlenmiştir. Bu katılımcı yaklaşım, ulusal alanda bilimsel paylaşım ile katma
değerli ürünleri hedefleyen patent ve proje odaklı ekiplerin kurulması ve 2023 vizyonuna ışık
tutmayı amaçlamaktadır.
Temel ve Meslek Bilimleri, Eczacılık Teknolojisi, Klinik Eczacılık, İlaç Biyoteknolojisi,
Eczacılık İşletmeciliği, İlaç Endüstrisi, Kozmetik, Patent, AR-GE, Klinik Araştırmalar
konularında güncel bilgilerin paylaşılacağı 2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongremizde ayrıca
"Klinik Eczacılık Olgu Çalıştayı"nda farklı akut ve kronik hastalık olguları üzerinden hasta
sorunlarına eczacı yaklaşımı ve bir hasta dosyasının eczacı gözüyle değerlendirilmesi
anlatılacak, ilaçla ilişkili problemler ele alınacak, güncel ve güvenilir bilgi kaynaklarına
erişim yolları gösterilecek, olgunun çözüm sistematiği üzerinde durulacaktır.
İkincisini gerçekleştireceğimiz Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi vesilesiyle bilimsel ve
mesleki bir birlikteliğin yanı sıra, Üniversitemizin de sınırları içerisinde olduğu güzide
ilçemiz Kadıköy’ümüzün nostaljik ve doğal atmosferini yaşamayı da ümit ediyoruz.
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Kongremiz, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin Ulusal
Bilimsel/Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği (L tipi) olan SAG-L-110618-0293 no’lu “2.
Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi” proje adı ile desteklenmiştir.
Kongre Organizasyon Komitesine, Bilimsel Komitemize, Kongre Sekreterliğine, öğrenci
kulüplerimize, Kadıköy Belediye Başkanlığına ve Üniversite Rektörümüz Sayın Prof. Dr.
Erol ÖZVAR’a, BAPKO üyelerine en içten teşekkürlerimi sunarım.
“Eczacılıkta katma değer odaklı bilgi paylaşımı” ana teması ile tüm akademisyenlerimizin,
paydaşlarımızın ve öğrencilerimizin bir araya geldiği 2. Ulusal Marmara Eczacılık
Kongremizin verimli geçmesini diler, saygı ve sevgilerimi sunarım.
Prof. Dr. Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL, Dekan
Kongre Başkanı
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AÇILIŞ KONUŞMASI
Klinik ilaç çalışmaları
Semra SARDAŞ1,*
İstinye Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Topkapı, İstanbul, Türkiye

1

*semrasardas@gmail.com

Klinik araştırmalar, bir veya birden fazla araştırma ürününün klinik, farmakolojik veya diğer
farmakodinamik etkilerini ortaya çıkarmak ya da doğrulamak, advers olay veya
reaksiyonlarını tanımlamak, emilim, dağılım, metabolizma ve atılımını tespit etmek,
güvenliliğini ve etkililiğini araştırmak amacıyla insanlar üzerinde yürütülen çalışmalardır.
İlaç geliştirme sırasında elde edilen bilgiler, ancak klinik araştırmalar ile teyit edilebilir ve bu
sayede topluma daha etkili ve güvenli tedavileri sunabiliriz. Dolayısıyla, ilaç klinik
araştırmaları, insan sağlığını iyileştirmek için yeni ilaç ve tedavilerin geliştirilmesinin en
geçerli, hızlı ve güvenli yoludur. Yasal ve etik standartlar gereği öncelikle Etik Kurul ve
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun onayının alınması gerekir ve İyi
Klinik Uygulamalar (İKU) standartlarına göre araştırmalar yürütülür. Ülkemizde klinik
araştırmalar yasal düzenlemeler çerçevesinde; Biyotıp Sözleşmesi, Helsinki Bildirgesi, Sağlık
Hizmetleri Temel Kanunu, Türk Ceza Kanunu, İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik
Araştırmaları Hakkında Yönetmelik, Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmeliğe
uygun olarak yapılır ve her kinik araştırmanın kaydı Sağlık Bakanlığı TİTCK tarafından
tutulmaktadır. Uluslararası boyutta yapılan ve bazılarına ülkemizden de araştırma
merkezlerinin katıldığı klinik araştırmalara ilişkin bilgiye www.clinicaltrials.gov web
adresinden ulaşılabilir.
Yeni bir ilacın gelişim süreci oldukça uzun ve masraflıdır. Yeni bir ilacın ruhsat alması için
geçen süre yaklaşık 12-15 yıl ve maliyet ise 1,3 milyar dolardır.
Klinik İlaç çalışmalarının Faz 1, 2, 3 ve 4 olmak üzere 4 farklı fazı vardır. Faz 1 aday
molekülün insana ilk uygulandığı dönemdir ve onkoloji çalışmaları dışında Faz 1 çalışmaları
sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılır. Faz 1 çalışmalarında amaç; ilaç veya yeni tedavi
yönteminin güvenilirliğinin araştırılmasıdır. Faz 1 aşamasını geçen molekül, hasta
gönüllülerde Faz 2 çalışmalarında uygulanır ve bu fazda aday ilacın etkili ve güvenli olduğu
doz araştırılır. Faz 3 çalışmaları ise büyük hasta gruplarında aday ilacın etkili ve güvenli
olduğunun gösterildiği çalışmalardır, bunlar genelde farklı ülkelerde yürütülen, çok merkezli,
8
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çok hastalı çalışmalardır. Faz 1, 2 ve 3 çalışmalarından elde edilen veriler değerlendirilir ve
ruhsat başvurusu yapılarak yeni ürün piyasaya sürülür. Yeni ürünün piyasaya sürülmesi
çalışmaların bittiği anlamına gelmez, piyasada kullanılmakta olan ürünün güvenliliğini
araştırmak amacıyla Faz IV çalışmaları yapılır.
Türkiye’de Clinical Trials gov.tr verilerinde kayıtlı olan 3108 çalışma vardır ve bunun 1611’i
üniversiteler tarafından yürütülmektedir.
Ülkemiz 80 milyon nüfusu, çok sayıda İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi almış ve heyecanı
yüksek araştırmacı potansiyeli, Avrupa Birliği ile uyumlu olan yönetmelikleri, Türkiye İlaç
Tıbbi Cihaz Kurumu ile Klinik çalışmalar konusunda çok yükselme kapasitesine sahiptir.
Klinik Çalışmalarda değerli eczacılarımıza görev düşmektedir. Eczacılarımız gerek hastanede
gerekse ilaç endüstrisinde çalışarak bu alanda önemli görevler alabilirler.
Unutmayalım ki bir ülkede Klinik İlaç Araştırmalarının yapılıyor olması, o ülkenin gelişmiş
bir ülke olduğunun göstergesidir!
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D-1
Varfarinin hemostaz dışındaki advers etkileri; yeni keşfedilmiş K vitaminine bağımlı
proteinler
Fikriye URAS1*
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İstanbul, Türkiye

1

*furas@marmara.edu.tr

Son 20 yılda advers etkisi en fazla görülen ilaçlar listelerinde, varfarin ilk 10 içinde yer
almaktadır. Hemostaz dışındaki en ciddi olumsuz etkileri: Fötüs üzerine teratojenik etkisi;
damar kalsifikasyonu ve kemik sağlığı üzerine olan etkilerdir. Ayrıca anti-tümöral,
enflamatuvar ve immünomodülatör etkileri bildirilmiştir. Bu etkileri sadece pıhtılaşma sistemi
üzerinden açıklamak mümkün değildir. Yapısında “gamma-karboksi glutamik asit” (Gla) adı
verilen modifiye bir amino aside sahip olan proteinlere, “K vitaminine bağımlı proteinler”
(KVBP) ya da “Gla proteinleri” denir. Koagülasyon sisteminde rolü olan protrombin, faktör
VII, IX, X, protein C, protein S ve protein Z uzun süredir bilinen KVBP’dir. Varfarin bunların
sentezinin tamamlanmasını önleyerek kanamaya meyli arttırır. Pıhtılaşma sistemi dışında da
fonksiyonlara sahip olan yeni KVBPlerin keşfedilmesi, varfarinin advers etkilerini açıklama
yönünde akılcı bir yaklaşım başlatmıştır (Tablo). Yeni KVBPlerin fonksiyonları henüz
bilinmediğinden,

varfarinin

yol

açtığı

potansiyel

advers

etkiler

de

tam

olarak

bilinmemektedir.
“K vitamini karboksilaz” enziminin etkisiyle, amino-terminal bölgedeki glutamik asitlerin bir
kısmı, posttranslasyonel modifikasyonla gamma-karboksi glutamik aside dönüşür. Varfarin K
vitamini döngüsünü bozarak bu reaksiyonu engeller. Son yıllarda keşfedilen yeni KVBPler,
karaciğer

dışı

organlarda

sentezlenmekte

ve

birbirinden

çok

farklı

fonksiyonlar

sergilemektedir. Özetle, osteokalsin, “Matriks Gla Proteini” (MGP), periostin, “Büyüme
Engellenmesine-Spesifik 6” (Gas6) proteini ve diğerleri, kalsiyum homeostazını destekler,
damar duvarı ve kıkırdağın kalsifikasyonunu önler, endotel bütünlüğünü sağlar, kemik
mineralizasyonunu kolaylaştırır, doku rejenerasyonu ve hücre çoğalmasının kontrolünü
sağlar.
Dünyada K vitamini yönünden en zengin besin, Japonların geleneksel yemeği olan
“natto”dur. Soya fasulyesinin fermantasyonuyla hazırlananır. Natto tüketiminin az olduğu
bölgelerde, kemik kırıklarının fazla olduğu görülmüştür. K vitamini yeşil yapraklı bitkilerde
fillokinon şeklinde (K1), fermente besinlerde (bakterilerde) ise menakinon (MK)(K2)
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şeklinde bulunur. Yağda çözünen bir vitamin olmasına rağmen, doğal K vitaminleri vücutta
aşırı depolanmaz; yetişkinlerde yüksek konsantrasyonlarda bile toksik değildir. Japonya’da
1995’den beri osteoporoz tedavi ve profilaksisinde yaklaşık 10 mg/gün MK-4
kullanılmaktadır.
Tablo. Varfarin ve yeni keşfedilmiş K Vitaminine Bağımlı Proteinlerin (KVBP) ilişkisi
Yeni keşfedilmiş KVBP

Varfarin nedeniyle muhtemel advers etki

Osteokalsin

Osteoporoz, kemik kırıkları, vasküler kalsifikasyon

Matriks Gla Proteini (MGP)

Vasküler kalsifikasyon, teratojenite

Gla-Zengini Protein (GRP)

Vasküler kalsifikasyon

Periostin

Enflamatuvar hastalıkları şiddetlendirebilir

Transtiretin

Amiloid birikmesiyle karakterize çeşitli hastalıklar

Prolince Zengin Gla-Proteini (PRGP)

Sinyal yollarının bozulması

Büyüme

Engellenmesine-Spesifik

6 Çeşitli potansiyel etkiler (demiyelinasyon dahil)

(Gas6)
Transmembran Gla-proteinleri (TMG)

Halen bilinmiyor

Arterlerin kalsifikasyonu aort stenozu, hipertansiyon, iskemik kalp hastalıkları ve kalp
yetmezliği gibi komplikasyonların gelişmesini kolaylaştırarak mortaliteyi arttırır. MGP, ilk
defa kemikte keşfedilen yeni bir KVBP’dir. Kemik kalsifikasyonunun güçlü bir inhibitörüdür.
Genetik olarak MGP üretimi engellenmiş farelerde, büyüme yavaşlığı, osteopeni, kemik
kırıkları ve damarlarda aşırı kalsifikasyon gözlenmiştir. Doğumdan hemen sonraki iki ay
içinde, hayvanlar aort kalsifikasyonu yüzünden ölmüştür. Bu bulgular, kemik ve damar
kalsifikasyonunun birlikteliğini göstermektedir. Vasküler sistemde kalsiyum birikmesini
önlediğine dair insanlardaki klinik delil, MGP yetersizliğiyle karakterize genetik bir hastalık
olan “Keutel Sendromu”dur. Varfarinin damar kalsifikasyonunu arttırdığı bildirilmiştir. K
vitamini aterosklerotik riski azaltıyor gibi görünüyor. Bu konuda yapılacak yeni araştırmalara
büyük ihtiyaç vardır.
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D-2
Dünden bugüne antikoagülan ilaçlar
Reyhan DİZ KÜÇÜKKAYA1*
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

1

*

rkucukkaya@hotmail.com

Arteriyel ve venöz sistemde tıkanmaya neden olan trombotik hastalıklar, günümüzde insan
ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Dünya sağlık örgütünün verilerine göre
2016 yılında 15,2 milyon kişi trombotik hastalıklar sonucu hayatını kaybetmiştir, bu da tüm
ölümlerin neredeyse üçte birini oluşturmaktadır. Dolayısıyla tromboz gelişimini engellemek
veya oluşan trombozu yok etmek en önemli sağlık hedeflerinden biri haline gelmiştir.
Yirminci yüzyılın ikinci yarısında fizyolojik ve patolojik tromboz gelişimi ile ilgili bilgiler
aydınlandıkça, farklı antitrombotik ilaç grupları geliştirilmiştir. Günümüzde genel olarak
tromboz tedavisinde kullanılan ilaçlar üç ana grupta toplanır: antitrombosit ilaçlar,
antikoagülan ilaçlar ve trombolitik (fibrinolitik) ilaçlar.
Dünden Bugüne Antitrombosit İlaçlar:
Söğüt ağacı kabuklarının ağrıya iyi geldiği gözlemi Sümer yazıtlarında, Mısır Ebers
papirüsünde ve eski Çin belgelerinde yer almaktadır. Hipokrat ve Galen de ağrı tedavisinde
söğüt kabuklarını kullanmışlardır, hatta Galen antipiretik ve antiinflamatuar etkileri de
olduğunu kaydetmiştir. İlk kez 1763’de Edward Stone söğüt ağacı kabuğundan elde edilen bir
toz kullanarak 50 sıtma hastasının tedavi edildiğini bildirmiştir. ‘Salisin’in tanımlanması ise
biyokimyasal yöntemlerin gelişmesi ile ancak 1826’da olabilmiştir. 1838’de Piria salisilik
asiti üretmiştir. Salisilik asit uzun yıllar ağrı tedavisinde kullanılmıştır, ancak gastrointestinal
yan etkileri, özellikle mide irritasyonu nedeniyle tolere edilmesi güç bir preparat olmuştur.
1897’de Alman kimyager Hoffmann, babasının romatoid artrit ağrılarını salisilik asit ile
dindirmeye çalışırken çektiği gastrik yan etkileri azaltabilmek için, bu moleküle asetil eklemiş
ve asetil salisilik asiti (aspirin) üretmiştir. Ancak aspirinin keşfinden kısa bir süre sonra
Hoffmann morfine asetil ekleyerek eroini elde edince, aspirinin ağrı kesici etkisi uzun yıllar
gölgede kalmıştır. Aspirin yirminci yüzyılın ilk yarısında romatizmal hastalıklarda ve akut
romatizmal ateşte kullanılmıştır. Her ne kadar aspirinin arteriyel trombozlardan, özellikle
koroner trombozdan koruyucu etkisi olduğuna dair seyrek yayınlar olsa da, bu etkinin
patofizyolojisi ancak 1960’larda anlaşılabilmiştir. John Vane, aspirinin prostaglandin
sentezini

etkilediğini

göstermiş,

daha sonra

bu etkinin

siklooksijenaz

enziminin
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inhibisyonundan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Aspirinin anti-trombotik etkisi ilk kez 1950’de
Craven tarafından yayınlanmıştır. Bir aile hekimi olan Craven 400 kişiye düzenli aspirin
verdiğini ve takiplerinde hiçbirinde tromboz gelişmediğini bildirmiştir. Ancak çalışmasının
kontrol grubu olmadığı için tıp çevreleri tarafından pek dikkate alınmamıştır. 1970’lerden
sonra yapılan çift kör klinik çalışmalarla aspirinin koroner kalp hastalığı ve inmeyi
engellediği gösterilmiştir. FDA 1980’de inmenin sekonder profilaksisinde, 1985’de miyokard
infarktüsünün sekonder profilaksisinde, 1996’da akut miyokard infaktüsü sırasında aspirin
kullanımını onaylamıştır.
Aspirinin antitrombotik etkisi başlıca trombosit fonksiyonlarının inhibisyonuyla açıklanmıştır.
Trombosit fizyolojisinin daha iyi anlaşılmasıyla birlikte, antitrombotik ilaç hedefleri de
artmıştır (Tablo-1).
Tablo-1 Antitrombosit İlaçlar
Siklooksijenaz inhibitörleri

Aspirin
Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar

cAMP artışı yapanlar

Dipiridamol
Pentoksifilin
Silostazol

ADP reseptör blokerleri

Tiklopidin
Klopidogrel

Glikoprotein IIb-IIIa inhibitörleri

Abciximab
Eptifibatide
Tirofiban

PAR-1 inhibisyonu

Vorapaxar

Dünden Bugüne Antikoagülan İlaçlar:
Antikoagülan ilaçlar koagülasyon sistemini bir veya daha fazla basamakta inhibe ederek,
fibrin ağının oluşmasını engelleyen ilaçlardır
Milattan önce 1500’lü yıllarda antik Mısır’da, daha sonra Mezopotamya, antik Yunan ve
Azteklerde birçok hastalığın tedavisinde sülük kullanıldığı bilinmektedir. Sülükler uzun
13
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çağlar boyunca varisli bacaklarda şişleri indirmek için de kullanılmıştır. Varisler, çoğunlukla
venöz trombozun sekelleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde sülük salivasından elde
edilen hirudin ve hirüdinin sentetik analogları venöz tromboz tedavisinde ve yara
iyileşmesinde özel durumlarda başarıyla kullanılmaktadır.
1920’lerin başında Amerika’da ekonomik kriz döneminde, sığırlarda ölümcül kanamalara
neden olan bir salgın ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde çürümüş yonca yapraklarının bu
hastalığa sebep olduğu anlaşıldı. Ancak 1940’larda çürümüş yonca yapraklarında oluşan 4hidroksikumarin adlı maddenin kanamaya neden olduğu gösterilebildi. Bu maddenin K
vitamini antagonize ederek pıhtılaşma sisteminin çalışmasını engellediği anlaşıldı. Wisconsin
Alumni Research Foundation’da yapılan çalışmalar sonucunda, bu kurumun adının baş
harfleri ve coumarin’in son harfleri biraraya getirilerek bu ilaca ‘warfarin’ adı verildi.
Warfarin Amerika’da önce fare zehiri olarak onaylandı. 1951’de bir donanma askerinin
warfarin ile intihara kalkışması ve K vitamini ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilmesi,
insanda warfarinin tromboz tedavisinde kullanılabileceği fikrini doğurdu. Bu konuda yapılan
klinik çalışmalar sonucunda warfarinin insanda kullanımı onaylandı. İlk kullanan hastalardan
biri de kalp krizi geçiren dönemin Amerikan Başkanı Eisenhower’dır. Warfarin ve diğer K
vitamini antagonistleri, neredeyse 60 yıl oral antikoagülan tedavinin tek seçeneği olarak
kullanılmıştır. Ancak gıda ve ilaçlarla etkileşmesi, terapötik aralığının dar olması, sık
monitorizasyon gerektirmesi ve yan etkileri nedeniyle hep daha kullanışlı ve güvenli yeni
antikoagülanlar araştırılmıştır. 1999’da direk trombin inhibitörü ximelagatran geliştirilmiş ve
klinik çalışmalarda etkin olduğu gösterilmiştir. 2003’de EMA onayı ile Avrupa’da
kullanılmaya başlandığında ise hastalarda karaciğer enzimlerinde yükselmeye neden olduğu
anlaşılınca ilaç geri çekilmiştir. Ancak direk etkili, oral kullanılabilecek, monitorizasyon
gerektirmeyen, gıdalardan etkilenmeyen antikoagülanlar konusundaki çalışmalar devam
etmiştir. Günümüzde çok sayıda direk oral antikoagülan piyasadadır. Bu ilaçlar venöz
tromboz tedavisi ve profilaksisinde ve non-valvüler atrial fibrilasyonda inme profilaksisinde
onay almışlardır. Ancak kalp kapağında sorun olan veya kapak replasmanı yapılmış
hastalarda hala warfarin tek seçenek olmaya devam etmektedir.
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Tablo-2 Antikoagülan İlaçlar
İlaç

Veriliş şekli

Standart heparin

IV infüzyon, cilt Antitrombine bağlanarak trombin, FXa, FIXa,
altı

Etki mekanizması
FXIa, FXIIa ve bazı plazma proteinlerini inhibe
eder

Düşük molekül ağırlıklı Ciltaltı

Antitrombine bağlanarak başlıca FXa’yı inhibe eder

heparin
Fondaparinux (sentetik Ciltaltı

Antitrombine bağlanarak başlıca FXa’yı inhibe eder

pentasakkarid)
Hirudin ve türevleri

Intravenöz

Direk trombin inhibisyonu

Warfarin

Oral

Vitamin K’yı inhibe ederek FII, FVII, FIX, FX,
protein C, protein S ve başka bazı plazma
proteinlerinin aktifleşmesini engeller

Dabigatran

Oral

Direk trombin inhibisyonu

Rivaroksaban,

Oral

Direk FXa inhibisyonu

Apiksaban, Edoksaban

Dünden Bugüne Trombolitik ilaçlar:
Antikoagülan ve antitrombosit ilaçlar trombozun oluşmasını ve büyümesini
engellerler, ancak oluşan pıhtıyı parçalayamazlar. Pıhtının parçalanması fizyolojik olarak
fibrinolitik sistemin görevidir. Trombolitik ilaçlar bu sistemin daha hızlı çalışmasını sağlar.
Trombolitik ilaçların hikayesi 1933’de Tillet ve Garner’ın A-grubu-beta-hemolitikstreptekokların fibrinolitik bir madde üretebildiğini göstermesiyle başlamıştır. Streptokinaz
adı verilen bu maddenin plazminojeni ‘plazmin’ adı verilen bir enzime çevirdiği
gösterilmiştir. Plazmin, fibrinojen ve fibrini parçalayan enzimdir. Başlangıçta streptokinaz
hemotoraks, ampiyem gibi akciğer hastalıklarında kullanılmıştır. 1950’lerde streptokinazın
akut miyokard infarktüsünde koronerlerdeki trombüsü parçalayabileceği gösterilmiştir. O
tarihten itibaren trombolitik ilaçlar başta akut miyokard infarktüsü tedavisi olmak üzere, akut
arteriyel tromboz veya hayatı tehdit eden masif venöz trombozların tedavisinde
kullanılmaktadır. 1980’lerde insan doku plazminojen aktivatörü (t-PA) izole edilmiş ve
rekombinant teknolojiyle üretilmeye başlanmıştır. Ardından farklı plazminojen aktivatörleri
(alteplaz, reteplaz, tenectaplaz, lanetoplaz) üretilmiştir.
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D-4
Nanotüpler, kuantum noktacıkları ve kuantum suyu: Nanobilinmez dünyanın
formülasyon ve biyolojik etkideki rolü
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Daha önce yaptığımız çalışmalarda karbon nanotüpler (KNT), kuantum noktacıkları (KN),
boron nitrit nanotüpler (BNNT) ve hatta lipid nanotüplerde (LNT) hep biyolojik
membranlardan daha yüksek geçişler elde etmiştik. Hatta bu yapılarla birlikte verilen etkin
maddelerin bazı termodinamik özelliklerinin değiştiğini de saptanmıştı. Ancak çok yakın
zaman kadar yaptığımız çalışmalarda elde ettiğimiz bu yeni özellikleri hep nanoparçacıklara
atfetmiş hatta bu sistemleri geliştirme üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştı.

Çok yeni

sonuçlar sayesinde bu nanoparçacıkların formülasyonda kullanılan suyun, çözücünün
özelliklerini değiştirdiğini söyleyebiliriz. Su molekülü temel olarak üç formu: suyun katı hali
(buz), sıvı hali (su) ve gaz hali (buhar) dır. Moleküller birbirleri ile olan iletişimi ve aradaki
bağları sayesinde termodinamik özelliklerini kazanmaktadır. Örneğin su molekülü KNT,
BNNT, KN gibi bir yapının içinde sıkıştığında veya kuvvetle tutulduğunda buz haline
dönüşmektedir. Bu durumda yaptığımız deneylerde oda sıcaklığında suyun buz halinde
olabileceği gösterilmiştir ve su nanotüp veya kuantum noktacığı içinde sıkıştığında 65ºC’de
kaynamaya başlayabilmektedir. Bu da çözücünün termodinamik özelliklerinin tamamen
değiştiğinin bir göstergesidir.
Sonuç olarak sunuda nanotüp veya kuantum noktacıkları ile termodinamik özellikleri değişen
suyun veya taşıcının biyolojik sistemde bir etkin maddenin membranlardan geçişinde ve
biyoyararlanımında neleri nasıl değiştireceği örneklerle tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Karbon nanotüpler; boron nitrit nanotüpler; kuantum noktacıkları; suyun
termodinamik özellikleri.
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D-5
Dermatolojik hastalıkların topikal tedavisinde nanoteknoloji uygulamaları
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Deriye topikal ilaç uygulanması özellikle dermatolojik hastalıkların tedavisi açısından önem
taşımaktadır. İnsan derisi, özellikle en dışındaki stratum corneum tabakası, bariyer özelliğine
sahip mükemmel bir membrandır. Geniş yüzey alanına sahip olması ve kolay erişilebilir
olması, deriyi gerek lokal gerekse sistemik etki sağlanması için ilaçların uygulanması
açısından ideal kılar. Ancak, derinin özellikle, stratum corneum tabakasının güçlü ve etkin bir
bariyer özelliğinin bulunması, deriye uygulanan ilaçların hedef bölgelerine iletilmesi
açısından yenilikçi ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır [1].
Nanoteknoloji alanındaki gelişmeler, topikal uygulamaya yönelik yenilikçi ilaç taşıyıcı
sistemlerin de geliştirilmesini gündeme getirmiştir. Nano ilaç taşıyıcı sistemlerin deri
hastalıklarının tedavisinde; ilaç moleküllerinin derinin belirli tabakalarına hedeflendirilmesi,
ilaçların bu tabakalarda uzun süre kalmasının sağlanması, ilaç salım hızının kontrol edilmesi
ve ilaçların stabilitesinin arttırılması gibi önemli üstünlükleri bulunmaktadır [1-3].
Son yıllarda nanoteknoloji alanındaki gelişmeler doğrultusunda, mantar enfeksiyonları, akne,
psöriasis gibi dermatolojik hastalıkların tedavisine yönelik tedavisine yönelik nanotaşıyıcı
sistemlerin topikal uygulamadaki potansiyelleri yaygın olarak araştırılmaktadır. Bu
yaklaşımla, deriye uygulanmak üzere farklı boyut, şekil ve fonksiyona sahip (veziküler
sistemler, lipit yapılı nanopartiküler, nano boyutlu koloidal taşıyıcılar, miseller gibi)
nanotaşıyıcılar geliştirilmiştir. Elde edilen araştırma bulguları, gelecekte nanoteknoloji
uygulamalarını içeren topikal yenilikçi ilaç taşıyıcı sistemlerin pazarda daha fazla sayıda yer
alacağı konusunda umut vaat etmektedir [2-4].
Anahtar Kelimeler: Topikal nanotaşıyıcılar; dermatolojik hastalıklar; misel; nanopartikül;
veziküler sistemler.
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Teranostik radyofarmasötikler
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Nükleer

tıp

hastalıkların

görüntülenmesi

ve

tedavisi

amaçlı

radyoaktif

ilaçların

(radyofarmasötiklerin) hasta vücuduna verildiği bir tıp branşıdır. Radyofarmasötikler,
radyoaktif kısım (radyonüklit) ile radyoaktif kısmın bağlandığı ve radyofarmasötiğin
lokalizasyonunda rol alan biyomolekül (veya organik ligandlar) olmak üzere iki kısımdan
oluşmaktadır. Görüntüleme amaçlı gama veya positron yayan radyonüklitler ile hazırlanan
radyofarmasötikler kullanılırken tedavi radyofarmasötikleri amaçlanan ablasyon için gerekli
iyonizasyonu ve bağ kırılımlarını sağlayacak, çoğunlukla beta (β-) veya alfa (α) gibi partiküler
radyasyon yayan radyonüklitlerin kullanılması ile hazırlanmaktadır 1. Son yıllarda hastalığa
spesifik yolakları hedef alan ilaçların geliştirilmesi yaygınlaştıkça farklı özellikteki (teşhis
/tedavi) radyonüklitlerin aynı hedefe giden benzer veya aynı biyomoleküller ile kompleksler
oluşturarak hem teşhis hem de tedavi amaçlı kullanımının yaygınlaştığını görmekteyiz.
Radyofarmasötiklerin bu kullanım şekli 2000’li yıllarda tıp literatüründe “teranostik”
terminolojisi ile yaygınlaşmaya başlayan uygulamalara da örnek teşkil etmektedir ve therapy
(tedavi) ile diagnostics/diagnosis (tanı) kelimelerinin birleşmesi ile oluşmaktadır. Teranostik
uygulamalarda radyofarmasötiklerin hazırlanmasında kullanılan radyonüklitlerden biri
hastalığın genel durumununu, hastalık reseptör eksprasyonunu, metabolik hızını, klirensini
belirlemede yardımcı olurken diğer radyonüklit aynı hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.
Nükleer tıp uygulamalarında tiroid hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan radyoiyot
(I-123, I-124, I-131) formulasyonları ile nöroendokrin tümörler ve prostat kanserlerinin
görüntülenmesi ve tedavisi amaçlı çeşitli radyoizotoplar ile hazırlanan radyofarmasötikler
(örn;

68

Ga/177Lu-DOTATATE

&

68

Ga-PSMA-11/177Lu-PSMA-617,225Ac-PSMA-617)

teranostik uygulamalara en iyi örneklerdir 2.
Anahtar Kelimeler: Radyofarmasötik; radyonüklit tedavi; radyonüklit görüntüleme.
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Yeni ilaç molekülü keşfinde bilgisayar destekli moleküler modelleme yöntemleri ve
uygulamaları
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Rasyonel şekilde ilaç tasarımı bilgisayar destekli çalışmalar (CADD) ile çeşitli programlar
kullanılarak, önce teorik olarak tasarlanmakta, pratik çalışmalar ile de sonuçlar kanıtlandıktan
sonra yeni ilaç molekülleri piyasaya çıkarılmaktadır. Son yıllarda piyasaya sunulan yeni ilaç
molekülleri için CADD vazgeçilmez hale gelmiştir. Bu araştırmalar başlıca ilaç (molekül) ya
da hedef kaynaklı olmak üzere 2 şekilde gerçekleştirilmektedir [1]. Etkin ilaç moleküllerinden
yola çıkılarak uygulanan yöntemler; kantitatif yapı-etki ilişkileri (QSAR), farmakofor
analizleri, CoMFA ve CoMSIA analizleri en önemlilerindendir. Hedef kaynaklı olarak da
Doking yöntemi en çok kullanılır. QSAR haricinde diğer yöntemler moleküler modelleme ile
gerçekleştirilir.
Bu sunuda en çok kullanılan CADD yöntemlerinin yer aldığı araştırmalarımızdan örnekler
verilecektir. Bu amaçla, antitümör etkiden sorumlu olan DNA-Topoizomeraz enzim
inhibitörü heterosiklik yapıların CADD ile tasarım çalışmaları ele alınacaktır. DNATopoizomerazlar ökaryotik kaynaklı olup, hücresel olaylardan replikasyon, transkripsiyon ve
kromozom kondensasyonunda önemli rol oynarlar [2].
Araştırmada, benzoksazol, benzimidazol, benzotiyazol ve oksazolopiridin türevleri grubumuz
tarafından sentezlenerek antitümör etkileri DNA-Topoizomerazların inhibisyonu yolu ile
saptanmıştır [3-5]. Bazı moleküller standart ilaç etopozit’ten etkili bulunmuştur. Bileşikler ile
etki arasındaki ilişkiler CADD çalışmalarından CoMFA, CoMSIA, farmakofor analizi ve
Docking yöntemleri ile irdelenerek, daha etkin moleküllerin tasarımında kullanılmıştır [3-5].
CoMFA ve CoMSIA Sybyl 6.6 [6] ile, farmakofor analiz çalışmalarında hipotezler
Accelerys’den Catalyst/Hiphop, yazılım programları aracılığı ile gerçekleştirilmiştir.
Moleküllerin oluşturulmasında Catalyst 2D/3D görüntüleyici ile Poling algoritmasından
yararlanılmıştır. Hedef tabanlı tasarım için moleküler modelleme yöntemlerinden Docking
çalışmaları CDOCKER-Discovery Studio 3.5 ile gerçekleştirilmiştir [7]. Bilgisayar destekli
tasarım çalışmalarından elde edilen sonuçlar bu sunuda tartışılmıştır.
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benzotiyazol türevlerinin moleküler modelleme, sentez ve biyolojik aktivite çalışmaları
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Alzheimer hastalığı (AH) insanlar üzerinde yıkıcı etkisi olan, zayıflatan ve ölümcül şekilde
ilerleyen nörodejeneratif bir bozukluktur [1]. Alzheimer hastalığının etiyolojisi tam olarak
bilinmemesine rağmen β-amiloid tabakasının birikimi ve agregasyonu, oksidatif stres, düşük
nörotransmiter asetilkolin (ACh) seviyesi, TAU proteini hiperfosforilasyonu gibi çeşitli
durumların bu hastalığın patolojisinde önemli rol oynadıkları düşünülmektedir [2]. Asetilkolin
esteraz’ın (AChE'ın) merkezi sinir sisteminde ACh'in hidrolizinden sorumlu yegane enzim
olduğu düşüncesiyle AH tedavisi için hedef enzim olarak kabul edilmiştir. Son zamanda
yapılan çalışmalarda, butirilkolinesterazın (BChE) da kolinerjik sistem fonksiyonları üzerinde
etkin bir rol oynadığı ve AH tedavisinde önemli bir hedef olabileceği ortaya konmuştur [3].
Diğer taraftan beyinde beta amiloid peptid birikiminin, hastalığın patogenezinde rol oynayan
önemli bir faktör olduğu bilinmektedir [4]. Yukarıdaki bulgular, Alzheimer tedavisinde ilaç
geliştirme çalışmalarını çoklu hedefli ligand (multi-target-directed ligands) yaklaşımına
yönlendirmiştir. AH'ın multifaktöriyel yapısı "çoklu hedefli ligand" yaklaşımına çok
uygundur.
Bu amaçla, hem AChE/BChE enzimlerinin aktivitesini hem de amiloid fibril oluşumunu
inhibe ederek AH tedavisinde kullanılabilecek yeni bazı benzimidazol ve benzotiyazol
yapısındaki bileşikler üzerinde çalışılmıştır. Sentezi yapılan bileşiklerin yapıları IR, 1H/13CNMR, mass spektrumu ve elemental analiz ile kanıtlanmıştır. Bileşiklerin AChE ve BChE
enzimleri üzerindeki etkileri Ellman's yöntemi, fibril oluşumundaki etkileri ise fluorimetrik
yöntemle tayin edilmiştir. Ayrıca, benzimidazol türevlerinin H2O2 ve Aβ1-40 ile indüklenmiş
sitotoksisite testleri yapılmıştır. Bileşiklerin kolinesteraz enzimlerinin aktif bölgesindeki
bağlanma biçimlerini anlamak için moleküler modelleme çalışmaları yapılmıştır.
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Sonuçlar, bileşiklerin genellikle BChE enzimini seçici olarak inhibe ettiklerini göstermiştir.
Ayrıca, 250 μM H2O2 ve 10 μM Aβ1-40 ile indüklenmiş sitotoksisite çalışmalarında, bazı
bileşiklerin hücre canlılığını (kontrole göre) arttırarak nöroprotektif özellik gösterdikleri tespit
edilmiştir.
Bu çalışma, TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (Proje
No:114S374) ve Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Proje No: THD2018-16569) tarafından desteklenmiştir.

Kaynaklar
[1] Wimo A, Jönsson L, Bond J, Prince M, Winblad B. The Worldwide Economic Impact of Dementia 2010.
Alzheimer’s Dementia. 2013; 9(1): 1−11.
[2] Scarpini E, Schelterns P, Feldman H. Treatment of Alzheimer’s Disease; Current Status and New
Perspectives. Lancet Neurol. 2003; 2(9): 539-547.
[3] Darvesh S, Reid GA. Reduced ﬁbrillar beta-amyloid in subcortical structures in a butyrylcholinesteraseknockout Alzheimer disease mouse model. Chem Biol Interact. 2016; 259(B): 307–312.
[4] Huang WJ, Zhang X, Chen WW. Role of oxidative stress in Alzheimer’s disease. Biomed Reports. 2016;
4(5): 519-522.
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D-9
Antikanser ajanların tasarımında farklı mekanizmalarla etkili indol türevlerinin
değerlendirilmesi
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Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, 34755, Kayışdağı, Ataşehirİstanbul
*merickoksal@yeditepe.edu.tr
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Kontrolsüz anormal hücre büyümesi ve yayılımı ile karakterize bir hastalık olarak tanımlanan
kanser, dünyada her yıl yaklaşık 7-8 milyon insan için ölüm nedenidir. Son yıllarda, direnç ve
toksisite yan etkilerinden kaçınmak amacıyla, kombine antikanser terapileri veya çoklu etkili
ilaç kullanımı, klinikte geleneksel sitotoksik tedaviye tercih edilmektedir. Çoklu etkili
hedeflerin düzenlenmesi ya farklı mekanizmaya sahip birçok ilacın kombinasyonu ile ya da
birkaç hedefini düzenleyebilen tek bir kimyasal bileşik kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu
bilgilerin ortaya çıkması, kanser tedavisinde birden fazla biyolojik hedefi beraber adresleyen
yeni bileşiklerin keşfine ilgiyi büyük oranda arttırmıştır.
İndol çekirdeği, sentetik biyoaktif bileşikler ile doğal birçok heterosiklik yapıda bulunan en
yaygın temel iskeletlerden biridir. Bu yapı, biyoçeşitlilik ve geniş etki profili sebebiyle
antikanser bileşiklerin hedef-temelli tasarımında öne çıkan bir gruptur. Son yıllarda yapılan
çalışmalarda farklı mekanizmalarla etki gösteren indol halkası içeren birçok bileşiğin tespiti,
bu ana çekirdeğin antikanser ilaç geliştirme çalışmalarındaki önemini artırmıştır.
Potansiyel antikanser indol türevleri üzerinde yapılan biyolojik aktivite ve mekanistik
çalışmaları, bu ana çekirdeği içeren birçok molekülün etki profilini aydınlatmıştır. Çeşitli
kanser türevleri için klinikte kullanılan doğal indol türevleri (vinkristin, vinblastin) ve birçok
küçük indol yapılı molekülün tübülin polimerizayon inhibitörü olarak etki gösterdiği uzun
yıllardır bilinmektedir. Son yıllardaki çalışmalar, antikanser indol türevleri için histon
deasetilaz, sirtuinler, kinazlar, DNA topoizomerazlar ve sigma reseptörlerinin de önemli
hedefler olduğunu ispatlamıştır.
Bu sunum kapsamında literatür verileri doğrultusunda yeni antikanser ajanların tasarımında
indol ana çekirdeğinin önemi tartışılacak ve farklı etki mekanizmasına sahip bileşiklerin yapıetki ilişkileri irdelenecektir. Ayrıca, anabilim dalımızda gerçekleştirmiş olduğumuz
araştırmalar sonucunda elde ettiğimiz indol yapısındaki bileşiklere ait çalışmalar sunulacaktır.

Bu çalışma, Tübitak Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 108S009 nolu
proje kapsamında desteklenmiştir.
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Anahtar Kelimeler: İndol; antikanser; ilaç araştırmaları; sitotoksik aktivite.
Kaynaklar
[1] Dadashpour S, Emami S. Indole in the target-based design of anticancer agents: A versatile scaffold with
diverse mechanisms. Eur J Med Chem. 2018; 150: 9-29.
[2] Sunil D, Kamath PR. Indole based Tubulin Polymerization Inhibitors: An Update on Recent Developments.
Mini Rev Med Chem. 2016;16(18):1470-1499.
[3] Yarım M, Köksal M, Schepmann D, Wünch B. Synthesis and in vitro Evaluation of Novel Indole-Based
Sigma Receptors Ligands. Chem Biol Drug Des. 2011;78(5):869-875.
[4] Köksal M, Yarım M, Durmaz İ, Çetin-Atalay R. Synthesis and cytotoxic activity of novel 3-methyl-1-[(4substitutedpiperazin-1-yl)methyl]-1H-indole. ArzneimForsch/DrugRes. 2012; 62: 389-394.
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D-10
Onaylı bir Kullanım Talimatı (KT)’nın Türk kültürüne uyumu
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Hasta Bilgilendirme Formu (PIL= Patient Informaion Letter) terimi ülkemizde Kullanım
Talimatı (KT) olarak kullanılmaktadır. Ağırlıklı olarak sağlık personeli için yazılan
prospektüsler, hastanın anlayabileceği form olan KT’lere çevrilerek, toplum sağlığının
geliştirilmesi, akılcı ilaç kullanımı çalışmalarına katkı sağlanması hedeflenmiştir. KT’ler,
“Söz Uçar Yazı Kalır” (Verba Volet Scipta Manet) sözünün sağlığa uygulandığı alanlara iyi
bir örnektir.
Avrupa ve Türkiye’deki regülasyonlar, KT içeriği ve yazı formatını belirlemiştir. Yasalar
gereği her KT’nin sahip olması gereken Okunabilirlik Testi Belgesi, hasta veya hasta
yakınının KT bilgilerini yeterince anlayabildiğinin garantisidir. Sağlık okuryazarlığının bir alt
parametresi olan KT okunabilirliği aynı zamanda toplumların gelişmişliklerinin altgöstergesi
sayılabilir.
Avrupa Birliği kılavuzlarına göre bir ülkede KT’nin Okunabilirlik Testinin sağlık otoritesi
tarafından onaylanması yeterli bulunmakta ve diğer ülkelerde yanlızca çeviri yapılarak (özel
hazırlanmış bir tıbbi sözlük ışığında) kullanılabilmektedir.
Bu sunumda, yurtdışında yapılmış ve onaylanmış bir KT’nin okunabilirlik testinin, Türkçe ve
Türk toplumu üzerinde yapılan bir araştırma ile karşılaştırılması yapılmaktadır. Türkçe KT,
Türkiye’de yaşayan halka sunularak Okunabilirlik Testi gerçekleştirilmiş ve cinsiyet ve
eğitim düzeyi ağırlıklı olarak belirlenen çalışmanın sonunda, katılımcıların ortalama %80’i,
soruların ortalama %80’ini doğru bilerek testi karşıladığı görülmüştür. Ancak bireysel olarak
bilgi düzeyi oranlarında yüzdesel olarak farklılıklar bulunmaktadır. Sonuç olarak, sadece
Türkçe değil, genelde tüm Okunabilirlik Test prosedürlerinde, güncel çalışmalara ihtiyaç
duyulduğu söylenebilir. Ancak farklı kültürlerde yapılacak araştırmalar ve yansımaları ile
toplum sağlığına katkı sağlanabilir.
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İlaç analizlerinde elektrokimyasal yöntemler
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Elektrokimyasal yöntemler birçok ilaç veya ilaç adayı maddelerin analizinde kullanılan güçlü
ve çok yönlü analitik tekniklerdir. Bu yöntemler, kromatografik teknikler gibi yüksek
maliyetli olmadıkları gibi yüksek hassasiyet, doğruluk ve kesinlik ile geniş doğrusal çalışma
aralığı sunmaktadır. En çok kullanılan elektroanalitik tekniklerde elektrot-çözelti ara yüzeyine
uygulanan sürekli artan veya azalan potansiyele karşı akım değeri ölçülür. Elektrokimyasal
yöntemlerin uygulana bilmesi için çalışılacak maddenin elektro-aktif olması gerekmektedir.
Dolayısıyla maddelerin yükseltgenme-indirgenme özellikleri incelenmelerine ve analizlerine
izin verir. Daha hassas olan puls yöntemleri geliştirildikten sonra, elektrokimyasal yöntemler
dozaj formlarında ve özellikle biyolojik örneklerde ilaç analizi gibi birçok uygulamada daha
çok kullanılmaya başlanmıştır.
Bir bileşiğin davranışının anlaşılması için kullanıldığı herhangi bir prosedür de yer alan
kimyasal ve fiziksel süreçlerin doğasının iyi bilinmesi gerekmektedir. Bileşiğin bu süreçlerde
reaksiyon şemaları veya elektron transfer mekanizmalarının aydınlatılması, bileşiğin yapısı ile
biyolojik aktivitesini ilişkilendirmek için özellikle önemlidir. Her miktar tayini çalışması,
biyolojik sistemlerde incelenen maddenin in vivo davranışları hakkında bir fikir edinmek için
mekanistik bir çalışma ile birlikte yapılmalıdır. Elektrokimyasal tekniklerin, özellikle
voltametri/polarografi’nin

son

yıllarda

önemi

artarak

devam

etmektedir.

Bu

tür

elektrokimyasal teknikler, dozaj formlarında (tabletler, kapsüller, enjeksiyonlar ve
süspansiyon) ve biyolojik numunelerde (gerçek ve etken madde ilaveli idrar örnekleri, kan ve
serum) farmasötik bileşiklerin tayini için uygulanmıştır.
Bu sunumun amacı, elektroanalitik analiz yöntemleri, çalışma elektrotları, teknikleri ve
farmasötik uygulamaları ile ilgili temel bilgileri vermektir. Yöntem ve uygulamalardaki bazı
ilerlemeleri açıklayan önemli akademik çalışma örneklerinin sunulması hedeflenmiştir.
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Sağlık uygulamalarında nanobiyosensörler, nanomateryaller ve nanoanalitik sistemlerin
yeri
Seda Nur TOPKAYA ÇETİN1*
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Son yıllarda hayatımızda oldukça fazla yer edinen ‘Nanoteknoloji’ kelimesi ile ilk tanışmamız
‘There is plenty of room at the bottom’ başlıklı konuşmasında nano ölçeklerdeki gizeme
değinen Amerikalı fizikçi Richard Feynman sayesinde 1959 yılında gerçekleşmiştir [1]. Bu
tarihten itibaren malzemelerin, sistemlerin ve cihazların nano ölçekte şeklini ve boyutlarını
kontrol ederek tasarımının ve üretiminin yapılması anlamına gelen nanoteknolojinin
uygulama alanları genişleyerek birçok alana yayılmıştır. Bu uygulamaların önemli
örneklerinden biri ise biyosensör sistemleridir. Biyosensör modellerinin nanoteknoloji ile
bütünleştirilmesi ile ortaya çıkan tasarımların, alışılandan farklı ve üstün malzeme
özelliklerinin daha dayanıklı, hassas, küçük, taşınabilir ve ekonomik olması gibi avantajları
sayesinde sağlık alanındaki uygulamaları oldukça dikkat çekicidir. [2-3]. Örneğin
nanomateryallerden olan karbon nanotüp, grafen oksit, metal nanopartiküller ile modifiye
edilmiş biyosensör sistemlerin modifiye edilmemiş hallerine göre daha az analit kullanılarak,
daha hızlı ve kolay analiz gerçekleştirme, ucuzluk, seçicilik, düşük tayin sınırına sahip olma
gibi avantajları bulunmuştur. Sürekli izlem gerektiren kronik hastalıklarda giyilebilir
sensörlerin kalp ritmi, oksijen satürasyonu ve diyabet takibi olanağı sağlamaları da oldukça
dikkat çekici gelişmelerdendir.
Anahtar Kelimeler: Biyosensör; nanomateryal; nanoteknoloji.

Kaynaklar
[1] Feynman's classic 1959 talk: There's Plenty of Room at the Bottom.
[2] Gao W, Brooks GA, Klonoff DC. Wearable physiological systems and technologies for metabolic
monitoring. J Appl Physiol (1985). 2018; 124(3): 548-556.
[3] Kirsch J, Siltanen C, Zhou Q, Revzin A, Simonian A. Biosensor technology: recent advances in threat agent
detection and medicine. Chem Soc Rev. 2013;42(22):8733-8768.
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Jenerik ürünlerin biomuafiyetinde permeabilitenin önemi ve Caco-2 ve PAMPA
çalışmalarının kullanılması
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Oral uygulanan ilaçların neredeyse tümü, etkilerini gösterebilmek için ilk önce intestinal
bariyeri geçmek zorundadır. İlaçların barsaklardan emilimini etkileyen pek çok faktör vardır.
Ancak Gordon Amidon ve arkadaşları ilaçları sınıflandırırken (BCS, Bioparmaceutics
Classification System) çözünürlük ve permeabilite faktörlerini kullanarak bir sınıflandırma
yapmışlardır. Bir derlemede, Caco-2 permeabilite çalışmalarının sadece ilaç geliştirmede
değil, BCS’ye dayalı biyomuafiyette de kullanılabileceği ile ilgili bilgi verilmiştir [1].
Caco-2, hücre bankalarından alınan insan kolorektal kanser hücre soyudur ve intestinal epitel
özelliklerine (mikrovillus, ilaç taşıyıcı sistemler sıkı bağlantı bölgeleri v.b.) sahip olduğu için
hücre kültürü koşullarında intestinal bariyeri taklit edebilmektedir. PAMPA (Parallel
Artificial Membrane Permeability Assay), yapay hücre membrane oluşturarak,

ilaçların

intestinal membrandan geçiş kinetiklerini ölçmeye yarayan bir yöntemdir ve kısa sürmesi ve
ucuz olması ile ilaç geliştirmede kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Bu sunumda, 12 yıldır
jenerik

ilaç

geliştirmede

kullandığımız

yöntemlerin

geçerliliği

ve

sonuçlarının

değerlendirilmesi ile ilgili verilerimiz tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Jenerik ilaç; biyomuafiyet; hücre kültürü; permeabilite; farmakokinetik.

Kaynaklar
[1] Smetanová L, Stĕtinová V, Svoboda Z, Kvetina J. Caco-2 cells, biopharmaceutics classification system
(BCS) and biowaiver. Acta Medica (Hradec Kralove) 2011; 54: 3-8.
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Etnobotanik bilgiden ilaca; ileri ekstraksiyon yöntemleri
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İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik A. D. Çiğli, İzmir

1

*zeki.haznedaroglu@gmail.com

İlaçların keşfindeki en temel kaynaklardan bir tanesi bitkilerin halk arasında kullanılış
bilgilerinin toplanıp kayıt altına alındığı etnobotanik çalışmalardır. İnsanlığın tarihsel süreç
içerisinde oluşturduğu kültürü kalıcı bir şekilde birikime dönüştürmeye ve sonraki kuşaklara
aktarılması amacıyla dünya çapında etnobotanik çalışmalara önem verilmekte ve
sürdürülmektedir [1]. Etnobotanik fen bilimleri ile sosyal bilimlerin kesişim noktası olarak
günümüzde multidisipliner bir çalışma alanıdır [2]. Serbest veya yarı – yapılandırılmış
görüşmeler

yaygın olarak kullanılarak cevaplar listelenirken günümüzde istatistik

değerlendirmeler ile bilgiler kantitatif olarak yorumlanmaya başlanmıştır [3]. Elde edilen
bilgiler ışığında yaygın olarak kullanılan bitkiler üzerinde öncelikle detaylı kimyasal içerik
belirleme, aktivite tarama çalışmaları yürütülmektedir. Bu basamakta genellikle halk arasında
kullanılan konvansiyonel ekstraksiyon yöntemleri kullanılmaktadır. Bu bilgiden yola çıkarak
ilaca doğru aşılması gereken önemli ve zorlu basamak standardizasyondur. Bitkilerin etkin
maddelerini ilaç kalitesinde elde etmek amacıyla günümüzde gelişen bir alan olarak ileri
ekstraksiyon yöntemleri kaynakların verimli kullanımını hedefleyen bir alandır. Uygulama
sırasında harcanan enerji, çözücü, zaman ve hammadde miktarı optimize edilebilen kritik
parametrelerdir. İleri ekstraksiyon teknolojileri verimli biyoaktif bileşen eldesi yanı sıra
yüksek seçicilik ile istenmeyen maddelerin ayrıştırılması ve zehirli atıklara sebep olmaksızın
enerji, zaman, hammadde ve organik çözücü ihtiyacını azaltmayı hedeflemektedir [4].
Gelişmiş teknikler, mikrodalgalar, ultrason dalgaları, süperkritik akışkanlar, enzimler, basınçlı
sıvılar, elektrik alanı, vb. gibi yenilikçi ekstraksiyon teknikleridir [5]. Farklı maddelerde ileri
ekstraksiyon yöntemleri ile elde edilen maddelerin optimizasyonları ile ilgili güncel bilgiler
paylaşılacaktır.
Kaynaklar
[1] Ertan Tuzlacı, Türkiye Bitkileri Geleneksel İlaç Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, 2009
[2] Valles T, Garnatje T. A vindication of ethnobotany between natural and social science. Mètode Sci Stud J.
2016; 6: 22–27.
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[3] Zambrana NYP, Bussmann RW, Hart RE, Huanca ALM, Soria GO, Vaca MO, Álvarez DO, Morán JS,
Morán MS, Chávez S, Moreno BC, Moreno GC, Roca O, Siripi E. To list or not to list? The value and detriment
of freelisting in ethnobotanical studies. Nat Plants. 2018;4(4):201-204.
[4] de Melo, MMR, Silvestre AJD, Silva CM. Supercritical fluid extraction of vegetable matrices: Applications,
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D-18
Klinikte bitki kullanımına eczacı bakışı
Emine AKALIN URUŞAK1*
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

1

*

akaline@istanbul.edu.tr

Son yıllarda tedavi amacıyla bitkiler "zararsız, doğal" gibi ön kabuller ile yoğun bir şekilde
kullanılmaktadır. Oysa bitkiler en az bir ilaç kadar kontrollü alınması gereken, ilaç ve ilaç dışı
ürünlerle etkileşerek ilacın etkisini azaltmasından, ölüme kadar gidebilecek komplikasyonlara
neden olabilecek sonuçlar doğurabilecek ürünlerdir.
Fitofarmasi uzmanlık alanının da temel çalışma alanı olan bitkilerin klinikte kullanımındaki
eczacının rolünü tanımlamak gerekirse; hastalarda bitki/bitkisel tıbbi ürünlerin kullanımı
konusunda bilinç oluşturma, özellikle tedavi oldukları süreç içerisinde reçeteli/reçetesiz
ilaçlarla aynı zamanda bitki/bitkisel ürün kullanmalarından doğacak sonuçlar hakkında bilgi
sahibi olma, hekim başta olmak üzere klinikte bulunan tüm sağlık çalışanlarına talep etmeleri
durumunda bitkisel tıbbi ürünlerle ilgili danışmanlık yapma, hekim, eczacı ve hemşireler
tarafından

hastaların

kazandırılması,

bitki/bitkisel

doğabilecek

ürün

istenmeyen

kullanımlarını
sonuçların

sorgulama

önlenmesi

alışkanlığının
gibi

hedefleri

gerçekleştirmektir.
Bitkisel tıbbi ürünler hakkında her türlü bilgiye sahip olarak mezun olan eczacıların ve
fitofarmasi uzmanı eczacıların klinikte bunların kullanımı konusunda da hekim ve diğer
sağlık çalışanlarına en doğru danışmanlık hizmetini yapacakları kuşkusuzdur. Sunumda
bunun nasıl yapılacağı konusunda şu ana kadar yapılmış çalışmalar ve ileride yapılabilecekler
yer alacaktır.
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Fitoterapide aromaterapinin yeri: Bu alanda en çok kullanılan uçucu ve sabit yağlar
Ulvi ZEYBEK1*
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

1

*

zeybeku@hotmail.com

Aromaterapi’nin, fitoterapi’nin bir alanı olarak, uçucuyağların kontrollü kullanımıyla sağlığı
koruyucu, bazı hastalıklarda tedaviyi destekleyici, genel anlamda ise tedaviyi tamamlayıcı
olduğu bilimsel otoriteler tarafından kabul edilmektedir. Aromatik tıbbi bitkilerin çiçek,
yaprak, kabuk, yumru gibi organlarının içeriğinde bulunan uçucu yağın ağırlıklı olarak
monoterpenler olmak üzere, farklı yapıdaki terpenik bileşenleri içermesi, ve yine bu farklı
etkin madde gruplarının gösterdikleri değişik etkilere göre aromaterapide kullanımları vardır.
Nadiren sert jelatin kapsül formunda oral yoldan, difüzörde inhalasyon yoluyla ve belirli
oranlarda da soğuk pres yöntemiyle elde edilmiş olan sabit yağlarla masaj yoluyla uygulanan
bir tedavi yöntemidir. Ortak nokta düşük dozlarda kullanımdır.
Uygulama alanları çoğunlukla anksiyete ve hafif depresyonda Lavandula angustifolia, strese
karşı Melissa, bağışıklık sistemini uyarıcı olarak farklı Thymus türlerinin uçucuyağları, soğuk
algınlığında Salvia triloba uçucuyağı ile belirli dermatolojik problemlerde (dermatitlerde)
farklı Melaleuca türlerinin uçucuyağları ile gülyağı kullanılmaktadır. Değişik endikasyon
alanlarında ve majistral formülasyonlar şeklinde belirli konsantrasyonlarda hazırlanıp
kullanılmaları yaygın bir yöntemdir.
Ülkemiz uçucuyağ bitkilerinden tatlı rezene, kişniş ve anason uçucuyağı gastroenterolojide
dispepsi, flatulans gibi problemlerde dahilen ve haricen kullanılmaktadır. Turunçgil çiçek,
meyve kabuk uçucuyağları gibi, farklı etkin maddeleri içeren uçucuyağların özelliklerine
dayanarak kullanmak mümkündür. Ayrıca uygun bir sabityağ ile maseratları hazırlanan sarı
kantaron ile aynısefa tıbbi bitkileri de haricen farklı endikasyon alanlarında standardize
edilmiş olarak başaıyla kullanılmaktadır.
Türkiye florasında yer alıp henüz sadece fitokimyasal çalışmaları yapılmış, ancak gerek
farmakolojik gerekse toksikolojik çalışmaları yapılmamış olan çok sayıda uçucuyağ bitkisi
bulunmaktadır.
Fitoterapi’nin bir kolu olarak aromaterapi üzerine multidisipliner alanda çalışmalar yapılması
ve kat edilmesi gereken çok uzun bir yol olmakla birlikte, bir çok uçucuyağın tedavi alanında
değerlendirilebilmesi söz konusudur.
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D-20
Bitkisel ürünlerin güvenlilik değerlendirmesi: Mevcut yasal düzenlemeler ışığında
Ahmet AYDIN1*
¹Farmasötik Toksikoloji A.D., Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul, Türkiye
*ahmet.aydin@yeditepe.edu.tr

Bitkisel ürünler farklı sağlık yararları için dünyada uzun yıllardır kullanılmaktadır. Bununla
birlikte mevcut mevzuat hükümlerine göre bu ürünlerin uzun süreli kullanımları
güvenliliklerinin garantisi olsa da güvenlilik profilinde bazı eksik bilgiler bulunmaktadır.
Çoğu sorumlu otorite, yeteri kadar veri olması halinde aynı tür toksisite testleri için deney
hayvanları üzerinde yeniden test yapılmasını kısıtlamaktadır. Avrupa İlaç Ajansına (EMA)
göre, bir bitkisel ürün dünyada 30 yıl ve Avrupa'da en az 15 yıl boyunca kullanılıyorsa,
gelişimsel ve üreme toksisitesi, genotoksisite, karsinojenite ve toksikokinetik araştırmalar
dışında genel toksisite testleri yapılmasına gerek olmadığı belirtilmektedir. Özellikle
genotoksisite ve karsinojenezis gelişimi arasındaki doğrudan ilişki nedeniyle bitkisel
ürünlerin birçoğu için genotoksisite verileri mevcut olmalıdır. Bitkisel ürünler, dünyada uzun
süre kullanılıyor olsalar da bu tür verilerde genellikle eksiklikler vardır. Bu bildiride
yayınlanan düzenleyici mevzuat başlıca da EMA mevzuatları incelenmiş ve mevcut durum
tartışılmıştır. Bitkisel ürünler hakkında eksik güvenlilik bilgilerinin bilgisayarlı değerlendirme
teknikleri de kullanılarak tamamlanması, bitkisel ürünlerin güvenliliğinin değerlendirmesi
için önemli olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yasal mevzuat; uzun süreli kullanım; genotoksisite.
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Bağımlılık sebep mi sonuç mu: Bağımlılık ve mikroRNA'lar
Göksun DEMİREL1*
Biruni Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
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gdemirel@biruni.edu.tr

Madde bağımlılığı, ciddi olumsuz sonuçlarına ek olarak madde tüketiminde kontrol kaybı ile
sonuçlanan psikiyatrik bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Bireysel, ailesel ve toplumsal
seviyelerde yüksek maliyetlerle ortaya çıkan önemli bir sağlık sorunudur. Günümüzde madde
bağımlılığı tedavisi için oldukça yoğun bir talep bulunmaktadır ancak madde kullanım
bozukluğu için toplamda sadece 12 FDA onaylı ilaç bulunur, bunlardan yedisi sigarayı
bırakma, üçü afyon bağımlılığı ve ikisi de alkol bağımlılığı için kullanılmaktadır. Mevcut 12
ilaçtan 8’i bakım veya yenileme terapileri sınıfında yer alır, bu ilaçlar kullanılan maddenin
etkilerini taklit ederek maddeye olan ihtiyacı azaltmaya yönelik etkiler gösterir. Ancak bu
ilaçlar madde kullanım bozukluğunun temel nedenlerine etki etmemektedir. Madde bağımlılık
tedavisinde FDA onaylı herhangi bir terapötik ilaç bulunmamaktadır.
Kronik bağımlılık yapan madde kullanımı, maddenin uzun süre bırakılması sonrası bile nüks
etme eğiliminin temelini oluşturan uygunsuz neroplastisiteye neden olur. Farmakoterapötik
müdahalenin potansiyel bir noktası olarak, bu plastisitenin hedeflenmesi amaçlanır.
Rekreasyonel kullanımdan bağımlılığa geçiş, bağımlılık gelişiminde önemli bir özelliktir ve
bu geçişin altında yatan nörobiyolojiyi anlamak büyük önem taşır.
Bağımlılık yapan maddeler, nukleus akkumbens (NAc), ventral tegmental alan, prefrontal
korteks ve hipokampus gibi beynin ödül yolaklarını hedefleyerek etkilerini gösterir. Kötüye
kullanılan maddeler, gen ekspresyonunda kalıcı değişikliklerle düzenlenen nöronal
plastisitedeki uzun vadeli adaptasyonları tetiklemektedir. Kapsamlı çalışmalar, gen
ekspresyonunu düzenleyen sinyal kaskadlarının bağımlılık yapıcı madde kaynaklı
nöroadaptasyonda temel rol oynadığını desteklemektedir. Bununla birlikte, madde
bağımlılığında yer alan transkripsiyon sonrası regülasyon süreçleri büyük oranda
bilinmemektedir.
Son çalışmalar, gen ekspresyonunun epigenetik düzenlenmesinin nörojenez, sinaptik plastisite
ve nörolojik bozukluklarda önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. MikroRNA'lar
(miRNA), genin ekspresyonunu transkripsiyonel olarak düzenleyen, evrimsel olarak
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korunmuş, 18-25 nükleotid kodlayıcı olmayan sekansların bir sınıfıdır. Bir miRNA, ya
translasyonel baskılama ile ya da 3 'UTR'de tamamlayıcı sekanslar içeren mRNA'ları degrade
ederek, yüzlerce genin ekspresyonunu modüle edebilmektedir.
Biyoinformatik yaklaşımlar, miRNA'ların belli yolakların genlerini öncelikli olarak
hedefleyerek, miRNA ile düzenlenen gen ağları oluşturabileceğini göstermektedir.
miRNA’lar santral sinir sisteminin düzenlenmesinde etkilidir ve bilinen miRNA’ların yüzde
70’i santral sinir sisteminden eksprese olur. miRNA’ların düzenlenmesinde meydana
gelebilecek deregülasyonların, bağımlılığa yatkınlığı etkileyen süreçte önemli rol oynadığı
gösterilmiştir. Son yıllarda yapılan araştırmalar; bazı psikostimülanların, NAc ve diğer beyin
ödül yolaklarındaki miRNA ekspresyonlarını düzenlediği ve bazı miRNA'ların ise bağımlılık
yapan

maddeye

bağlı

davranışları

ve

maddeden

kaynaklanan

nöroplastisiteyi

değiştirebildiğini göstermiştir. Bununla birlikte metilendioksimetamfetamin (MDMA)
bağımlısı postmortem bireylerde anlamlı değişime uğrayan miRNA’lar mikroarray
yöntemiyle ilk kez tarafımızdan gösterilerek literaüre sunulmuştur. Araştırdığımız miRNA'lar
bağımlılık mekanizmalarıyla ilişkilendirilmiştir ve daha ileri çalışmalar bu miRNA’ların
MDMA bağımlılığı için koruyucu stratejiler ve yeni terapötik tedavileri geliştirmek için odak
noktası olabileceğini düşündürmektedir.
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İmmünoterapi: Kanser tedavisinde yeni umut
Duygu SAĞ1*
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Biyotop ve Genom Merkezi, İzmir, Türkiye
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Son yıllardaki heyecan verici sonuçlar immünoterapinin kanser tedavisinde yeni bir umut ışığı
olmasını sağlamıştır. Yakın zamandaki araştırmalar, makrofaj hücrelerinin tümörle savaştaki
önemine dikkat çekmektedir. Dünyada makrofajları hedef alan kanser ilaçları klinik
çalışmalarda yer alsa da, henüz onaylanmış bir ilaç bulunmamaktadır. Miyeloid kökenli
immün hücreleri olan makrofajlar M1 ve M2 olmak üzere 2 ana fenotipe polarize olabilirler.
M1 makrofajlar potent bir şekilde tümörle savaşan, M2 makrofajlar ise tümörü destekleyen
hücrelerdir. Genellikle tümör çevresinde M2 tipi makrofajlar bulunur ve bu hücreler tümörün
büyümesi ve gelişmesinde kilit rol oynar. Tümör mikro çevresindeki makrofajların
fenotipinin tümörü destekleyen M2’den tümörle savaşan M1’e dönüştürülmesi, kanserle
savaşta cazip bir immünoterapi yöntemi olabilir. Bu nedenle, tümör makrofajlarının M1/M2
polarizasyonunu regüle eden mekanizmaların aydınlatılması önemlidir. Yakın zamanda
yayınlanan çalışmamız, ilk defa miyeloid kökenli immün hücrelerinde kolesterol taşıyıcı
Abcg1 geni silinmiş farelerde tümör mikro çevresinde bulunan makrofajların fenotipinin
tümörü destekleyen M2’den tümörle savaşan M1’e dönüştüğünü ve mesane kanserinin
büyümesini baskıladığını ortaya koymuştur. Bu önemli buluş, ilk defa fare modelinde
ABCG1’in makrofaj polarizasyonunu yönlendirdiğini göstermiştir ve makrofajlardaki
ABCG1’in kanser immünoterapisinde yeni bir moleküler hedef olabileceğini önermektedir.
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Klinik nutrüsyonda eczacının rolü
Kutay DEMİRKAN1*
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Malnütrisyon,

alımdaki

yetersizlik

veya

düzensiz

beslenmenin

yol

açtığı,

vücut

kompozisyonunun ve vücut hücre kitlesinin bozulması sonucu ortaya çıkan fiziksel ve mental
fonksiyonların azalması ve hastalığın klinik sonucunun kötüleşmesidir. Malnütrisyonun
önlenmesi ve tedavisi için enteral veya parenteral beslenme tedavisi tercih edilmektedir.
Enteral nütrisyon ile ilaç etkileşimi sonucu, uygulanan ilaç ve nütrisyon tedavisinden yeterli
sonuç alınamayabilmekte veya ilaç toksisitesi ortaya çıkabilmektedir. Enteral nütrisyon
tedavisi alan hastalarda beslenme tüpünden ilaç uygulaması, karmaşık ve problemli bir
uygulama yolu olduğundan, ancak uygun teknik ile ilaç uygulanması sonucunda, tüp tıkanma
riski, ilaç etkisinde azalma veya ilaç toksisitesinin en aza indirilebilmesi mümkün olmaktadır.
Bu nedenle beslenme tüpünden ilaç uygulanmasında, ilaçların farmasötik dozaj şekillerinin ve
beslenme tüpünün ucunun konumunun da göz önünde tutulması gerekmektedir.
Parenteral nütrisyon karışımları ile ilaçlar arasındaki geçimsizlik veya stabilite sorunları;
ilaçtan ve/veya parenteral beslenmeden beklenen terapötik cevabın değişmesine, venöz
kateterin tıkanmasına veya oluşan partiküllerin infüzyonu sonucu semptomlara veya ölüme
yol açabilmektedir. Parenteral nütrisyon karışımları ile ilaçlar arasındaki geçimlilik klinik
uygulamalarda asla garanti edilememektedir. Geçimli olan ve geçimsizlik gösteren ilaçlara ait
hazırlanmış listeler klinisyenlerin işini kolaylaştırsa da, parenteral nütrisyon karışımının
içeriği, ilacın konsantrasyonu, kateterdeki temas süresi, ortamın sıcaklığı ve ışığa maruziyet
gibi faktörler ilaç-nütrisyon karışımları arasındaki geçimlilik durumunu değiştirebilmektedir.
Sonuç olarak; eczacı genel olarak, nütrisyon desteği alan hastalarda ilaçların doğru şekilde
uygulanması, etkileşimleri (ilaç-ilaç, ilaç-besin), geçimsizlikleri ve formülasyonların
güvenilirliği ile ilgili değerlendirme ve bilgilendirme yapar, parenteral nütrisyon
karışımlarının uygun koşullarda hazırlanmasından ve denetiminden sorumludur, beslenme
ürünlerinin stabilitesi, saklama koşulları ve uygulama şekli konusunda ve parenteral nütrisyon
uygulanan hastalarda aynı damar yolundan uygulanacak ilaçların uygunluğuna ilişkin
bilgilendirme yapar. Bu nedenlerle nütrisyon destek ekibinde enteral/parenteral nütrisyon ve
ilaçlarla ilgili sorunların önlenmesi, saptanması ve yönetiminde eczacılara önemli rol
düşmektedir.

40

2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, 14-16 Kasım 2018, İSTANBUL

D-24
Onkolojide multidisipliner yaklaşım ve klinik eczacının yeri
Fulden YUMUK1*
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İstanbul, Türkiye
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Klinik eczacı hastalarda kapsamlı ilaç yönetimi ve ilgili konularda hastaya ve ekibe destek
veren uzmandır. Konusunda uzmanlaşmış klinik eczacıların yaşlanan toplumlarda kanser
tanısı alan hasta sayısı artmasıyla onkoloji kliniklerindeki multidisipliner ekiplerin içindeki
sorumluluğu giderek artmaktadır. Eskiden sadece kemoterapi ilaçlarının temini, uygun şekilde
depolanması, doz kontrolu, hazırlanması ve uygulanacağı kliniğe iletilmesi gibi operasyonel
konulardan sorumluydular. Günümüzde her hastayı bireysel ele alıp kansere yönelik tedavi
planlamasına destek vermesi beklenmektedir. Ek olarak merkezin standartlarını belirleyen
rehberlerin oluşturulması, klinik ilaç çalışmaları ve teknolojik gelişmelere katkı sağlarlar.
Özellikle yeni kullanıma giren ilaçları çalışma ekibine tanıtır, ve tüm tedavilerde eğitim
hemşiresiyle birlikte hasta ve hasta yakınlarının eğitimini de desteklerler. Hem ayaktan, hem
de yataklı servislerde çoklu ilaç kullanımlarında ilaç etkileşimleri için ekibin uyarılması ve
değişiklikler yapılması için öneriler getirmesi, destek ve palyatif tedavilerin planlanması gibi
birbirinden farklı alanlarda kanser hastalarına sağlık hizmeti veren takıma aktif katılmalıdır.
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Çocuklarda akılcı antibiyotik kullanımı
Nazan DALGIÇ1*
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli, İstanbul, Türkiye

1
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Tüm hekimlerin uyması gereken “akılcı ilaç kullanma” kuralları, söz konusu ilaç
antibiyotikler olduğu zaman daha da önem kazanmaktadır. Ayrıca akılcı antibiyotik kullanım
prensiplerine dikkat edilmeden antibiyotik kullanımı, kısa vadede antibiyotiği kullanan
hastaya zarar vermeyebilirken, uzun vadede direnç gelişme olasılığı nedeniyle tüm insanlığa
zarar verme potansiyeline sahiptir. Reçete edilen antibiyotiklerin %75’i otitis media, sinüzit,
farenjit, bronşit ve nonspesifik üst solunum yolu enfeksiyonu için kullanılmaktadır.
Antibiyotiklerin en çok kullanıldığı dönem çocukluk yaş grubudur. Bunun nedeni antibiyotik
reçetelerinde en sık yer alan hastalıklar olan otitis media, tonsillit ve sinüzitin çocuklarda
yetişkinlere göre daha sık görülmesidir. Bu enfeksiyonların çoğunun etkeninin viral olmasına
rağmen, etiyolojik tanıda güvenilir yöntemlerin yetersizliği nedeniyle, tedavide yaygın olarak
gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımı çocukluk çağında en önemli sorunlardan birini
oluşturmaktadır. Antibiyotiklerin aşırı ve uygunsuz kullanımı bakteriyel direnç gelişiminde ve
artışında anahtar role sahiptir. Antibiyotik direnci morbidite ve mortaliteye neden olan, sağlık
harcamalarında artışa yol açan ve toplumlar için önemli ekonomik etkilere sahip tüm dünyada
önemli olan bir toplum sağlığı problemidir.
Aşırı antibiyotik kullanımını ve antibiyotik direncini azaltma stratejilerini belirleyebilmek için
katkıda bulunan faktörlerin iyi bilinmesi gerekir. Bu faktörler deneyim, eğitim eksikliği,
beklentiler ve ekonomik faktörler olarak sınıflandırılabilir. Tanı belirsizliği doktorların viral
enfeksiyonların tedavisi için antibiyotik reçete etmesine katkıda bulunur. Yine, hastanın kendi
kendini sınırlayan bir hastalığında daha önceden antibiyotik kullanması ve antibiyotik
kullanımı esnasında, aslında antibiyotikle ilişkisi olmadan iyileşmesi, antibiyotiğin yararlı
olduğu düşüncesi ile sonraki benzer durumlarda da antibiyotik verilmesini etkiler. Bu durum
doktorun antibiyotik vermeme davranışı önündeki önemli engellerden birisidir. Hastalık
esnasında üretkenliğin kaybolması, işe geri dönme gerekliliği gibi bir takım faktörler
nedeniyle hastalar paramedikal nedenlerle de antibiyotik talebinde bulunabilirler. Klinik
rehberlerin ve kanıta dayalı önerilerin klinik pratikte kullanılması, akademik detaylandırma
olarak da bilinen ileri eğitici toplantıların hekimlerin klinik karar vermesini düzelten
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tekniklerle beraber uygulanması, denetleme ve geribildirimlerle kontrollerin sağlanması
çocuklarda rasyonel antibiyotik kullanımını sağlamada etkili yaklaşımlardır.
Sonuçta doğru ilacın doğru hastada, doğru dozda, doğru doz aralığı ile doğru sürede, uygun
maliyetle, minimal yan etki ve hastaya doğru bilgilendirerek verilmesi rasyonel antibiyotik
kullanımının ana ilkelerini oluşturmaktadır. Özellikle çocuklar gibi önünde uzun yaşam
beklentisi olan özellikle gruplarda yapılacak hatalar onların yaşam boyu bu olayın izlerini
taşımasına neden olacaktır. Geleceğimiz olan çocuklarımızı korumak ve onlara sağlıklı bir
yaşam yolunu açmak en başta rasyonel antibiyotik kullanım ilkelerinin sağlık alanında
uygulamaya geçirilmesi ile mümkündür.
Kaynaklar
[1] Vangay P, Ward T, Gerber JS, Knights D. Antibiotics, pediatric dysbiosis, and disease. Cell Host Microbe.
2015; 17: 553-564.
[2] Pichichero ME. Dynamics of antibiotic prescribing for children. JAMA. 2002; 287: 3133-3135.
[3] Bosley H, Henshall C, Appleton JV, Jackson D. A systematic review to explore influences on parental
attitudes towards antibiotic prescribing in children. J Clin Nurs. 2017.
[4] Samore MH, Bateman K, Alder SC, Hannah E, Donnelly S, Stoddard GJ, Haddadin B, Rubin MA,
Williamson J, Stults B, Rupper R, Stevenson K. Clinical decision support and appropriateness of antimicrobial
prescribing: a randomized trial. JAMA. 2005; 294: 2305-2314.
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D-26
Rekombinant DNA teknolojilerinin beraberinde getirdiği biyoetik tartışmalar
Zeki TOPÇU1*
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

1

*zeki.topcu@ege.edu.tr

DNA, RNA ve protein moleküllerinin yapılarının manipüle/modifiye edilebilmesi konusunda
geliştirilen yöntemler ile rekombinant DNA teknolojisinin ulaştığı aşamanın kullanın amaçları
anlamında yoğun olarak sorgulandığı bir dönemden geçmekteyiz. Esasen bu sorgulama
dönemleri, diğer teknik ilerlemelerde de olduğu gibi teknolojinin topluma yerleşmesi için
beklenilen bir süreçtir. Klonlanmış organizmaların sahiplenilmesi, genoizm, rekombinant
DNA çalışmalarının çevreye verebileceği muhtemel zararlar ve güvenlik gibi çeşitli konular,
en azından gelişmiş ülkelerde, kaygı duyulan ve sıklıkla sorgulanan başlıca konulardır.
Ancak, son yıllarda özellikle CRISPR-Cas9 yaklaşımı, triple ebeveyn, humanize insan gibi
çalışmalar etik tartışmaların yanında bu uygulamaların uzun vadede hukuki boyutunun da
irdelenmesi gerekliliğini gündeme getirmiştir. Bu sunumda yukarda sözü edilen uygulama
örnekleri biyoetik anlamında ele alınarak rekombinant DNA teknolojilerinin yoğun olarak yer
verildiği ülkelerde tartışılan önerilere yer verilecektir.
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D-27
Biyoteknolojik ürünlerde spesifikasyonlar ve kabul kriterleri
Ayşe Gülten KANTARCI1*
Ege Üniveritesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

1

*

gulten.kantarci@ege.edu.tr

Spesifikasyonlar, ürün için üretici tarafından gerekçeli olarak önerilen hassas kalite
standartlarıdır. Bu standartların onay şartları düzenleyici otoriteler tarafından belirtilmiştir
(ICH Q6B). Bir ilaç maddesi ve ürünün «Spesifikasyonlara uygunluğu» denildiği zaman
belirlenmiş analitik yöntemlere göre test edildiğinde kabul kriterlerini karşılaması anlaşılır.
Ürünün raf ömrü süresince güvenli ve etkili olduğunun teminatıdır.
Yoğun karakterizasyon çalışmaları ürün geliştirme aşamasında yapılmalıdır. Eğer varsa, ürün
uygun bir referans standartla karşılaştırılmalıdır. Varolan teknoloji yeni analitik teknikler ve
modifikasyonlarla

sürekli

geliştirilmeli

ve

uygun

olursa

yeni

yöntemlerle

de

değerlendirilmelidir.
Ürünün aminoasit dizisi, aminoasit kompozisyonu, terminal aminoasit dizisi, peptit haritası,
sülfhidril grupları ve disülfit köprüleri, karbohidrat yapısı saptanarak yapısal karakterizasyonu
belirlenmelidir.
Canlı organizmaların kullanılmasıyla elde edilen proteinlerde doğal olarak heterojenlik
oluşur. Rekombinant proteinin heterojenliğinin kaynağı; fermentasyon (çevrim sonrası
farklılıklar), alt akım işlemleri, depolama olabilir. Ürünün heterojenliği onun kalitesini
tanımlar. Bu nedenle, heterojenliğin profili ve derecesi karakterize edilmelidir. Yöntem
değişiklikleri ve bozunma ürünleri heterojenite ile sonuçlanırsa bu değişikliklerin önemi
değerlendirilmelidir (Q5E).
Ürünün fizikokimyasal özellikleri molekül ağırlığı, isoform model, izoelektrik odaklama,
elektroforetik modeller, sıvı kromatografik modeller, spektroskopik profiller saptanarak
belirlenir. Biyolojik aktivite ise deney hayvanlarıyla, hücre kültürü bazlı biyolojik
yöntemlerle, biyokimyasal yöntemlerle saptanır.
İstenen ürün antikor ise, immunojenik özellikleri tam olarak karakterize edilmelidir. İlaç
maddesi çeşitli moleküller veya değişik şekiller içerebilir, bu nedenle saflığını belirlemek için
analitik işlemlerin kombinasyonu kullanılır. Üründe yabancı madde saptanırsa, bu yabancı
maddeler karakterize edilmelidir ve biyolojik aktiviteleri değerlendirilmelidir. Yabancı
maddeler işlem bağlantılı veya ürün bağlantılı olabilir.
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İşlem sürecindeki testler (in proses tests), kritik karar verme basamaklarında ve ilaç ürününün
üretilmesi sırasında sürecin tutarlılığını doğrulamak için yapılır.
Ham materyellerin kalitesi, kullanım için uygun olan standartları karşılamalıdır.
Formülasyonda kullanılan sıvağların kalitesi, kap/kapak sistemler farmakope standartlarını
sağlamalıdır.
Değerlendirmelerde uygun istatistiksel analizler mutlaka uygulanmalıdır.
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D-28
Eczacınız sizinle sosyal sorumluluk projesi
Şekip KIRBECİ1*
28. Bölge Hatay Eczacı Odası, Akdeniz Mahallesi Turunçlu Caddesi No: 96/7 Defne/Hatay/Türkiye

1

*hayatecz2000@hotmail.com

Hatay

Eczacı

Odası

tarafından

yoğun

eczacı

ve

vatandaş

katılımıyla

gerçekleştirilen ″Eczacınız Sizinle″ etkinliğinde 930 kişiye ücretsiz olarak astım, KOAH,
hipertansiyon, obezite, diyabet ve kolon kanseri taraması yapılmıştır. Eczacıların koruyucu
sağlıktaki yerini vurgulayan bu çalışmalar dahilinde 6 bölgeye ait veriler toplanarak il bazında
analiz

edilmiştir. Etkinliğe

Antakya’dan 169,

İskenderun’dan 254,

Belen’den 92,

Kırıkhan’dan 132, Samandağ’dan 157 ve Palladium’dan 126 vatandaşımız katılmıştır.
Hastaların yaş medyan değeri 52, kilo medyan değeri 79 kg’dır. Vücut kitle indeksleri
medyan değeri 28 kg/m2 ile ″fazla kilolu″ kategorisindedir. Sistolik kan basıncı değer medyan
değeri 130 mmHg, diastolik kan basıncı medyan değeri 80 mmHg ile ″normal″ değerdedir.
Oksijen satürasyonu (%SPO2) medyan değeri %97 ile ″normal″ değerdedir. Nabız medyan
değeri 85 atım/dk

ile

değeri 400 L/dk’dır.

″normal″

değerdedir.

Ölçüm

Peak

Flow

Metre

ölçümleri

medyan

değerlendirmeleri normal olmayan kişiler hekimlere

yönlendirilmiştir. Çalışma herhangi bir tanı veya tedavi amaçlı olmayıp, tarama yapılarak
eczacılık hizmetlerinin farkındalığını ortaya koymayı hedeflemiştir. Eczacınız sizinle projesi
ile; eczacıların yaptığı hizmetlerin görünür kılınması, danışmanlık hizmetinin ön plana
çıkarılması, akılcı ilaç uygulamasının hayata geçirilmesi, devlet bütçesinin korunması,
topluma yönelik farmasötik bakım hizmetlerinin artırılması, eczacıların yapmış olduğu sağlık
hizmetlerinin ölçülebilir olması ve çıktılarının kamuyla paylaşılması sağlanmıştır. Bu sunum
kapsamında ayrıca, Hatay Eczacı Odası tarafından yapılmış olan diğer sosyal çalışmalar
(Çocuklarımızın Sağlığı İçin %100 Dumansız Hava Sahası, Antakya İçin Elele, Dünyanın
Yaşanabilir

Tüm

Kıtalarında

Mesleki Organizasyonlar,

Hatay Eczacı

Odası Hatay Havalimanı Hatıra Ormanı) hakkında kısa bilgi aktarılacaktır.
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D-29
Eczacının sanatı kozmetik ve majistral’de yeni ufuklar
Ahmet Nezihi PEKCAN1*
1

Pekcan Eczanesi, Karatay, Konya, Türkiye
*

pekcanecz@gmail.com

Günümüzde majistral formülasyonlar, eczane mesul müdürlerinin bilimsel ve teknolojik alt
yapılarını kullanmasına olanak sağlaması nedeniyle eczacılık mesleğinin bugünü ve geleceği
için büyük önem taşımaktadır.
Her ne kadar üniversitelerde majistral formülasyon hazırlanması ile ilgili eğitim verilse de,
edinilen bilgilerin zamanla unutulması, teknolojik gelişmelerdeki artış, günümüzde hasta
odaklı eczacılık konusunun önem kazanması sonucu hastaların ihtiyaç ve beklentilerinin
değişmesi gibi nedenlerle, eczacıların mesleklerindeki gelişmeleri takip etmesi ve bu
konudaki bilgi ve birikimlerini artırması gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerde majistral üretim
alternatif dozaj şekilleri, yetim ilaçlar, pediatrik ve veteriner ilaçlar, stabilitesini kısa sürede
kaybeden ilaçlar gibi spesifik alanlarda bile önemini korumaktadır. Ayrıca diğer dünya
ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de sağlık için ayrılan bütçe sınırlıdır ve zaten sınırlı olan
bu kaynaklar mümkün olan en iyi şekilde kullanılmalıdır. Dolayısıyla ilaçların akılcı bir
biçimde kullanımında, etkinlik ve güvenirliliğin yanı sıra ilaçla ilgili ekonomik
değerlendirmelerin de doğru bir şekilde yapılması gerekir.
Günümüzde farmakoekonominin önem kazanması majistral üretimin önem kazanmasının
temel nedenlerinden biri olmalıdır.
Eczaneleri sadece hastaya ilaç temininde lojistik nokta olmaktan çıkartan, üretken, ilaç imal
eden eczacı kavramını yeniden oluşturarak toplumda eczacı saygınlığını artıran majistral
olgusunu yeniden yaratmak zorundayız.
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D-30
Bitkisel sağlık ürünlerinin geliştirilmesi ve halka sunumunda eczacı ve diğer sağlık
profesyonellerinin yeri
Filiz MERİÇLİ1*
Yakın Doğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Fitoterapi/Fitofarmasi Bilim Dalı, Lefkoşa, KKTC

1

*filiz.mericli@neu.edu.tr

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlıklı ve uzun yaşam için tıbbi bitkisel ürünlerden
yararlanma eğilimi, yazılı ve görsel basının da etkisiyle giderek yaygınlaşmaktadır. Dünya
Sağlık Teşkilatının geliştirdiği “sağlık” tanımına pararlel olarak bedensel ve ruhsal iyilik
halini sürdürmek, hastalıklardan korunmak için doğal bitkisel ürünlerin kullanımı,
beraberinde sorunları da getirmektedir. İyi tarım uygulamaları ile yetiştirilmiş, iyi hasat
uygulamaları ile toplanıp kurutulmuş doğru bitkinin doğru kısmının ön kontrolleri (etken
madde içeriği, mikroorganizma kontaminasyonu vb) yapılmış, üretim yeri, üretim kodu ile
üretim, paketleme ve son kullanım tarihi belli (eczane kalitesinde) bitkisel material (drog)
kullanılarak tıbbi çaylar, tıbbi yağlar ve ilaç formunda (tablet, kapsül vb) ürünler hazırlanmalı
ve kullanılmalıdır. Belirtilen koşullarda hazırlanan bitkisel tıbbi ürünler (fitoterapötikler,
fitofarmasötikler)

eczaneden

eczacı

danışmanlığında

halka

ulaştırılmalıdır.

Ancak

fitoterapiye olan ilginin artmasıyla birlikte cazip birer ekonomik ürün haline gelen bitkisel
sağlık ürünlerinin üretim ve ithalatında çoğu kez kalite sorunu ortaya çıkmakta; eczacı ve
hekim kontrolü dışında kullanımı ise ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Yürürlüğü giren
“Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedaviler” yönetmeliği ile birlikte hekimlerin sentetik ilaçlarda
olduğu gibi bitkisel ilaçlarla reçete yazmaları beklenirken eczacının meslek bilimi olan tıbbi
bitkisel ürün üretmeye kalkmaları, diğer sağlık profesyonellerinin bazılarının da kendilerini
fitoterapi uzmanı ilan etmeleri vb sakıncalı uygulamalar, tüm sağlıkçıların ortak hedefi olan
halk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde tüm paydaşların öz eleştirisi yapması
gerektiğini göstermektedir. Örneğin eczane eczacıları fitoterapötiklerle ilgili gelişmeleri
öğrenmek için meslekiçi eğitim programlarına ne kadar ilgi göstermektedirler? Eczacılar ve
eczacılık meslek kuruluşları tıbbi bitkisel ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesinde yeterince
aktif midirler? Akademisyenler, klasik ders verme yanında inovasyon projeleri ile eczacılık
camiasına ne kadar destek olabilmektedirler? Hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri ile
fitoterapötikler konusunda sağlıklı iletişim ve işbirliğinin koşulları neler olmalıdır?

Bu
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soruların yanıtları ve bitkisel sağlık ürünlerinin geliştirilmesi ve halka sunumunda eczacı ve
diğer sağlık profesyonellerinin görev ve sorumlulukları ayrıntıları ile tartışılmalı ve ortak
akılla yol belirlenmelidir.
Kaynaklar
[1] Havuz B, Meriçli F. Evaluation of phytotherapy in the pharmacies of Samandağ County. Graduation Project,
2017, Near East University, Lefkoşa.
[2] Aslan M, Meriçli F. Evaluation of phytotherapy in the pharmacies of Dörtyol County. Graduation Project,
2018, Near East University, Lefkoşa.
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D-31
Endüstride biyoteknolojik gelişmeler ve yatırım kaynakları
Cem KOÇAK1*
Koçak Farma Pazarlama Direktörü

1

*ckocak@kocakfarma.com

Biyoteknoloji ürünleri, ilaç endüstrisinde en hızlı büyüyen segmenti temsil etmektedir.
Biyoteknoloji ve biyofarmasötik terimleri birçok kompleks ve önemli ürün, teknoloji,
Araştırma ve Geliştirme (Ar&Ge) ve endüstriyi tanımlar.
Bu sunumda biyoteknolojik ve biyobenzer ürünlerin Türkiye’deki mevcut durumu ve sanayi
uygulamaları kadar Türkiye’de bu alandaki mevcut ve gelecekteki fırsatlar da özet olarak
sunulmuştur.
Biyoteknolojik ve biyobenzer ürünlerin tüketimi hızla artmaktadır. 2006 yılında Avrupa’da
ilk biyobenzerin onaylanmasından sonra, biyobenzerler ürünler tüm dünyada ilaç firmalarına
önemli bir büyüme

fırsatı sunmaktadır. Türk hükümeti biyoteknolojik ürünlerin

yerelleşmesini birçok teşvikle desteklemektedir.
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D-32
Aşı formülasyonlarında son gelişmeler
Sevda ŞENEL1*
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

1

*ssenel@hacettepe.edu.tr

Aşılama, esas olarak, hastalığa neden olan patojenin (antijen), vücuda uygulanmasıyla immün
sistemi harekete geçirmek ve bu patojene karşı immün yanıt oluşturma esasına dayanır. Diğer
bir deyişle, patojenin verilmesiyle doğal immün yanıt başlatılır ve antijen tanıtıcı hücrelerinin
(APCs) aktivasyonu sağlanır, bunu takiben patojen antijene karşı koruyucu edinsel immün
yanıt indüklenir. Başlıca aşı tipleri patojenin hazırlanma şekline göre canlı veya zayıflatılmış;
inaktive edilmiş (öldürülmüş antijen); altbirim (saflaştırılmış antijen) konjuge; ve toksoid
(inaktive edilmiş toksinler) olarak sınıflandırılır. Ancak saflaştırılmış aşıların (altbirim,
rekombinant, sentetik antijenlerin vb.) immünojenisitesi canlı ya da öldürülmüş tam aşılara
göre daha düşüktür. Öte yandan, aşının uygulama yoluna (parenteral, mukozal veya kutanöz)
göre de antijene karşı sağlanan immün yanıt değişmektedir. Saflaştırılmış antijenlerin etkisini
artırmak ve mukozal ve kutanöz yollardan uygulamada immün yanıtı artırmak için
adjuvantlar kullanılmaktadır. 1930 yılından bu yana aşı formülasyonlarına giren adjuvantlar
arasında

lüminyum ve su içinde yağ emülsiyonları bulunmaktadır. Son yıllarda immün

sistemin patojenlerle etkileşme mekanizmasının aydınlatılmasıyla birlikte adjuvantların
fonksiyonları daha iyi tanımlanmış olup, istenen etkiyi gösterecek yeni adjuvant sistemlerinin
tasarımı mümkün olmuştur. Çok sayıda adjuvant sistemi geliştirilmiş olmasına karşın
piyasada mevcut aşılarda bulunan adjuvant sayısı halen çok kısıtlıdır. En önemli neden bu
adjuvantların güvenliliğidir. Bu nedenle adjuvantların geliştirilmesinde, adjuvantın kalitesini,
etkinliğini ve güvenliliğini gösteren testlerin, çalışmaların standardizasyonu, uygun hayvan
modelinin seçimi, yeterli sayıda ve uygun popülasyonlarda klinik çalışmaların yapılması
önemlidir. İstenen düzeyde immün yanıt sağlayan formülasyon hazırlanması yeterli olmayıp,
bu formülasyonların hastaya uygun şekilde uygulanabilecek, mümkün olduğunca soğuk
zincire ihtiyaç gerektirmeyecek, kontaminasyon oluşturmadan ve hastanın erişebileceği fiyatta
üretilecek şekilde olması istenmektedir. Bu amaçla Dünya Sağlık Teşkilatı’nın önerileri
doğrultusunda termostabil, şırınga ile uygulama gerektirmeyen, hastanın kendisinin
uygulayabileceği (mukozal veya kutanöz) ve ucuz bir aşı formülasyonu üzerine çalışmalar
sürdürülmektedir. Bunun yanısıra, aşı formülasyonunu giren diğer yardımcı maddelerin de
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(antimikrobiyal koruyucular, stabilizanlar vb.) aşının güvenliliğini etkilememesi önemlidir.
Bu konuşmada formülasyonunu etkinliği, güvenliliği ve kalitesini etkileyen faktörler
vurgulandıktan sonra, koruyuculuğu ve etkinliği yüksek aşı formülasyonlarının geliştirilmesi
üzerinde yapılan son çalışmalar ve piyasa örnekleri özetlenecektir. Son olarak da bu alanda
grubumuzun yaptığı çalışmalardan bahsedilecektir.
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Klinik araştırmalarda Türkiye
Elif İnci SOMUNCUOĞLU 1*
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Klinik Araştırmalar Dairesi, Ankara, Türkiye

1

*inci.somuncuoglu@titck.gov.tr

İlacın keşif ile başlayan uzun serüveni klinik öncesi yapılan in vitro ve in vivo çalışmalar ile
devam eder. Etkililik ve güvenlilik yönünden uygun bulunan aday moleküller yollarına devam
ederek ilaç geliştirme sürecinin son aşaması olan klinik araştırmalara tabi tutulur. Genel
olarak, bir ilaç ruhsatlandırılmadan önce Faz 1, Faz 2 ve Faz 3 klinik araştırmalar
gerçekleştirilir. Ürün ruhsat alıp piyasaya çıktıktan sonra etkililiği ve güvenliliği hakkında
daha fazla bilgi sahibi olunması adına dördüncü evre (Faz 4) klinik ilaç araştırmaları
sürdürülür. Günümüzde bir ilacın geliştirilip ruhsat alması için 10 ila 15 yıl süren araştırmalar
yapılmaktadır.
Türkiye’de klinik araştırmalar, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi, Dünya Tıp Birliği
Helsinki Bildirgesi, 2001/20 EC Direktifi, 2005/28 EC Direktifi, Guideline For Good Clinical
Practice E6 (GCP) gibi uluslararası düzenlemeler çerçevesinde ve bu düzenlemelere paralel
olarak hazırlanan ulusal mevzuatımız doğrultusunda değerlendirilmektedir. İlgili alanda
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Klinik Araştırmalar Dairesi tarafından yayınlanmış olan
bir adet yönetmelik ve 19 adet kılavuz bulunmaktadır.
Ülkemizde bir klinik araştırmanın yürütülebilmesi için etik kurul onayı ve Sağlık
Bakanlığı’nın izni gerekmektedir. Bahsi geçen etik kurullar alanında uzman sağlık meslek
mensubu üyelerin yanı sıra konuyu farklı yönleriyle değerlendiren hukukçu ve tıp etiği
uzmanı gibi üyeleri barındıran bağımsız kurullardır. Klinik araştırmalar uygun niteliklere haiz
Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezleri
ve üniversitelere bağlı onaylanmış araştırma geliştirme merkezlerinde ve ilgili merkezlerin
koordinatörlüğünde yürütülebilmektedir. Araştırmaya katılım gönüllülük ve yazılı olur
alınması esasına dayanmaktadır.
Ülkemizin jeostratejik konumu, sağlık hizmetleri altyapısı, üniversitelerimiz ve eğitim
araştırma hastanelerimizdeki kalifiye insan gücü, nüfusu, hastalık çeşitliliği ve uluslararası
düzenlemeler ile uyumlu mevzuata sahip olması klinik araştırmalar konusunda önemli
fırsatlar sunmaktadır. Türkiye’nin global klinik araştırmalardan aldığı pay beklenenin altında
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olmakla birlikte, ülkemizde yürütülen klinik araştırmaların nitelik ve nicelik yönünden
artırılması yönünde çalışmalar yürütülmektedir.
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D-34
İlaç denetimleri ve GMP sertifikasyonu
Sevil AZAK SUNGUR1*
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İlaç Denetim Daire Başkanlığı, Çankaya, Ankara, Türkiye
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu; Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak ilaçlar,
ilaç üretiminde kullanılan etkin ve yardımcı maddeler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi
maddeler, tıbbi cihazlar, vücut dışı tıbbi tanı cihazları, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler,
kozmetik ürünler, homeopatik tıbbi ürünler ve özel amaçlı diyet gıdalar hakkında düzenleme
yapmakla görevli, Bakanlığa bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğin haiz bir kurum olarak
2012 yılında kurulmuştur. İlaç, tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin denetim faaliyetleri kurum
bünyesinde Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından yürütülmektedir.
İlaç üretiminde kaliteli, etkin ve güvenilir ilaçların üretilmesi amacıyla İyi İmalat
Uygulamaları (İİU) (Good Manufacturing Practices – GMP) prensipleri oluşturulmuş olup
ülkemizde de ilaç üretim tesisleri üretimlerini GMP gereklilikleri doğrultusunda yapmak
zorundadır. İlaçların yurt içi ve yurt dışı üretim yerlerinin GMP denetimleri Denetim
Hizmetleri Başkan Yardımcılığına bağlı Sağlık Denetçileri tarafından gerçekleştirilmektedir.
İlaçların GMP denetimleri ile ilgili süreçlerin yürütülmesi, gerekli belge/sertifikaların
düzenlenmesi ise Kurumumuz Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığına bağlı İlaç Denetim
Dairesi tarafından yapılmaktadır.
Türkiye’de üretim yapan ilaç tesislerinin GMP denetimlerine yönelik yıllık olarak risk bazlı
genel denetim planlamaları yapılmaktadır. Ayrıca genel denetimlere ek olarak; açılış
denetimi, ek faaliyet denetimi, eksiklik takip denetimi ve inceleme denetimleri de
gerçekleştirilmektedir. Denetimler sonrasında İyi Üretim Uygulamaları kapsamında faaliyet
gösterdiği belirlenen tesislere üretim yeri izin belgesi ve mesul müdürlük belgesi
düzenlenmektedir.
Yurt dışından ithal edilecek ürünlerin üretim tesislerinin GMP denetimleri de Sağlık
Denetçilerince gerçekleştirilmektedir. Yurt dışı GMP denetimlerinde bitmiş ürün üretim
tesisleri ve biyolojik/biyoteknolojik etkin madde üretim tesisleri denetlenmektedir. Denetim
sonrasında İyi Üretim Uygulamaları kapsamında faaliyet gösterdiği belirlenen tesislere ürün
bazlı olarak GMP sertifikası düzenlenmektedir.
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Kurumumuz, ülkemizde gerçekleşen GMP denetimlerinin uluslararası kabul görmesi ve
Türkiye’de üretilen ilaçların kalitesi ve güvenliğinin tescil edilmesi amacıyla 3 Mayıs 2013
tarihinde Farmasötik Denetim İşbirliği Planına (PIC/S) tam üyelik başvurusu yapmıştır.
Üyelik değerlendirme sürecinde Kurumumuz Sağlık Denetçilerince yürütülen GMP denetim
süreçleri ile İlaç Denetim Dairesi faaliyetleri hakkında 2017 yılı Şubat ayında Kurumumuzda
denetim ve incelemeler gerçekleştirmiştir. Süreç sonunda; 12.09.2017 tarihinde Türkiye’nin
01.01.2018 tarihi itibariyle PIC/s üyeliğine kabul edildiği deklare edilmiştir. PIC/s’e tam üye
olunması ile birlikte; yapılacak anlaşmalarla denetimlerin karşılıklı tanınması, GMP
denetimleri ile ilgili bilgi, deneyim ve rapor paylaşımı, Türkiye’de üretilen ilaçların kalitesi ve
güvenliğinin tescil edilmiş olması sağlanacaktır.
İlaç denetim faaliyetleri kapsamında GMP denetimlerine ek olarak; Faz-1, BY/BE
merkezlerine İyi Klinik Uygulamaları (GCP) denetimleri, ruhsat sahibi firmalara ve
sözleşmeli farmakovijilans hizmet kuruluşlarına İyi Farmakovijilans Uygulamaları (GVP)
denetimleri, ilaçların depolandığı ecza depolarına İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP)
denetimleri ve sahte kaçak ilaçlar ile mücadele faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Söz konusu
denetimler ve denetimlere ait süreçler İlaç Denetim Dairesi tarafından yürütülmektedir.

57

2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, 14-16 Kasım 2018, İSTANBUL

D-35
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Türkiye özellikle son 10-15 yıl boyunca ileri teknoloji odaklı ürün ve hizmetlerin
geliştirilmesine, üretimine ve ihracatına büyük önem vermektedir. Bu bağlamda birçok kamu
politikası ve desteği açıklanmış ve uygulamaya geçmiştir. Elde edilen sonuçlar
göstermektedir ki bu gayretlere rağmen arzu edilen çıktılara erişilemediği ekosistemin
paydaşları tarafından ortak bir kanaat olarak ifade edilmektedir. Katma değerin ve yüksek
teknolojinin öneminin her geçen gün arttığı bir ortamda politika ve yaklaşımların yenilenmesi
ve yeni alanlarla genişlemesi bir gerekliliktir. Bu bağlamda eczacılık fakültelerinin yürüttüğü
AR-GE çalışmaları, kurulabilecek hoca şirketleri ve gerçekleştirilecek ticarileşme önem arz
etmektedir.
Teknoloji Hazırlık Seviyesi (Technology Readiness Level - TRL), geliştirilmekte olan bir
teknolojinin olgunluk ve kullanılabilirlik seviyesini ölçmek amacıyla kullanılan bir
göstergedir. TRL, günümüzde birbirinden farklı alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Proje
faaliyetlerinden

girişimciliğe

uzanan

bu

alanlar,

mevcut

teknolojinin

seviyesinin

belirlenmesini ve çalışmaların bu seviyelere yanıt verecek şekilde yürütülmesini
gerektirmektedir. Bununla birlikte, yeni bir ürün veya sürecin fikir-düşünce aşamasından
ürünün veya sürecin görevini başarı ile yerine getirmesine kadarki tüm teknolojik çalışmalar,
Teknoloji Hazırlığı (Olgunluğu) kavramı ile ifade edilmektedir. Bu kavram 9 seviye ile
açıklanmaktadır.
Ayrıca TÜBİTAK ve H2020 projeleri yazarken istenen bilgiler arasında yer alan teknoloji
olgunluk seviyelerinin 1-9 arası sınıflandırılmasının önemi gittikçe artmaktadır. Sonuç olarak,
Ar-Ge ve yenilik projelerinin yazımında, ürün veya süreçte saptadığımız sorunu giderici
nitelikte teknolojinin fikir aşamasından ürün veya süreçte başarıyla tamamlanmasına kadar
gereken seviyeleri gösteren teknoloji olgunluk seviyeleri bize yol gösterici niteliktedir.
TRL kadar önemli bir başka konu ise kendi disiplininde derinleşen akademisyenlerin buluş
ve/veya AR-GE çıktılarını ticarileştirme, iş modeline dönüştürme, doğru finansa erişebilme,
mentorlarla çalışabilme ve doğru network’lere ulaşabilme yetkinliklerinin kazandırılmasının
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önemidir. Bu sunumda bu potansiyelin açığa çıkmasına dair deneyimler, vakalar ve
programlara dair örnekler verilecektir.
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Endüstriyel ölçekli bitkisel tıbbi ürün üretimi, paten süreci, ticarileştirilmesi ve ihracatı
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Türkiye’de bitkisel ürünler ile ilgili mevzuat olmasına rağmen piyasada bulunan standart
olmayan hatta zaman zaman toplum sağlığını tehdit eden ürünler mevcuttur. Bu nedenle,
sektörü ileriye taşımanın yanı sıra, toplum sağlığını korumak adına standart, etkili ve
güvenilir bitkisel ürünlere ihtiyaç bulunmaktadır. Etkili ve güvenilir bitmiş ürünlere
ulaşmanın yolu ise uluslararası standartlara uygun hammadde üretiminden başlamaktadır.
Kayseri bölgesinde halk arasında; böbrekte oluşan taşları düşürmek amacıyla, tansiyon
düşürücü olarak, öksürük ve soğuk algınlığında, uterus ve mide kramplarında kullanılan
Gilaburu (Viburnum opulus L.) bitkisi üzerinde 2006 yılından günümüze kadar yapmış
olduğumuz bilimsel yayınlara [1-3] dayalı olarak elde ettiğimiz sonuçların ışığında, 120 ton
Gilaburu meyvesi endüstriyel ölçekte işlenerek standart ekstre haline getirilmiştir.
Standardizasyon bitkinin meyvelerinde bulunan ve biyolojik etkiden sorumlu bir fitokimyasal
olan klorojenik asit üzerinden yapılmıştır. Klorojenik asit üzerinden günlük alım dozu
belirlenen ve tablet halinde GMP koşullarında üretilen bitkisel ürün piyasaya arz edilmiştir.
Sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla da bitki doğal ortamı olan Kayseri’de 250 dönümlük
alanda yetiştirilmeye başlanmıştır.
Endüstriyel ölçekte üretimi yapılan bitkisel ürün formülasyonu ile ilgili patent başvuruları da
yapılmış, ön incelemeden sonra uluslararası patent incelenmesi de olumlu olarak
sonuçlanmıştır.
Bitkinin kültürünün yanı sıra üretimin tüm aşamalarında ve kalite kontrolde farmakope
standartları ve uluslararası regülasyonlar esas alınmıştır. Uluslararası standartlara uygun olan
hammadde uluslararası platformda da değer bulmuş ve 2017 yılında Amerikan İlaç ve Gıda
Dairesi (FDA)’ne yapılan bildirim sonucu Amerika Birleşik Devletleri’ne hammadde ihracatı
gerçekleştirilmiş, kaplet olarak cGMP koşullarında farmasötik forma getirilen bitkisel ürün
Amerika Birleşik Devletleri pazarındaki yerini almıştır.
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Sonuç olarak, Ar-Ge çalışmalarına dayanarak geliştirilen katma değeri yüksek ürünlerin
ulusal ve uluslararası pazarlarda yer almasının yanı sıra; geliştirilen teknoloji toplumsal
faydaya dönüşerek halk sağlığının korunmasında yarar sağlamaktadır.
Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetiminin ve Teknoloji Transfer ofisinin de
katkıları bulunmaktadır.

Kaynaklar
[1] Altun ML,Saltan Çitoglu G, Sever Yılmaz B, Çoban T. Antioxidant properties of Viburnum opulus and
Viburnum lantana growing in Turkey. Int J Food Sci Nutr 2008; 59 (3): 175-180.
[2] Altun ML, Saltan Çitoğlu G, Sever Yılmaz B, Özbek H. Antinociceptive and anti-inflammatory activities of
Viburnum opulus. Pharm Biol. 2009; 47 (7): 653-658.
[3] İlhan M, Ergene B, Süntar İ, Özbilgin S, Saltan Çitoğlu G, Demirel MA, Keleş H, Küpeli Akkol E.
Preclinical evaluation of antiurolithiatic activity of Viburnum opulus L. on sodium oxalate-induced urolithiasis
rat model. J Evid Based Complement Altern Med. 2014; Article ID 578103.
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Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre insanların ortalama yaşam beklentisi geçmiş yıllara
nazaran her geçen sene uzamaya devam ediyor. Modern dünyada, yaşam standartlarının
artması ile birlikte, elbette medikal bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin de bu sonuç
üzerinde önemli bir etkisi var.
İlaç endüstrisi, tüm sektörlerin araştırma-geliştirme yatırımları içinde yüzde 22,7 ile bilgi ve
iletişim teknolojilerinden (yüzde 23,1) sonra en fazla yatırım yapan ikinci sektör. Yeni
moleküllerin keşfi ve geliştirilmesi süreci ise, yüksek miktarda yatırım yapma zorunluluğunun
yanı sıra, pek çok sektöre göre çok daha uzun ve detaylı.
İlaç endüstrisinde Ar-Ge’ye yatırım yapmak, riskin de ödülün de yüksek olduğu bir girişim.
İlaç endüstrisi Ar-Ge’ye yaptığı yatırımın geri dönüşünü almak için; artan rekabet, patentlerin
süresinin dolması, kârlılığın azalması, regülasyonlar ve fiyatlandırma gibi pek çok zorlukla
karşı karşıya kalıyor.
Bu kapsamda biz ilaç endüstrisi çalışanları, yeni ilaçların tıbbın hizmetine sunulması ve
hastaların karşılanmamış medikal ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi için Ar-Ge ve medikal
departmanlar gibi birçok alanda kilit roller üstleniyoruz.
Çalıştığımız endikasyonlardaki bilgi ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, diğer departmanlarla
birlikte koordineli ve etkin bir şekilde sağlık çalışanlarıyla temaslar kurarak, doğru tedavinin,
doğru hastaya ulaşımını sağlamaktan, yerel ve global klinik çalışmaların dizayn ve
takiplerinin yapılması, ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeleri takip edip, portfolyodaki
ürünlerin güncel mevzuatlara uygun şekilde hasta ve sağlık çalışanlarına ulaşımlarını
sağlamaya kadar geniş bir alanda çalışma şansına sahibiz.
Gerçekleştireceğim sunumumda, görev yaptığım bölümlerde rol aldığım sorumluluklara ait
detayları paylaşarak, özellikle ilaç endüstrisinde çalışma arzusunda olan meslektaşlarımı
aydınlatabilmeyi umuyorum.
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Ülkemizin 2023 vizyonu içerisinde sağlık sektörü üzerinde odaklanılacak 5 stratejik sektörden
birisi. İnsan ömründe uzama, nüfus artışı ve yaşlanma, kronik hastalıklarda artış, şehirleşme,
büyüyen orta sınıfın daha iyi sağlık hizmeti beklentisi gibi değişimler sağlık hizmetlerine ve
yenilikçi tedavilere olan ihtiyacı her geçen gün arttırmakta, ilaç sektörünün önemini gözler
önüne koymaktadır.
Sağlık ve ilaç sektöründe yaşanan bu değişim ve ülkelerin sağlık harcamalarındaki artışlar
yeni dengelerin oluşmasına neden oluyor. Bu değişen dengelere Türk ilaç sektörünün de
uyum göstermesi gerekiyor. Bu kapsamda ilaç sektörünün geleceği için özellikle Ar-Ge ve
araştırma kültürünün geliştirilmesi önem kazanıyor. Üniversite ve sanayi işbirliğinin
güçlendirilmesi, otorite ve ilaç sektörü paydaşlarının oluşturduğu yenilikçi politikaların
hayata geçirilmesi zaten dünya ile entegre olan Türk ilaç sektörünün gelişiminin
hızlanmasında önemli faktörler olacaktır.
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İlaç etken maddelerinin üretim koşulları ve kalite gereklilikleri uluslararası kılavuzlar,
farmakopeler ve otoriteler tarafından çok sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. Uluslararası
kılavuzlarda ilaç etken maddeleri için bilinen ve bilinmeyen safsızlıklar için kabul limitleri
sırasıyla %0,15 ve %0,10 olup genotoksik safsızlıklar için limitler ppm seviyelerindedir
[Threshold of Toxicological Concern = (1.5 µg/day)/dose (g/day)], [1]. Çok küçük
miktarlardaki bu safsızlıkların tespiti, tanımlanması ve kontrol altına alınarak belirlenen
limitler dahilinde tutulması gerekmektedir.
Bir ilaç etken maddesinin sentezini tasarlama, geliştirme ve en iyi hale getirmenin en önemli
aşamalarından biri reaksiyonlar sırasında oluşan safsızlıkların kontrolüdür. Burada anahtar,
oluşan safsızlıkların mümkün olduğunca yapısını belirlemek ve daha sonra nasıl oluştuklarını
tespit etmektir. Burada en basit seçenek, safsızlık oluşumunu engellemek veya en aza
indirgemek için reaksiyon koşullarını (reaktifler, çözücüler, sıcaklık, derişim, ilavenin sırası,
vb.) ayarlamaktır. Tüm çabalara rağmen ara sentez kademelerinde bazı safsızlıkların oluşumu
tamamen engellenemez veya giderilemez. Bu noktada ise soru, bu safsızlıkların kaderi, yani
sonraki sentez kademelerinde ne olacağı ve giderilip giderilemeyeceğidir. Bazen bir safsızlık
hemen giderilemeyebilirken sonraki kademelerde kabul edilebilir seviyelere kadar
düşürülebilir. Bazen de bu safsızlıkların giderilmesi için üretim yöntemlerinde değişiklikler
yapılması gerekmektedir ki bu da ürün veriminin düşmesine ve süreçlerin uzamasına sebep
olmaktadır. Bu bağlamda, istenen yüksek kalitede ilaç etken maddelerinin üretimi için
başlangıç maddeleri ve ara ürünlerin de detaylı bir şekilde incelenerek kontrolünün yapılması
ve ürün kalitesini olumsuz etkileyebilecek kritik safsızlıkların sıkı limitlerle sınırlandırılması
gerekmektedir.
İlaç etken maddelerinin ticari ölçekte üretimine yönelik proses geliştirme aşamaları örnek ilaç
etken maddelerinin üretim/sentez yöntemleri üzerinden anlatılacak ve ürün bazında değişiklik
gösteren işlemler, analizler, safsızlıkların tespiti, tanımlanması, kaynağının belirlenmesi ve
kader araştırmaları irdelenecektir [2, 3].
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6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, ilk olarak 24/12/1953 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanmış, 23/01/2008, 17/05/2012 ve 02/01/2014 tarihlerinde de çeşitli
hükümler eklenmek ya da çıkarılmak suretiyle güncelemelere tabi tutulmuştur.
23/01/2008 tarihinde yapılan değişiklikle: Kanun’un 4. maddesindeki eczacılık yapmaya mani
haller güncellenmiş, yine Kanun’un 6. Bölümünde yer alan Cezalar başlığı altındaki 40.,
41.,42.,43.,44., ve 45. Maddelerinde yapılan değişikliklerle, ruhsatname almaksızın eczane
açma halinde, ambalajsız veya ambalajı açılmış olarak bozuk veya zamanı geçmiş veya
mağşuş veya gayrisaf ilaç ile ambalajlı olsa bile zamanı geçmiş ilaç bulundurma durumunda,
eczanelerde ilaç halinde ihzar, imal veya tertip edilmemiş olan bozuk veya mağşuş ecza ve
kimyevi maddeler bulunması halinde, zehirli veya kimyevi maddelerle tıbbî ecza ve
müstahzarların müsaadesiz satılması halinde, Kanun’a aykırı hareket edildiği durumlarda,
eczanesini mazeretsiz olarak ve mücbir sebepler dışında kapalı bırakan veya teftiş sırasında
görülen noksanların tamamlanması için yapılmış ihtarlara riayet etmeyen eczacıların tespit
edilmesi halinde uygulanacak ceza yaptırımlarının güncellenmesi sağlanmıştır.
17/05/2012 tarihinde yapılan değişiklerle: Kanun’un 1. Maddesindeki eczacılığın tanımı
ayrıntılı olarak açıklanmış, Kanun’un 5. Maddesi ile nüfusa göre eczane açma kriteri
getirilmiş, eczane açmak isteyen eczacıların yerleştirilirken tabi tutulacakları puanlama
sistemi açıklanmış, eczane açılabilecek yerlerin duyurulması ve müracaatın nasıl olacağı
belirtilmiş ayrıca ikinci eczacı çalıştırma zorunluluğu ile eczane açmak için yardımcı eczacı
olarak çalışma zorunluluğu ile ilgili hükümler ve ikinci eczacı ile yardımcı eczacı ücretlerinin
ne olacağı bu maddede belirtilmiş, yine Kanun’un 6. Maddesi ile muvazaa yaptığı tespit
edilen eczacılara uygulanılacak ceza hususuna değinilmiş, 17. Maddede yapılan değişiklikle
eczaneye hangi hallerde mesul müdür atanacağı hususları belirtilmiş, 26. Maddede eczanede
karşılanan reçetelerin kaydı ile ilgili husus, 28. Maddede eczanelerden satılabilecek ürünler
ayrıntılı olarak belirtilmiş, 35. Maddede ise eczacıların görevi başında olma zorunluluğu ile
mazerete binaen görevi başında olmama durumunda ise uygulanacak mesul müdür atama
durumu belirtilmiştir. Bunun yanında eczanelerin iki yıla kadar kapalı kalabileceği hususu da
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bu maddede yer almıştır. Geçici Madde 3 ile de eczane açma ile ilgili haklar konusuna
değinilmiş. Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczane açma hakkına sahip
eczacılar, eczacılık fakültesinde okumakta olan öğrenciler ile eczanesi var olan eczacılara
eczane açma, nakletme ve devretme konularında tanınan haklar belirtilmiştir.
Son olarak 6197 Sayılı Kanun, 02/01/2014 tarihinde güncellenmiş, bu güncellenme ile de
ilaçların eczanelerden toptan satılamayacağı, hangi hallerin toptan satış sayılmayacağı ve
eczanelerin ihalelere giremeyeceği, İTS bildirimi zorunluluğu, ilaçların internet ve elektronik
ortamda satılamayacağı, eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamayacağı,
Eczacıların, reçete yönlendirmesi amacıyla kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve
kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya gizli iş birliği yapamayacağı, simsar, kurye
elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramayacağı, reçete toplama veya
yönlendirme yapamayacağı, bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemeyeceği 24. Maddede yer
almıştır.
Kaynaklar
[1]http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.3.6197&MevzuatIliski=0&sourc
eXmlSearch=eczac%C4%B1lar&Tur=1&Tertip=3&No=6197
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İletişim temelde canlıların birbirleri ile ilişkilerini sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları bir
unsurdur. Hayatın her alanında kalite göstergesidir ve kaynağın bir mesajı anlaşılır biçimde
kodlayıp alıcıya göndermesi ile başlamaktadır. Toplumda “sağlık bakım uzmanı” olarak
değerlendirilen hekimler, hemşireler ve eczacılar gibi meslek grupları, hastalarla iletişime
geçerek, onların bakımında etkili olmaktadırlar. Sağlığı geliştirme yaklaşımı ile uyumlu
olarak, bireyleri, kurumları ve halkı önemli sağlık sorunları hakkında bilgilendirme, etkileme
ve motive etme, sanat ve tekniği sağlık iletişimi olarak tanımlanmaktadır [1]. Sağlık alanında
önemli görevleri olan eczacıların da başarılı olmaları ve hastalara etkili bir şekilde hizmet
verebilmeleri için, iyi bir iletişim becerisine sahip olmaları gerekmektedir. İletişimle ilgili
çalışmalar incelendiğinde ise pek çok farklı teoriye rastlanmaktadır [3,5].
İletişim becerilerinin geliştirilmesi için öncelikle benliğin incelenmesi gerekmektedir.
Benliğin incelenmesi ile farkındalık artar ve birey kendisini daha iyi kontrol edebilir duruma
gelir. Benlik durumları birbirine benzer duygu, düşünce ve davranışlardan oluşmuş bir
bütündür. Transaksiyonel analizde ise üç tip benlik durumundan söz edilir: Ebeveyn,
Yetişkin, Çocuk. Herhangi bir davranış ortaya koyarken bu üç benlik durumundan birinden
hareket ederiz [2].
Ebeveyn benlik durumu, anne-babalarımızın veya çocukluğumuzda bizi etkilemiş olan otorite
figürlerinin tutum ve davranışlarının bizdeki içselleştirilmiş şeklidir. Davranışlarımızı
etkileyen prensip, kural, değer, kısacası dış dünyaya ilişkin kalıpları içerir. Yetişkin benlik
durumu, çoğunlukla kişiliğin bilgisayarı olarak adlandırılır [6]. Yetişkin benlik, amaçlarını
belirler, bu doğrultuda davranır ve elindeki bilgiye bağlı olarak olabildiğince objektif bir
sonuç elde eder. Problemleri çözer, durumları değerlendirir ve belirli bir durum için en iyi
çözüme ulaşmaya çalışır. Çocuk benlik durumu, yaşımız ne olursa olsun, çocukluğumuzda
isteklerimize ulaşmak ve gereksinmelerimizin giderilmesi için başvurduğumuz davranışları
içerir. Bu yönümüz yaşam enerjimizdir çünkü gereksinme ve duygulardan kaynağını alır [4].
Bu rolleri tanımak ve neden bu rollere başvurulduğunu bilmek, bu rollerin içine girmemeyi
veya bu rolleri üstlenenlerle başa çıkmayı dolayısıyla sağlıklı iletişim kurmayı sağlar. Sağlıklı
iletişim ise daha bilgili, dinamik ve sağlıklı toplumlar oluşmasında büyük oranda fark yaratır.
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Radyofarmasötikler, insanlarda tanı veya tedavi amacıyla kullanılan, yapısında radyonüklit
içeren ilaçlardır [1]. Radyofarmasötikleri diğer konvansiyonel ilaçlardan ayıran en önemli
özelliği radyoaktif madde içermeleridir. Radyofarmasötikler insanlara tatbik edilecekleri için
diğer ilaçlardan beklenen bütün kalite kontrol uygulamaları (pirojenite, sterilite, toksisite gibi)
radyofarmasötikler için de geçerlidir. Bunlara ek olarak radyonüklidik, kimyasal ve
radyokimyasal saflık kontrolleri ile hastaya verilecek olan dozun ölçümü, sterilite, pirojenite
ve biyodağılım testleri de yapılmalıdır.

Radyofarmasötiklerin her serisi için öngörülen

testlerin yapılması ve kayıtlarının tutulması zorunludur. Radyofarmasötikler farmakopelerin
ilgili bölümlerinde belirtilen kurallara ve standartlara uygun olmalıdır. Genel olarak
radyofarmasötiklere uygulanan kalite kontrol testleri şu şekilde sınıflandırılmaktadır:
1- Fiziksel testler
-pH
-Partikül büyüklüğü
-İzotoni
2-Kimyasal testler
-Radyonüklidik saflık
-Kimyasal saflık
-Radyokimyasal saflık
-Stabilite
3- Biyolojik testler
-Sterilite
-Pirojenite
4-Hastaya verilecek dozun ölçümü ve biyodağılım testleri [2,3]
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Hali hazırda ilaç pazarında bulunan farmasötik formülasyonlarda yer alan etkin maddelerin
yaklaşık % 40’ı, ilaç pazarına girecek farmasötik formülasyonların terkibinde yer alan etkin
maddelerin ise %70 den fazlası düşük çözünürlüğe sahiptir. Lipid bazlı sistemler genellikle
suda düşük çözünürlük gösteren etkin maddelerin formülasyonlarının geliştirilmesinde tercih
edilirler. Son yıllarda lipid bazlı sistemler konusunda yoğun araştırmalar yapılmaktadır (1-5).
Bu çalışmalar sonucunda hem farmasötik endüstride, hem de akademik alanda lipid
formülasyonlar hakkında farkındalık ve anlaşılabilirlik artmıştır.
İlaç salım sistemlerinde lipid bazlı formülasyonların;


lipid çözeltileri,



lipid süspansiyonları,



çoklu ve kuru emülsiyonları,



kendiliğinden emülsifiye olabilen lipid bazlı formülasyonları, en önemli
formülasyon çeşitlerini oluşturmaktadır [2-7].

Lipid bazlı sistem formülasyonlarının hazırlanması, tablet ve kapsül gibi katı dozaj
şekillerinin hazırlanmasından daha basit bir sürece sahiptir. Lipid bazlı formülasyonların
terkibinde kullanılan yardımcı maddeler; lipidler/yağlar (doğal veya sentetik kaynaklı), yüzey
etkin maddeler (hidrofilik veya hidrofobik), hidrofilik çözeltiler veya yardımcı yüzey etkin
maddeler şeklindedir. Hazırlanmalarından sonra uygun meyve özlü veya diyet sıvılar içeren
çözeltilerde dağıtılarak ya da yumuşak jelatin kapsül, sıvı kaplı sert jelatin kapsüllerde de
kullanıma sunulabilirler. Ayrıca inert bir yardımcı toz maddeye (Avisel, Aerosil, vb) likit
kendiliğinden emülsifiye sistemin emdirilmesi ile katı farmasötik dozaj şekilleri hazırlanabilir
[5-9].
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Çocuklara reçete edilen hematoloji ilaçlarının araştırılması
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Anatomik Terapötik ve Kimyasal (ATC) sınıflandırmasına göre “B” grubu ilaçlar genel
olarak hematolojiyi ilgilendiren çok sayıda ilacı barındırmaktadır. Bu ilaçların kullanım
paterninin ayrıntılı olarak ele alındığı farmakoepidemiyolojik çalışma sınırlıdır. Bu çalışmada
Türkiye genelinde pediatristlerce çocuklara yazılan B grubu ilaçların ayrıntılarının
araştırılması amaçlandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yönetilen Reçete Bilgi
Sistemine (RBS) kayıtlı olan ve 2015-2016 yılları arasında Türkiye genelinde çocuk sağlığı
ve hastalıkları uzmanı veya ilgili alan yan dal uzmanı hekimler tarafından çocuklara (<18 yaş)
elektronik ortamda yazılan reçeteler bu çalışmada retrospektif olarak analiz edilmiştir. İlaçlar
ATC sınıflandırma sistemine göre değerlendirilmiş ve ATC-1 kodu “B-kan ve kan yapan
organlar” olanların ayrıntıları incelenmiştir. Çalışma periyodunda çocuklara toplam
24.597.734 kalem ilaç yazılmış olup bunların 653.622 (%2.7) tanesinin ATC-1 kodunun “Bkan ve kan yapan organlar” olduğu tespit edilmiştir. İlaç gruplarında ATC-3 kodu temel
alınarak yapılan incelemede en sık “B03-antianemik preperatlar” (%74.2) ve “B05-kan yerine
kullanılanlar ve perfüzyon çözeltileri”nin (%24.9) reçete edildiği saptanmıştır. Tüm ilaçlar
içerisinde en fazla (%64.8) yazılanların demir preparatları olduğu (bunların %52.6’sı “demirIII polimaltoz kompleksi”) belirlenmiştir. Bu çalışmaya göre, Türkiye’de pediatristlerin “B”
grubunda yer alan ilaçları çocuklara oldukça sınırlı endikasyonda tercih ettikleri
anlaşılmaktadır. Söz konusu ilaçların başında, çoğu demir eksikliğinde endikasyonu
bulunanlar olmak üzere en sık anemi tedavisinde kullanılan ilaçlar gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pediatri; hematoloji; demir preperatları.
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S-2
Nanotopografik polikaprolakton yüzeylerin hazırlanması, karakterizasyonu ve
yumurtalık kanseri hücreleri kullanılarak etkinliğinin değerlendirilmesi
Gökçen YAŞAYAN1*
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Haydarpaşa 34668 İstanbul,
Türkiye
*gokcen.yasayan@marmara.edu.tr
1

Bu projede, nanotopografik polikaprolakton skafoldların üretimi, karakterizasyonu ve son
olarak

yumurtalık

kanseri

hücrelerine

etkisinin

değerlendirilmesi

hedeflenmiştir.

Nanotopografik yüzeyler, polistiren partikülleri kullanılarak kolloidal litografi yöntemiyle
elde edilmiştir. Sonra, polistiren kalıpların morfolojisi, polidimetilsiloksan kalıplara ters
olarak aktarılmış ve PDMS kalıplar kullanılarak, polikaprolakton filmler elde edilmiştir.
Filmlerin yüzey özellikleri atomik kuvvet mikroskobu, X-ışını fotoelektron spektroskopisi ve
kontakt açısı ölçümleri gibi ileri teknikler ile karakterize edilmiştir. Hücrelerin
nanotopografik

yüzeylere

yanıtı,

yumurtalık

kanseri

hücreleri

(OVCAR-3)

ile

değerlendirilmiştir. Hücre kültürü çalışmaları kapsamında yüzey tutunma (adezyon), çoğalma
(proliferasyon) ve programlı hücre ölümü (apoptoz) çalışmaları yapılmış ve hücrelerin
topografik farklılıklara cevabı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nanotopografi; yumurtalık kanseri hücreleri; kolloidal litografi.
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 114S525 numaralı proje ile desteklenmiştir. Katkılarından dolayı Doç.Dr.
Pınar MEGA TİBER ve Doç.Dr. Oya ORUN’a teşekkür ederim.

Kaynaklar
[1] Yaşayan G, Xue X, Collier P., Clarke P, Alexander MR, & Marlow M. Nanotechnology 2016; 27(25),
255102.
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S-3
Bazı yeni 4-(Sübstitüe)-1-{4-[2-(fenil)hidrazinilidenmetil]-2-metoksifenoksi}asetiltiyosemikarbazit bileşiklerinin uygun bir yöntemle sentezi ve yapılarının
belirlenmesi
İnci Selin DOĞAN1*, Hasan Erdinç SELLİTEPE1, Mehmet Türker YILMAZ1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ortahisar 61100
Trabzon,Türkiye.
*isdogan@edu.tr
1

Vanilin bileşiği sahip olduğu hoş koku ve tat sebebi ile gıda endüstrisinde oldukça sık
kullanılmaktadır. Vanilin bileşiğinin antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu [1] ve hidrazon
türevlerinin antimikrobiyal [2], antimikobakteriyal [3], antitümoral

[4] gibi biyolojik

aktivitelere sahip olduğu literatür çalışmalarında görülmüştür. Bu çalışmada, 4 farklı yeni
vanilin türevi asetiltiyosemikarbazit bileşiği sentezlenmiştir. Öncelikle, vanilinin etil
bromoasetat ile reaksiyonuyla yapıya ester grubunun eklenmesi [5], aldehit yapısı üzerinden
fenilhidrazin ile hidrazon oluşturulması, ester yapısının hidrazin hidrat ile hidrazite
dönüştürülmesi [6] ve son basamakta hidrazitin farklı alkilisotiyosiyanatlarla reaksiyonu [7]
ile sonuç ürünler olan 4-alkil-1-{4-[fenilhidrazinilidenmetil]-2-metoksifenoksi}asetiltiyosemikarbazit türevi bileşikler elde edilmiştir.
H
N

O
S

N
H
N

R
N
H

N
H

O
O

R: -metil, etil, propil, allil

Sentezlenen bileşiklerin yapıları spektral

yöntemlerle kanıtlanmıştır. Biyolojik ve

farmakolojik aktivitelerinin incelenmesi için çalışmalar planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vanilin; fenilhidrazin; hidrazon; tiyosemikarbazid.
Bu çalışma KTÜ BAP10-Lisans Öğrenci Projesi Programı FLO-2017-7290 no.lu proje ile desteklenmiştir.

Kaynaklar:
[1] Doerge RF. Wilson and Gisvold’s Text Book of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry,1982. 8th
ed, T.B. Lippincott Company, Philadelphia, 832-833.
[2] Rollas S, Gulerman N, Erdeniz H. Farmaco(II) 2002;57:171-174.
[3] Mamolo MG, Falagiani V, Zampieri D, Vio U, Banfi E, Scialino G. IL Farmaco 2003;58:631-637.
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[4] Cocco MT, Congiu C, Lilliu V, Onnis V. Bioorg Med Chem 2006;14:366-372.
[5] Zareef M, Iqbal R, Mirza B, Khan KM, Manan A, Asim F, Khan SW. Arkivoc 2008;(ii):141-152.
[6] Tatar E, Şenkardeş S, Sellitepe HE, Küçükgüzel SG, Karaoğlu SA, Bozdeveci A. Turkish J Chem
2016;40:510-534.
[7] Tatar E, Küçükgüzel İ, De Clercq E, Şahin F, Güllüce M. Arkivoc 2008;(xiv):191-210.
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S-4
Ayakta sağlık hizmetleri: Koruyucu sağlık hizmetlerinde eczacının rolü
Aylin ACAR SANCAR1*, Mesut SANCAR2
1
2

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kalite Koordinatörlüğü, Haydarpaşa, İstanbul, Türkiye
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İstanbul, Türkiye
*ecz_aylin@yahoo.com

Halk sağlığındaki başarılar sayesinde, yaşam süreleri ve hayatta kalan kişi sayısı günden güne
artmaktadır. Dolayısıyla, insanlar bir veya daha fazla kronik hastalıkla birlikte yaşamaya
başlamıştır. Bu durum, sağlık sistemleri üzerinde yeni ve uzun dönemli beklentileri ortaya
koymaktadır. 2020 yılında, dünya genelinde, sakatlığın birincil nedeninin kronik durumlar
olması projeksiyonunun ötesinde, kronik hastalıklar, sağlık sistemlerimizin karşı karşıya
kaldığı en pahalı problemler olarak karşımıza çıkacaktır. Örneğin, diyabeti olan bir kişinin
tükettiği sağlık kaynakları, diyabeti olmayan bir kişinin tükettiğinin yaklaşık 2-3 katı
düzeyindedir. Bu noktada, sağlık hizmetlerinin genel değerlendirmesini yapmamız gerekirse,
bu hizmetler, temelde, sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi için yapılan çalışmaları
içermektedir. Sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi hizmetleri, rehabilitasyon
hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesi hizmetlerini içermektedir. Günümüzde, sağlık kurumları
ürettikleri sağlık hizmetinin türüne göre farklılaşmaktadır. Bununla birlikte, sağlık
kurumlarının büyük bölümünün dört grupta toplanan sağlık hizmetini değişik düzeylerde
ürettikleri gözlenmektedir. Örneğin, bir sağlık ocağı, temel işlevi koruyucu sağlık hizmeti
sağlamak olmasına rağmen, teşhis ve tedavi hizmetleri ile sağlığın geliştirilmesiyle ilişkili
(sağlık eğitimi gibi) hizmetler de sağlamaktadır. Hastaneler, temel işlevi olan yataklı tedavi
hizmetlerinin sunumu yanında, koruyucu sağlık hizmetleri (aşılama), rehabilitasyon
hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesi (örneğin sigarayı bıraktırma programı) hizmetlerini de
sağlamaktadır. Bu bağlamda, eczacıların birinci basamak sağlık hizmetlerinde ve tedavi
yönetiminde daha fazla rol üstlenmeleriyle koruyucu sağlık hizmetleri sürecinde stratejik
öneme sahip sağlık profesyonelleri oldukları yadsınamaz bir gerçektir. Keza, Uluslararası
Eczacılık Federasyonu (FIP)’nun 2006 tarihli Brezilya Raporu’nda, Amerika Sağlık Bakanlığı
(IOM)’nın 2000 yılında hazırladığı To Err Is Human Raporu’nda ve Amerika Sağlık Sistemi
Eczacıları Derneği tarafından hazırlanan çeşitli raporlarda; eczacıların; önlenebilir tıbbi
hatalar arasında ilaçlarla ilgili hatalarının önüne geçilmesinde sorumluluk alabilmeleri,
toplumun en kolay ulaşabildiği sağlık mensubu olmaları ve dolayısıyla kronik hastalıkların
erken fark edilmesinde ve sağlıksız yaşam tarzının saptanmasında avantajlı sağlık
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profesyonelleri olmaları nedeniyle sağlık sistemi açısından global, ulusal, bölgesel ve
kurumsal ölçekte maliyet-etkili bir aktör olduğunun altı çizilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Koruyucu sağlık; eczacı; kronik hastalık; birinci basamak.

Kaynaklar
[1] Kohn LT, Corrigan JM, and Donaldson MS., Editors; Committee on Quality of Health Care in America, To
Err Is Human: BuildingA Safer Health System, Institute of Medicine, 2000.
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S-5
Esansiyel hipertansiyon tanılı hastaların ilaç kullanımının incelenmesi
Dilara BAYRAM1*, Orkun Celil SEL1, Volkan AYDIN2, İsmail ŞAHİN3, Aysun
ALTIKARDEŞ2, Mehmet AKMAN2, Ahmet AKICI2, Ali Serdar FAK2
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul.
Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul
3
Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
1
2

*dilara.byrm@hotmail.com

Esansiyel hipertansiyon tedavisinde hastaların demografik özellikleri, eşlik eden hastalıkları,
ilaç çeşitliliği, çoklu ilaç kullanımı ile ilaç etkileşimleri ve tüm bunların güvenlilik ve
maliyete olan yansımaları tedavi yönetiminde belirleyici olabilmektedir [1]. Bu araştırmada
ağırlıklı olarak kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisiyle uğraşan bir merkeze başvuran
hipertansiyon tanılı hastaların tedavisinde yer alan ilgili tüm ilaçların ayrıntılarının
incelenmesi amaçlanmıştır. Türk Kalp Vakfı Tıp Merkezi’ne 1 Ocak 2016 ile 30 Haziran
2018 tarihleri arasında başvuran hastalara ait tıbbi kayıtlar retrospektif olarak incelenmiştir.
Esansiyel hipertansiyon (ICD-10 kodu I10) tanılı hastaların tedavilerinde yer alan ilaçlar ATC
1, 3 ve 5 seviyesinde ve orijinal/eşdeğer olma durumuna göre incelenmiştir. Araştırma süresi
içerisinde başvuru yapmış olan 11.227 hastadan %35.3’ünün esansiyel hipertansiyon tanısı
bulunmaktadır. İlaç bilgilerine ulaşılan 3602 hasta (ortalama yaş: 66.2 ± 13.0; kadın: %58.2)
arasında kişi başına düşen ortalama başvuru sayısı 1.5 ± 1.4’tür. Bu hastaların tedavilerinde
toplam 18.243 ilacın yer aldığı (hasta başına düşen ortalama ilaç sayısı 5.1 ± 6.6)
saptanmıştır. ATC-5 düzeyinde en sık ilk 10 ilaç, tedavide yer alan tüm ilaçların %49’unu
oluşturmaktadır. Bunlar sırasıyla, asetilsalisilik asit (%11.2), metoprolol (%9.3), atorvastatin
(%6.0), amlodipin (%5.4), metformin (%4.8), levotiroksin (%3.0); valsartan (%2.5); nebivolol
(%2.3); ramipril (%2.3) ve rosuvastatin (%2.3) olarak belirlenmiştir. ATC-3 düzeyinde en sık
karşılaşılan ilk 3 ilaç grubu antitrombotik ajanlar (B01A, %15.5), beta blokerler (C07A,
%15.3) ve lipid düşürücü ajanlar (C10A, %8.8) olarak saptanmıştır. ATC-1 düzeyinde ise
ilaçların büyük bir bölümünü “kardiyovasküler sistem” (%63.8), “kan ve kan yapıcı organlar”
(%15.8) ve “gastrointestinal kanal ve metabolizma” (%10.2) ilaçlarının oluşturduğu
görülmüştür. Tedavide yer alan ilaçlardan orijinal ilaç/eşdeğer ilaç bilgisine ulaşılan toplam
17.971 ilacın %78.2’sini orijinal ilaçların, %21,8’ini ise eşdeğer ilaçların oluşturduğu
belirlenmiştir. Bu çalışmada hipertansif hastaların en sık kullandığı antihipertansif ilaçlar
arasında beta bloker, kalsiyum kanal blokeri ve RAS sistemine etkili ilaçların yer aldığı
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görülmüştür. Beta blokerlerin yüksek kullanım sıklığı antihipertansif olarak tercih
edilmesinden çok eşlik eden diğer hastalıklar ile ilişkili olabilir.
Anahtar Kelimeler: İlaç kullanımı; hipertansiyon; antihipertansif ilaçlar; eşdeğer; orijinal.

Kaynaklar
[1] Jarari N, Rao N, Rao Peela J, Ellafi K, Shakila S, Said A, Nelapalli NK, Min Y, Tun KD, Jamallulail SI,
Rawal AK, Ramanujam R, Yedla RN, Kandregula DK, Argi A, Peela LT. Clin Hypertens 2016; 22: 7.
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S-6
Plazmada D vitamini metabolitlerinin tayini için sıvı kromatografi-ardışık kütle
spektrometresi ile yöntem geliştirilmesi
Zeynep ÖZDEMİR1, Deniz ÇIKLA YILMAZ2*
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İstanbul, Türkiye
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İstanbul, Türkiye

1
2

*deniz.yilmaz@marmara.edu.tr

Vitamin D3 bir hormon türevidir ve klinik deney bulguların ışığı altında D vitamin eksikliği
raşitizm, kas-kemik bozuklukları, diyabet, obezite, kardiyovasküler bozukluklar, astım,
depresyon, şizofreni ve kanser ile alakalı bulunmuştur. Bu yüzden son yıllarda D vitamini ile
ilgili yapılan çalışmalar hızlı bir şekilde artmaktadır. Vitamin D başlıca iki formdan meydana
gelir; bitkilerde bulunan ergosterolden oluşan ergokalsiferol (vitamin D2) ve ciltte UVB
ışınlarına maruziyet sonucu 7-dehidrokolesterolden oluşan kolekalsiferol (vitamin D3).
Vitamin D’nin tüm formları serumda vitamin D bağlayıcı proteine, az bir kısmı da albumine
bağlanır. Karaciğer ve böbrekte ardışık olarak hidroksilasyona uğrayarak aktif formları olan
25(OH)D ve 1,25(OH)2D’ye dönüşür. Serum/plazma 25(OH)D seviyesi, vücudun vitamin D
havuzunun belirlenmesinde klinik bir belirleyici olarak kabul edilmiştir [1]. Bu çalışmada,
ticari olarak elde edilen ve vitamin D içermeyen insan plazmasına vitamin D metabolitleri
olan 25(OH)D3 ile 25(OH)D2 standartları ilave edilerek tayini için sıvı kromatografi-ardışık
kütle spektrometresi (LC-MS/MS) ile yöntem geliştirilmesi amaçlanmıştır. LC-MS/MS
plazma, serum, idrar gibi biyolojik sıvıların analizinde sıkça kullanılan bir yöntemdir.
Biyolojik sıvıların yapısı birçok bileşenin yer aldığı karışık bir matriks içermesi sebebiyle
analizden önce örnek hazırlama aşaması gereklidir. Bu çalışmada plazma örnekleri metanol,
asetonitril, izopropil alkol çözücüleri kullanılarak 7 farklı sıvı-sıvı ekstraksiyon yöntemi
incelenmiş ve vitamin D metabolitlerinin tayini için en uygun ektraksiyon yöntemi
belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vitamin D; vitamin D metabolitleri; LC-MS/MS; plazma.
Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından SAG-C-YLP-110618-0294
kodlu proje ile desteklenmiştir.

Kaynaklar
[1] Ustaalioğlu YE, Dirican M. Uludağ Üniv Tıp Fak Derg 2015;41(2):53–8.
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S-7
Karbon nanolifler üzerinde triflupromazin hidroklorür adsorpsiyonunun incelenmesi
Elif ÇALIŞKAN SALİHİ1*, Emine Ceren TULAY2
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Haydarpaşa 34668, İstanbul,
Türkiye.
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İstanbul, Türkiye.
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İlaç endüstrisi tarafından salınan büyük miktarlardaki atık sular doğadaki su ortamlarına
karışmaktadır. Diğer taraftan, ilaçla tedavide kullanılmamış olan ilaçların evsel atık sulara ve
oradan da kanalizasyona karışması söz konusudur. Böylece atık su arıtma tesislerine gelen bu
kirleticiler, geleneksel tesislerin yapısı dolayısıyla çevreye karışmakta ve gerek insan sağlığı
gerekse de çevre açısından tehdit oluşturmaktadır. Bu sebeple atık sulardan ilaç etken
maddelerinin uzaklaştırılması kritik bir öneme sahiptir ve bu amaçla kullanılan yöntemler
arasında adsorpsiyon yöntemi büyük avantaj taşımaktadır [1]. Bu çalışmanın amacı karbon
nanolifler üzerinde triflupromazin hidroklorür adsorpsiyonunun incelenmesidir. Çalışma
kapsamında triflupromazin hidroklorür’ün adsorpsiyon kinetiği incelenmiş, adsorpsiyon
mekanizması açıklanmış ve karbon nanoliflerin triflupromazin hidroklorür için adsorpsiyon
kapasitesi ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Adsorpsiyon;

triflupromazin hidroklorür;

adsorpsiyon kapasitesi;

karbon nanolifler.

Kaynaklar
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S-8
Ağız yolu ile uygulanan etkin maddelerin çözünürlük ve permeabilite özelliklerini
arttırmak amacıyla formülasyon geliştirme sürecinde kullanılan yöntemler
Yağmur AKDAĞ ÇAYLI1*, Tuğba GÜLSÜN1, Nihan İZAT1, Selma ŞAHİN1, Levent
ÖNER1
Hacettepe Ünivesitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 06100, Ankara, Türkiye.

1

*yagmur.akdag@hacettepe.edu.tr

Ağız yolu ile uygulanan etkin maddelerin, mide-bağırsak kanalındaki yan etkilerini azaltmak
ve hammadde maliyetini düşürmek amacıyla, biyoyararlanımlarını azaltmadan dozlarını
düşürmek hedeflenmektedir. Daha düşük dozlarda aynı biyoyararlanımı elde etmek amacıyla,
çözünürlük ve permeabiliteyi arttırmak gibi yaklaşımlar izlenmektedir. En çok tercih edilen
yol etkin maddelerin çözünürlük özelliklerini iyileştirmektir. Bu amaçla partikül boyutunu
küçültmek, katı dispersiyon, nanokristal, inklüzyon kompleksi oluşturmak gibi yöntemler
kullanılmaktadır [1]. Bu yöntemler arasında partikül büyüklüğünü azaltmak en çok tercih
edilen yöntemlerden biridir [2]. İstenen büyüklükte partikül elde etmek için öğütme gibi
yukarıdan aşağıya veya nanoçöktürme gibi aşağıdan yukarıya yöntemler kullanılabilmektedir
[3]. Ayrıca, hem çözünürlüğü hem de permeabiliteyi arttırmak amacıyla, siklodekstrinler ile
inklüzyon kompleksleri oluşturmak veya formülasyona sürfaktan eklemek gibi yöntemler de
literatürde bulunmaktadır [4]. Etkin maddelerin dahil olduğu Biyofarmasötik Sınıflandırma
Sistemine göre, hangi yaklaşımın daha etkin olabileceğini öngörmek mümkündür. Örneğin
Sınıf II (düşük çözünürlük, yüksek permeabilite) grubundaki bir ilacın çözünürlüğünü
arttırmak daha etkili olurken [5], Sınıf III (yüksek çözünürlük, düşük permeabilite)
grubundaki bir ilacın permeabilitesini arttırmak biyoyararlanımı iyileştirmek açısından daha
dramatik

bir

sonuç

vermektedir

[3].

Bu

çalışma,

oral

yoldan

alınan

ilaçların

biyoyararlanımlarını artırmak amacıyla kullanılan yöntemleri tartışmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Partikül büyüklüğü; çözünürlük; sürfaktan; permeabilite.
Kaynaklar
[1] Kumar A, Sahoo S, Padhee K, Kochar PS, Sathapathy A, Pathak N. Pharmacie Globale 2011;3(3):1-7.
[2] Chan VSW. Regul Toxicol Pharmacol 2006;46(3):218-224.
[3] Gulsun T, Gursoy RN, Oner L. Fabad Journal of Pharmaceutical Sciences 2009;34(1):55-65.
[4] Shaikh MS, Derle ND, Bhamber R. J Appl Pharm Sci 2012; 2(6):34-39.
[5] Gulsun T, Gursoy RN, Oner L. Chem Pharm Bull 2011; 59(1):41-45.
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S-9
Karvedilol tablet formülasyonlarının in vivo performanslarının in vitro çözünme hızı
verileri kullanılarak tahmin edilmesi
Tuba İNCEÇAYIR1*
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Etiler 06330 Ankara, Türkiye.

1

*tincecayir@gazi.edu.tr

Bu çalışmanın amacı, biyofarmasötik ilaç sınıflandırma sistemlerine (BCS) göre, BCS 2.
sınıf (düşük çözünürlük ve yüksek permeabilite) bir ilaç olan karvedilol’ün hemen salım
yapan referans ve test formülasyonları için, in vitro çözünme hızı verilerini kullanarak,
plazma profillerini tahmin etmek ve karşılaştırmaktır. Simülasyon için software olarak
GastroPlusTM (Simulations Plus, Lancaster, California, ABD) kullanılarak, formülasyonların
farmakokinetik parametreleri ve plazma profilleri tahmin edilmiştir. Referans ve beş test
formülasyonu (25 mg karvedilol) için in vitro çözünme hızı verisi olarak, USP Cihaz 2 ile pH
1.2, 4.5, 6.8 ve %0.5 sodyum lauril sülfat, hekzadesil trimetil amonyum bromür ve polisorbat
80 içeren pH 6.8 ortamlarından elde edilen veriler kullanılmıştır [1]. Literatürden, pH 1.2’deki
çözünürlük (0.0674 mg/mL), log P (2.74), pKa (7.8), permeabilite (Peff) (4.04 x 10-4 cm2/s),
dağılım hacmi (Vd) (1.89 L/kg) ve klerens (Cl) (35.4 L/saat) girdi verisi olarak alınmıştır [13]. Mide boşalması 15 dakika seçilmiştir. Test formülasyonlarının tahmin sonuçları ile
referans karşılaştırılmıştır. Biyoeşdeğerlik değerlendirilmesi sonucunda, diğer pH 6.8
ortamlarında biyoeşdeğerlik gözlenmezken, %0.5 polisorbat 80 içeren pH 6.8 çözünme hızı
ortamından elde edilen girdi verileri ile gerçekleştirilen simülasyon göre, beş test
formülasyonundan üçü referansa % 90 olasılıkla biyoeşdeğer bulunmuştur. Sonuç olarak,
fizyolojik temelli farmakokinetik (PBPK) modeller ile birlikte uygun çözünme hızı testleri
kullanıldığı zaman, karvedilol formülasyonlarının plazma profillerinin ve in vivo emilim
özelliklerinin tahmin edilebileceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Karvedilol; çözünme hızı; yüzey etkin madde; in vivo; plazma profili.
Bu çalışmada etkin madde miktar tayini analizinde kullanılan karvedilol etkin maddesini sağlayan Drogsan
İlaçları San. ve Tic.A.Ş’ne teşekkürlerimi sunarım.

Kaynaklar
[1] Incecayir T. Pharmazie 2015;70:784-790.
[2] Loftsson T, Vogensen SB, Desbos C, Jansook P. AAPS Pharm Sci Tech 2008;9(2):425-430.
[3] Neugebauer G, Akpan W, von Möllendorff E, Neubert P, Reiff K. J Cardiovasc Pharmacol 1987;10 Suppl
11:S85-S88.
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S-10
Mezenter iskemi-reperfüzyon modelinde grape seed ekstraktının koruyucu etkisi
Cebrail AKYÜZ1*
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği,
Haydarpaşa 34468 Istanbul, Türkiye.
*
drcakyuz@hotmail.com
1

Grape seed ekstraktı (üzüm çekirdeği özütü), oligomerik proantosiyaninler dahil olmak üzere
birçok bitki bileşiği içerir. OPC’ler güçlü antioksidandır ve antienflamatuar özellikleri
gösterilmiştir.

Serbest

oksijen

radikalleri

iskemi/reperfüzyon

(İ/R)

hasarının

patofizyolojisinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada süperior mezenterik arter İ/R
hasarında Grape Seed ekstesinin (GSE) olası koruyucu etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmamızda Wistar albino sıçanlarda anestezi altında superior mezenterik arter 45 dakika
süreyle klempe edilerek iskemi periyodu oluşturuldu. Bu sürenin sonunda reperfüzyona
bırakılan hayvanlar 1 saat sonra dekapite edildi. GSE (300 mg kg-1, p.o.) ya da serum
fizyolojik uygulamaları iskemi öncesi 3 gün boyunca, iskemiden 30 dakika önce ve
reperfüzyondan hemen önce perioral olarak uygulandı. Kontrol grubu sıçanlara sham
operasyonu ve serum fizyolojik uygulaması yapıldı. Serum örneklerinde TNF-α ve IL-1β
ölçüldü. İleum dokusunda malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), myeloperoksidaz (MPO),
luminol ve lusigenin düzeyleri ölçüldü. İskemi/reperfüzyon serum TNF-α ve IL-1β, ince
barsak dokusunda MDA düzeyleri ile MPO aktivitesini yükseltirken, ince barsak GSH
düzeylerini azaltmıştır. Yine ince barsak doksunda luminol ve lusigenin düzeyleri IR
grubunda kontrol grubuna göre artmış, GSE uygulaması ile bu değerler kontrol seviyelerine
yaklaşmıştır. Bu sonuçlar GSE’nin I/R sırasında görülen oksidan hasarı azaltarak ince barsak
fonksiyonlarını düzelttiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Grape seed; iskemi-reperfüzyon; antioksidan; luminol; lusigenin.
Bu çalışma Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmakoloji ABD, Sağlık Meslek Yüksek Okulu ve Tıp
Fakültesi Histoloji ABD tarafından desteklenmiştir.

Kaynaklar
[1] Akyuz C, Sehirli AO, Topaloglu U, Ogunc AV, Cetinel S, Sener G. Gastroenterology Res 2009;2(1):20-28.
[2] Akyuz C, Uzun O, Sunamak O, Ogunc AV, Çetinel S, Sehirli AO. Marmara Pharmaceutical Journal 2018; 22
(3): 429-435.
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S-11
Serulein ile oluşturulan sıçan akut pankreatit modelinde antioksidan astaksantin ve
koenzim Q10 tedavisinin olası sinerjistik iyileştirici etkisinin incelenmesi
Dilek ÖZBEYLİ1*, Esra Bihter GÜRLER2, Hülya BUZCU3, Özlem Tuğçe ÇİLİNGİRKAYA4, Muhammet Emin ÇAM5, Burcin ALEV6, Meral YÜKSEL7, Özgür Kasımay
ÇAKIR3, Berrak Çağlayan YEĞEN3
Marmara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Anabilim Dalı,
İstanbul, Türkiye.
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Okan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.
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1

Bu çalışmada serulein ile oluşturulan sıçan akut pankreatit (AP) modelinde antioksidan
astaksantin (AST) ve koenzim Q10 (Q10) tedavisinin olası sinerjistik iyileştirici etkisinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Etik onay sonrası dişi Wistar albino sıçanlara birer saat ara ile iki
defa serulein (50 µg/kg/saat, intraperitonal) enjeksiyonu ile AP modeli oluşturuldu (n=18) [1].
Bu esnada kontrol grubuna taşıyıcı serum fizyolojik enjekte edildi (n=6). Serulein
enjeksiyonundan hemen sonra AP’li sıçanlara serum fizyolojik, AST (40 mg/kg/oral) ve AST
+ Q10 (40 mg/kg/oral ve 1gr/kg/oral) tek doz olarak uygulandı. Son enjeksiyondan 7 saat
sonra sıçanlar anestezi altında (50 mg/kg, sodyum pentobarbital) kardiyak ponksiyon ile
sakrifiye edildi. Pankreas dokuları ve kan serum örnekleri alındı. Alınan pankreas dokularında
malondialdehit, glutatyon (GSH), miyeloperoksidaz (MPO), superoksit dismutaz, katalaz ve
luminol, lusigenin kemiluminesans düzeyleri tayin edildi ve histopatolojik inceleme yapıldı.
Kan serum örneklerinde amilaz, lipaz düzeyleri incelendi. Veriler tek yönlü ANOVA ve posthoc Tukey testi ile Graphpad Prism v.7. programında istatistiksel olarak analiz edildi. Tüm
AP gruplarında GSH düzeyi azalırken MDA, MPO, lusigenin, luminol düzeyleri ve histolojik
hasar skoru artmış bulundu (p<0. 05- 0.01). AST ve AST+Q10 tedavileri birbirine benzer
şekilde tüm parametrelerde iyileştirici etkiler gösterdi (p<0.05-0.01). Sonuçlarımız AST+ Q10
kombinasyon tedavisinin sinerjistik bir etki yapmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Astaksanthin; Q10; akut pankreatit; sinerjistik etki.

Kaynaklar
[1]. Ozkan E, Akyüz C, Dulundu E, Topaloğlu U, Sehirli AÖ, Ercan F, Sener G. J Surg Res 2012;176(1):232-8.
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S-12
Antineoplastik ilaçların antimikrobiyal etkinliği ve antimikrobiyal ilaçlarla etkileşimleri
Erkan RAYAMAN1*
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
*erayaman@marmara.edu.tr

Çalışmamızda

kanser

tedavisinde

kullanılan

antineoplastik

ilaçların

antimikrobiyal

etkinliklerinin ve antimikrobiyal ilaçlar ile etkileşiminin gösterilmesi amaçlanmıştır.
Çalışmamızda Staphylococcus aureus ATCC 25923, S. aureus ATCC 43300, Pseudomonas
aeruginosa ATCC 12228, Escherichia coli ATCC 25922 ve Candida albicans ATCC 10231
olmak üzere 5 adet standart suş ile 3’er adet klinik metisiline duyarlı S. aureus (MSSA),
metisiline dirençli S. aureus (MRSA), P. aeruginosa, E. coli ve C. albicans olmak üzere
toplam 15 adet klinik izolat kullanılmıştır. Bu izolatlara karşı Clinical & Laboratory
Standards Institute (CLSI) standartlarına uygun olarak mikrodilüsyon yöntemiyle [1, 2]
antineoplastik ilaçlardan bendamustin, doksorubisin, dosetaksel, epirubisin, eksemestan, 5fluorourasil, gemsitabin, irinotekan, karboplatin, letrozol, metotreksat, oksaliplatin, sisplatin,
sitarabin, topotekanın antimikrobiyal etkinlikleri ile antimikrobiyal etkinlik gösteren
antineoplastik ilaçların amikasin, imipenem, levofloksasin, piperasilin, meropenem, sefepim,
siprofloksasin, vankomisin ile etkileşimleri dama tahtası yöntemi [3] ile in vitro koşullarda
araştırılmıştır. Antineoplastik ilaçlardan doksorubisin, epirubisin ve gemsitabin MSSA,
MRSA ve E. coli suşlarına karşı, 5-fluorourasil ise MSSA ve MRSA suşlarına karşı
antibakteriyal aktivite göstermiştir. Çalışmamızda kullanılan antineoplastik ilaçlar ile
antimikrobiyal ilaçların etkileşiminin olmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Antineoplastik ilaç; antimikrobiyal ilaç; antimikrobiyal etkinlik;
etkileşim; bakteri; maya.
Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından SAG-C-YLP-100615-0252
kodlu proje ile desteklenmiştir. Bu çalışmada emeği geçen Gülbahar Gürel Balabanlı’ya teşekkür ederim.

Kaynaklar
[1] Clinical and Laboratory Standarts Institute (CLSI). Antibiyotik Duyarlılık Testleri İçin Uygulama
Standartları. Onbeşinci Bilgi Eki. M100-S15:25(1), M100-S14: 24(1), 2005.
[2] Clinical and Laboratory Standards Institute. Reference Method for Broth Dilution Antifungal Susceptibility
Testing of Yeasts; Fourth Informational Supplement Approved Standard, M27-S4. 2012. CLSI, Wayne, Pa.
2012.
[3] Garcia LS, Isenberg HD, Clinical Microbiology Procedures Handbook. Second Edition Update, Volume 1,
2010,5.12.1-5.12.23.
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S-13
Doksorubisin-verapamil nanopartikül uygulamasının MCF-7 hücre hattı
üzerine etkilerinin incelenmesi
Özgür EŞİM1*, Meral SARPER2, Cansel K.OZKAN1, Ayhan SAVAŞER1, Yalçın
ÖZKAN1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Etlik 06010
Ankara, Türkiye.
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Laboratuvarı, Etlik 06010 Ankara,
Türkiye.
*ozgur.esim@sbu.edu.tr
1

Kanser hücrelerinin kemoterapötik ajanların sitotoksik etkilerine gösterdiği çoklu ilaç direnci
(MDR), kanserin klinik tedavisinde önemli bir sorundur [1]. Doksorubisin (DOX) çeşitli
kanserlerin tedavisi için yaygın olarak kullanılan etkili bir kemoterapötik ajandır. MDR1
geni tarafından kodlanan Pgp'nin aşırı ekspresyonu, DOX ile başarılı bir kanser tedavisinin
önündeki en büyük engellerden biridir. DOX'in kanser terapisi etkinliğini arttırmak için,
kemoensitizörlerle kombinasyon halinde uygulanması yaygın bir şekilde araştırılmıştır [2].
Kalsiyum kanal blokeri olan Verapamil hidroklorürün (VRP), yaklaşık 5-10 mM'lik
konsantrasyonlarda Pgp'nin in vitro olarak neden olduğu direnci tamamen tersine
çevirebileceği bildirilmiştir. Bununla birlikte, VRP plazma konsantrasyonu in vivo 1–2
μM'ye ulaştığında ciddi kardiyovasküler toksisite gözlenmektedir. DOX ve VRP'nin
etkinliğini artırmak ve yan etkilerini azaltmak için, nanopartikül içerisinde DOX ve VRP'yi
ugulamak potansiyel bir yaklaşımdır. MCF 7 hücre hattında gerçek zamanlı hücre toksisiste
analiz sistemi ile sitotoksisiteleri ölçülen DOX ve VRP, geliştirilen tek tek ve birlikte
nanopartikül formülasyonları kullanılarak tekrar analiz edilmiş ve PLGA nanopartikülleri ile
uygulamanın sitotoksisite üzerine etkileri araştırılmıştır.

Daha sonra DOX ve VRP,

nanopartikül ve çözelti halinde birlikte veya tek tek kullanılarak akış sitometrisi yardımıyla
apoptotik özellikleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. VRP’ nin doza bağımlı
sitotoksisitesi istatistiksel olarak anlamsız bulunmuşken (p>0.05), DOX’ in sitotoksik
etkileri doza bağımlı bulunmuştur. Nanopartikül formülasyonu içerisinde DOX uygulaması
ile apoptoz oranı yükselmiş ve VRP ile birlikte uygulanması sonucu DOX etkinliği artmıştır.
Anahtar Kelimeler: Doksorubisin; verapamil; PLGA nanopartikül.
Kaynaklar
[1] Ho EA, Soo PL, Allen C, Piquette-Miller MJ. Controlled Release 2007;117:20–27.
[2] Song XR, Cai Z, Zheng Y, He G, Cui FY, Gong DQ, Hou SX, Xiong SJ, Lei XJ, Wei YQ. Eur J Pharm Sci
2009;37(3-4):300-305.
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S-14
PLK1 inhibitörü SBE13 hidroklorid’in nöroblastom hücrelerindeki apoptoz ve hücre
döngüsü üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
Mustafa ERGÜL1*
Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 58140 Sivas, Türkiye.

1

*m.ergul@yahoo.com.tr

Kanser dünya genelinde en önemli sağlık sorunlarından birisi olmakla birlikte tedavi
seçenekleri hala istenilen seviyede değildir. Geleneksel olarak kullanılan antikanser ilaçların
en önemli dezavantajlarından birisi sistemik toksisiteye neden olmalarıdır. Kanser tedavisinde
kullanılan farmasötik ajanların tedavi edici etkisini artırmak ve sistemik toksisiteyi en aza
indirgemek için hedefe yönelik tedavi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır [1]. Bu çalışma
kapsamında, PLK1 inhibitör etkili olduğu bilinen SBE13 hidroklorid’in SH-SY5Y
nöroblastom hücrelerindeki apoptoz ve hücre döngüsü üzerindeki etkilerini araştırmak
amaçlanmıştır.

SBE13

hidroklorid

hücreler

üzerine

daha

önce

belirlenen

IC50

konsantrasyonlarda uygulanmış, 48 saatlik inkübasyonun ardından hücre döngüsü ve apoptoz
üzerindeki etkisi flow sitometri cihazı ile belirlenmiştir (Merck Millipore). Deneysel veriler
kontrol grubuna göre SBE13 hidroklorid inhibitörünün nöroblastom hücreleri üzerinde
anlamlı derecede apoptotik etkili olduğu göstermiştir. Ayrıca inhibitörün nöroblastom
hücrelerinde hücre döngüsünü G2/M evresinde durdurarak sitotoksik etki gösterdiği
saptanmıştır. Sonuç olarak farklı PLK1 inhibitör türevlerinin sentezlenmesi ile hedefe yönelik
çeşitli kanser türleri tedavisindeki başarının önemli derecede artabileceği çalışmamızdan elde
ettiğimiz sonuçlar neticesinde öngörülmektedir. Bununla birlikte in vitro yürütmüş
olduğumuz çalışmamıza ilave olarak kanser modeli oluşturulmuş in vivo hayvan modeli
çalışmalarına ve ileri klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: PLK1 inhibitörü; nöroblastom; apoptoz; hücre döngüsü.

Kaynaklar
[1] Ergül M, Ergül M, Tutar Y. Current Proteomics 2013;10:334-340.
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S-15
Bor obezite için yeni bir umut olabilir mi?
Rüya KURU1*, Esra Kurt MUTLU2, Ela CEMPEL3, Sedef BELENTEPE ÇELİK4, Ayşen
YARAT1
Marmara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri, Biyokimya, İstanbul, Türkiye.
Türkiye Hastanesi, Beslenme ve Diyet Birimi, İstanbul, Türkiye.
3
Maltepe Ersoy Hastanesi, Beslenme ve Diyet Birimi, İstanbul, Türkiye.
4
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* dyt.ruyakuru@gmail.com

Bor, başlıca gıda ve içme suyu ile alınan ve ilaç sanayinde sıklıkla kullanılan bir elementtir.
Son yıllarda yapılan çalışmalarda insan sağlığı üzerine olan olumlu etkilerinden söz
edilmektedir [1,2]. Bu çalışma retrospektif bir çalışma olup amacı, diyet ile alınan günlük bor
miktarının literatür verilerine göre hesaplanarak beden kitle indeksi (BKİ) ile ilişkisinin
değerlendirilmesidir. Etik onay (06.03.2017-85, MÜ-SBE) alındıktan sonra Maltepe Ersoy
Hastanesi Beslenme ve Diyet Polikliniği’ne başvuran, bir haftalık besin tüketim kayıtları,
vücut boy ve ağırlık ölçümleri bulunan 50 kişi çalışmaya dahil edildi. Diyet ile alınan günlük
bor miktarı literatürdeki gıda bor verilerine [3,4] göre 1.45 ± 0.4 mg/gün olarak hesaplandı.
Bir günde alınan bor miktarı 1.5 mg’dan az ve 1.5 mg’dan fazla olanlar olmak üzere iki grup
oluşturuldu. Günlük bor alım miktarı 1.5 mg’dan fazla olan kişilerin BKİ değeri diğer gruba
göre anlamlı olarak daha düşüktü (p=0.011). Ayrıca, BKİ ile diyetle bor alım miktarı arasında
negatif ve anlamlı bir korelasyon bulundu (p=0.05, r=-0.355). Ülkemizde yapılan deneysel
çalışmalarda borun vücut ağırlığını azalttığı ve adipogenezi inhibe ettiği ileri sürülmektedir ki
bu da bizim çalışmamızın bulgularını desteklemektedir [5-7]. Sonuç olarak bor obezite için
yeni bir umut olabilir. Dünya bor rezevlerinin büyük bir kısmına sahip ülkemizde borun
obezite üzerine olan etkisi ile ilgili detaylı diyet ve gıda takviye çalışmalarının yapılması
uygun olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bor; diyet; sağlık; beden kitle indeksi; obezite.
Kaynaklar
[1] Nielsen FH. Boron. 2018;2:153-160.
[2] Pizzorno L. Integr Med 2015;14:35-48.
[3] Kuru R, Mutlu EK, Cempel E, Çelik SB, Yarat A. Clin Exp Health Sci 2018 (doi: 10.5152/clinexphealthsci.
2018.955).
[4] Kuru R,Yılmaz S,Taşlı PN, Yarat A, Şahin F. Biol Trace Elem Res 2018 (doi: 10.1007/s12011-018-1319-9).
[5] Dogan A, Demirci S, Apdik H, Bayrak OF, Gulluoglu S, Tuysuz EC, Gusev O, Rizvanov AA, Nikerel E,
Şahin F. Metabolism 2017;69:130-42.
[6] Aysan E, Şahin F, Telci D, Erdem M, Müslumanoglu M, Yardımcı E, Bektaşoğlu H. Int J Endocrinol 2013;
2013: 1-5.
[7] Abdik EA, Abdik H, Taşlı PN, Deniz AAH, Şahin F. Biol Trace Elem Res. 2018 (doi: 10.1007/s12011-0181428-5).
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S-16
Obezite veya zayıflama ilaçlarının farmakolojik testleri için yağ kök hücrelerinden üç
boyutlu yapay insan derisi oluşturulması
Beste KINIKOĞLU1*
Acıbadem Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji AD ve Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD,
Ataşehir 34752 İstanbul, Türkiye.
*Beste.Kinikoglu@acibadem.edu.tr

Gerçeğine çok benzer üç boyutlu yapay insan derisi oluşturulmasını amaçlayan deri doku
mühendisliğinde nihai uygulama hedefi doğrultusunda laboratuvarda derinin tüm katmanları:
epidermis, dermis, hipodermis ya da derinin tamamı canlı olarak üretilebilmektedir [1]. Bu üç
boyutlu yapay fakat canlı deri modelleri klinikte doku kayıplarının telafisinde ya da
laboratuvarda

aktif

maddelerin

testlerinde

hayvan

deneylerine

alternatif

olarak

kullanabilmektedirler [1]. Bu çalışmada insan yağ kök hücreleri kullanılarak geliştirilmiş bir
yapay insan hipodermisi sunulmaktadır. Bu yapay dokunun geliştirilmesinde öncelikli olarak
insan yağ dokusundan elde edilen yağ kök hücreleri akış sitometrisi ve Western blot
yöntemleri ile karakterize edilmişlerdir. Bu hücrelerin olgun yağ hücrelerine farklılaşmaları
lipid ve adiponektin salgılamaları ve oil red O boyaması ile izlenmiştir. Yapay hipodermisteki
yeni hücredışı matris sentezi ise immünohistokimya ve geçirimli elektron mikroskopisi ile
gösterilmiştir. Geliştirilen yapay hipodermisin işlevselliği ise kafein uygulaması sonucu yapay
hipodermisin incelmesi ile kanıtlanmıştır. Sonuçlarımız bu yapay deri modelinin farmakolojik
testlerde, özellikle obezite ile ilgili aktif maddelerin testlerinde ya da zayıflama etkenlerinin
etkilerini

incelemede,

hayvan

deneylerine

alternatif

olarak

faydalı

olabileceğini

göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Deri doku mühendisliği; farmakolojik aktif madde testleri; yapay insan
derisi.
Bu çalışma TÜBİTAK 2232 Yurda Dönüş Programı, Acıbadem Üniversitesi ve Lyon Devlet Hastaneleri
tarafından desteklenmiştir.

Kaynaklar
[1] Kinikoglu B, Damour O, Hasirci V. J Artif Organs 2015;18:8-19.
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S-17
Tetra otu (Cotinus coggygria Scop.) bitkisindeki Pb(II) ve Zn(II) metallerinin tayini
Ayşen KURT CÜCÜ1*, Nezayet MERCAN2
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Haydarpaşa 34668 İstanbul, Türkiye.
İbrahim Etem-Menarini Group, Kalite Güvence, Zeytinburnu 34010 İstanbul, Türkiye.
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*aysen.cucu@marmara.edu.tr

Cotinus coggygria (Scop.) Anacardiaceae ailesine ait bir bitki türü olup duman ağacı olarak
da bilinir. Yüksek tıbbi kullanıma sahip bir bitkidir [1]. İnsan nüfusunun hızlı bir şekilde
artmasıyla gerçekleşen, endüstriyel faaliyetler ve kentleşme sonucunda yeryüzündeki ağır
metal düzeyinde artış görülmeye başlanmıştır [2]. Bu çalışmada Balkanlarda ve Türkiye’de
dört ayrı bölgeden toplanan tetra otu (Cotinus coggygria Scop.) bitkisi üzerinde ağır metal
incelemesi yapılmıştır. Bu bölgeler; güney merkez Bulgaristan’da yer alan Kırcaali ve
Haskova şehirleri, Trakya bölgesinde yer alan Kırklareli şehri ve Muğla ilinin Dalaman
ilçesidir. Özellikle Balkanlarda ve Türkiye’de de bitkiyi tanıyan kişiler tarafından mide
ülserinin tedavisinde bitkisel çay olarak kullandıkları bu bitkinin yaprakları analize
hazırlanırken yaş külleme yöntemi, mikrodalga çözünürleştirme yöntemi ve taze demleme
yöntemleri

kullanılmıştır.

Çözünürleştirildikten

sonra

analize

hazır

hale

getirilen

numunulerdeki ağır metallerden kurşun ve çinko metallerinin konsantrasyonlarının
ölçümlerinde Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi kullanılmıştır. Sonuç olarak bu dört
bölgeden mevsiminde toplanıp uygun koşullarda saklanan tetra otu bitkisinde bulduğumuz
ağır metal seviyelerinin bitkilerde Türk Gıda Kodeksine, Gıda Tarım Örgütüne ve Dünya
Sağlık Örgütüne göre kabul edilen sınırlar içerisinde olduğu bulunmuştur. Bu konu ile ilgili
daha fazla araştırma ve yatırım yapıldığı takdirde tarımsal bir ülke olan Türkiye’de bitkisel
drog eldesi ve bunlardan ilaç yapılmasına büyük bir katkı sağlar görüşündeyiz.
Anahtar Kelimeler: Tetra otu (Cotinus coggygria Scop.); kurşun(II); çinko (II); atomik
absorbsiyon spektrofotometresi (AAS).
Bu çalışma, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (SAG-C-YLP-120917-0515) tarafından
desteklenmektedir.

Kaynaklar
[1] Baytop T. Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi. Geçmişte ve Bugün. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 1999.
[2] Kahvecioğlu Ö, Kartal G, Güven A, Timur S. Metallerin Çevresel Etkileri-I. İTÜ Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü, 2009.
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S-18
RHO kinaz inhibitörü fasudil’in paklitaksel ile kombinasyonunun meme kanserindeki
sinerjik etkisinin araştırılması
Merve ERGÜL1*
Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 58140 Sivas, Türkiye.

1

*mergulmerve@gmail.com

Kanser tedavisinde kullanılan geleneksel antikanser ajanlar sistemik toksisite ve direnç
gelişimi gibi problemlere neden olmakta, bu sorunların üstesinden gelmek için ise ilaç
kombinasyonları tedavide yaygın olarak kullanılmaktadır [1]. Bu çalışma, RHO kinaz
inhibitörü etkili Fasudil’in MDA-MB-231 hücreleri üzerinde Paklitaksel’in kemoterapötik
etkisini artırıp artırmayacağını araştırmak amacıyla yapılmıştır. İlk olarak MDA-MB-231
hücreleri üzerine Paklitaksel ve Fasudil tek başlarına; 0.01, 0.1, 1, 10 ve 100 µM dozlarda
uygulanarak 48 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi sonunda inhibitör ve Paklitaksel’in
hücre canlılığı üzerine etkisi XTT yöntemiyle değerlendirilmiştir. Elde edilen IC 50
değerlerinden hareketle; Fasudil’in artan konsantrasyonları (0.005 µM, 0.05 µM, 0.5 µM, 5
µM, 50 µM) Paklitaksel’in 7.5 µM’lık sabit konsantrasyonu ile kombine edilerek hücrelere
uygulanmıştır. Ayrıca Paklitakselin, inhibitör ve kombinasyonlarının sitotoksisiteye aracılık
eden alt mekanizmalardan olan apoptoz ve hücre döngüsü üzerindeki etkileri flow sitometri
yöntemi

kullanılarak

araştırılmıştır.

Deneysel

sonuçlar

Fasudil

ile

Paklitaksel

kombinasyonunun MDA-MB-231 hücrelerinde önemli sitotoksik ve apoptotik etki
oluşturduğunu göstermiştir. Fasudil ve Paklitaksel’in tek başlarına 48 saat için IC50 değerleri
sırasıyla 66,7 µM ve 9,55 µM iken; Fasudil ile Paklitaksel kombinasyonunun IC 50 değeri
0.005 µM’dan daha düşük olarak hesaplanmıştır. Paklitaksel’in MDA-MB-231 hücrelerini
G2/M

evresinde

durdurduğu

belirlenmiş

olmakla

birlikte

Fasudil+Paklitaksel

kombinasyonunun hücre döngüsü üzerinde anlamlı bir etki oluşturmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Meme kanseri; RHO kinaz; apoptoz; hücre döngüsü.

Kaynaklar
[1] WHO. (2014) "Cancer Fact sheet N°297".
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S-19
Bilgisayarlı toksikoloji analizleri ile antidiyabetik ilaçlarda mutajenik safsızlık taraması
Esra EMERCE1*
Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, F. Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.
* esraemerce@gmail.com

1

İlaçlarda bulunan safsızlıklar ilaç kalite ve etkinliğini değiştirmektedir. Özellikle bu
safsızlıkların mutajenik aktivite göstermeleri ilacı kullanan hastalarda kanser riskini
artıracağından önemli bir toksikolojik sorundur. Son yıllarda uluslararası düzenleyici
kuruluşlar yayımladığı rehberlerle safsızlıklar konusunda yol göstermektedir [1-5].
Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm Dünya’da diyabet hastalarında artış
gözlenmekte, özellikle Tip-2 diyabetin gençlerde ve çocuklarda görülme sıklığı hızla
artmaktadır [6]. Hastalığın tedavisinde yaygın ve kronik olarak kullanılan biguanid,
sülfonilüre ve tiyazolidindion grubu antidiyabetik ilaçların safsızlıklarının mutajenite
değerlendirmesi,

safsızlık

düzenlemelerinin

geçmişe

dönük

olmamasından

dolayı

yapılmamıştır. Bu çalışmada, antidiyabetiklerden metformin, glipizid, glibenklamid ve
pioglitazonun Avrupa Farmakopesinde kayıtlı toplam 25 safsızlığı üzerinde (Q)SAR analizi
ile mutajenite değerlendirmesi amaçlanmıştır. Analizlerde bilgi tabanlı ToxTree (3.1.0) ve
istatistik tabanlı VEGA QSAR (v.1.1.4) yazılımları kullanılmıştır. Analizler kombine
edilerek, metformin safsızlıkları A, B, C, D’nin, glipizid safsızlıkları C ve F’nin, pioglitazon
safsızlığı D’nin mutajenik olduğu belirlenmiş, ICH M7 rehberine göre bu safsızlıklar sınıf-3
olarak sınıflandırılmıştır. Glibenklamide ait safsızlıkların hepsi mutajenik olmayan safsızlık
olarak bulunmuş ve sınıf-5 olarak tanımlanmıştır. Sınıf-3 olarak belirlenen safsızlıkların ilaç
üreticileri tarafından miktarlarının uygun toksikolojik sorun eşiği seviyesinde kontrol edilmesi
veya Ames testi ile ileri analizleri gerçekleştirilerek tekrar sınıflandırmanın göz önünde
tutulması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: İlaç safsızlığı; yapı aktivite ilişkisi; mutajenite.
Kaynaklar
[1] ICH, Quality Guidelines, Q3A(R2), Impurities in New Drug Substances, 2006, (Step 5).
[2] ICH, Quality Guidelines, Q3B(R2), Impurities in New Drug Products, 2006, (Step 5).
[3] EMA, Guideline on the limits of genotoxic impurities. EMEA/CHMP/QWP/251344/2006.
[4] FDA, CDER, Draft Guidance for Industry on Genotoxic and Carcinogenic Impurities in Drug Substances and
Products: Recommended Approaches, 2008.
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[5] ICH, Multidisciplinary Guidelines, M7(R1), Assessment and Control of DNA Reactive (Mutagenic)
Impurities in Pharmaceuticals to Limit Potential Carcinogenic Risk, 2017, (Step 4).
[6] WHO, Global report on diabetes. 2016. PDF Dökümanı [Erişim tarihi: 6 Temmuz 2018]
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S-20
Epinefrin ve norepinefrin için çapraz-okuma (read-across) yöntemiyle toksisite tahmini
Ahmet AYDIN, Gülçin TUĞCU1*
Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, 34755, Ataşehir, İstanbul,
Türkiye.
*gulcin.tugcu@yeditepe.edu.tr

Epinefrin ve norepinefrin astım ve glokom tedevilerinin yanı sıra anafilaktik reaksiyonlarda
ve kardiyopulmoner canlandırma müdahalesinde yaygın olarak kullanılmasına karşın
toksikolojik profilleri henüz tam olarak tanımlanmamıştır. Bu duruma istinaden epinefrin ve
norepinefrin çeşitli toksikolojik açılardan araştırılmıştır. Bazı toksikolojik noktalarda veri
eksikliği bulunduğundan, bunların tamamlanması için benzer kimyasallarla çapraz-okuma
(read-across) yöntemi kullanılmıştır. Benzer kimyasalların seçiminde yapısal benzerliklerin
yanı sıra mekanistik olabilirlik de göz önüne alınmıştır. Belirsizlik değerlendirmesi için
benzerlik gerekçelendirmeleri ve deneysel veriler toplanmıştır [1-4]. Epinefrinin kısa süreli
tekrarlı doz toksisite değerleri (NOAEL ve LOAEL), norepinefrin toksisite değerinin tahmini
için kullanılmıştır. Genotoksisiteyi temsilen in vivo ve in vitro mutajenite testleri göz önüne
alınmış ve her iki kimyasalın da genotoksik olmadığı belirlenmiştir. Bu kimyasalların
gelişimsel ve üreme toksisitesine yol açtığını bildiren deneysel sonuçları elde edilmiştir.
Benzer kimyasallar için çelişkili sonuçlar bulunduğundan karsinojenite konusunda bir kanıya
varılamamıştır. Sonuç olarak çapraz-okuma (read-across) yönteminin benzer kimyasal
maddelerin veya yapıların toksisite profillerinin belirlenmesinde yararlı olabileceği
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Epinefrin; norepinefrin; toksisite; çapraz-okuma (read-across).
Kaynaklar
[1] PubChem of U.S. National Library of Medicine. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov. [Erişim tarihi: 1 Şubat
2018]
[2] The QSAR Toolbox (4.1). http://www.qsartoolbox.org/. [Erişim tarihi: 1 Şubat 2018]
[3] US EPA AIM (1.1). United States EPA, Washington, DC, USA, 2012.
[4] VEGA-QSAR (v.1.1.4). Mario Negri and Kode Chemoinformatics, Italy, 2013.
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S-21
Perfluorooktanoik asitin hepatotoksik etki potansiyelinin in vitro değerlendirmesi
Mahmoud ABUDAYYAK1*, Ezgi ÖZTAŞ2, Gül ÖZHAN2
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji AbD, Trabzon, Türkiye.
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji AbD, İstanbul, Türkiye.
*abudayyak@ktu.edu.tr

Perflorooktanoik asit (PFOA) 1950’li yıllardan beri endüstriyel alanda yaygın olarak
kullanılmaktadır. Üretimi, kullanımı ve imhası esnasında doğrudan veya dolaylı maruziyet
neticesinde çevrede ve insanda tespit edilmiştir. Endokrin sistemi bozucu ve teratojen olarak
kabul edilen PFOA’nın karaciğer, kardiyovasküler ve immün sistemde hasarlara neden
olabileceğine ilişkin çalışmalar mevcuttur. Yapılan in vivo çalışmalar ile PFOA’nın hepatik,
testiküler ve pankreas kanserlerine sebep olabileceği rapor edilmiştir. Ancak, her ne kadar
toksik etkileri ile ilgili veriler mevcut olsa da PFOA'ın toksik etkilerinin altında yatan
mekanizmalar henüz tam olarak aydınlatılmamıştır[1]. PFOA’ın karaciğer üzerine toksik etki
potansiyelini ve etki mekanizmanı araştırmak amacıyla Hep-G2 hücre hattı 24 saat süre ile
PFOA ile muamele edildi, MTT sitotoksisite testi ile hücre ölümü üzerine etkisi, ELİSA
yöntemiyle glutatyon, süperoksit dismutaz ve katalaz seviyeleri tespit edilerek oksidatif hasar
potansiyeli, uygun boyalarla flowsitometrik tayin yöntemi ile apoptotik etkisi, reaktif oksijen
türü (ROS) oluşturma potansiyeli ve immun cevapta başlıca rol oynayan sitokinlerden
interlökin-6 (IL-6) ve interlökin 8 (IL-8) seviyeleri üzerine etki potansiyelleri değerlendirildi.
PFOA’nın doza bağlı hücre ölümüne neden olduğu (IC50 = 253,74 µM), katalaz seviyesinde
artma ve glutatyon seviyesinde düşüş ve hücresel ROS oluşumunun indüklenmesi ile oksidatif
hasara sebep olduğu tespit edildi. PFOA düşük konsantrasyonlarda apoptozu indüklerken
yüksek dozlarda nekrozu indüklediği gözlenmiştir. Ayrıca IL-6 seviyesinde artışa ve IL-8
seviyesinde azalmaya sebep olmuştur. Elde edilen verilere göre; ROS oluşumu ve dolayısıyla
oksidatif hasara bağlı olarak apoptoz ve ileri safhalarda nekrozu indükleme potansiyeli yanı
sıra inflamasyona sebep olarak karaciğer toksisitesine sebep olabileceği gözlenen PFOA
maruziyeti ile ilgili gerek mesleki gerekse de günlük yaşamdaki kullanım risklerinin ayrıntılı
değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Perflorooktanoik asit; hepatotoksisite; inflamasyon; oksidatif hasar.
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Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından TSA-2018-31731 kodlu proje ile
desteklenmiştir.

Kaynaklar
[1] Ma, Z., Liu, X., Li, F., Wang, Y., Xu, Y., & Zhang, M. (n.d.). Oncotarget 2016;7(41):66558–66568.
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S-22
Sıçanlarda gebelik ve laktasyon döneminde endokrin bozucu maruziyetinin yavrularda
üreme sistemi üzerine toksik etkileri
Aylin BALCİ1*, Gizem ÖZKEMAHLI2, Pınar ERKEKOĞLU1, Naciye Dilara ZEYBEK3,
Nilgün YERSAL3, Belma KOÇER-GÜMÜŞEL1,4
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Türkiye.
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*aylinbalci87@gmail.com

Bisfenol A (BPA) ve di-2-etil hekzil ftalat (DEHP) plastizer olarak kullanılır ve “endokrin
bozucular (EBK)” olarak sınıflandırılırlar. Günümüzde aynı anda birden fazla endokrin
bozucuya maruziyet söz konusudur [1,2]. EBK’lere prenatal ve erken postnatal maruziyetin
vücuttaki sistemlerin işlevleri açısından kritik olduğu; üreme toksisitesi, metabolik ve
hormonal bozukluklar gibi pek çok önemli soruna yol açabileceği düşünülmektedir [3]. Bu
çalışmada, prenatal ve erken postnatal (laktasyon) dönemde BPA ve DEHP’e bir arada
maruziyetin tekli maruziyet ve kontrol grubuna kıyasla erkek üreme sistemi üzerindeki
etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Sprague-Dawley türü gebe sıçanlar kontrol, BPA,
DEHP, BPA+DEHP olmak üzere dört gruba ayrılmış; gebelik ve laktasyon döneminde oral
gavaj ile dozlanmıştır. Bu gebelerden doğan erkek yavrular randomize olarak seçilmiş; erişkin
dönemlerinde (12.hafta) testis dokusunda histopatolojik değişiklikler ışık ve elektron
mikroskopisi ile incelenmiş; sperm parametreleri ve apoptotik değişimleri değerlendirilmiştir.
Elde edilen bulgular, EBK’lere prenatal ve postnatal dönemde özellikle kombine maruziyet
ile testiste önemli histopatolojik ve apoptotik değişikliklerin olduğunu ve özellikle
BPA+DEHP grubunda sperm sayısı, motilitesi ve morfolojisinin değiştiğini göstermektedir.
EBK’lere prenatal ve postnatal tekli ve kombine maruziyetin önemli düzeyde üreme sistemi
toksisitesine

yol

açabileceği

belirlenmiştir.

Özellikle

kombine

maruziyetlerin

değerlendirileceği daha fazla sayıda mekanistik çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Endokrin bozucular; prenatal maruziyet; ftalat; bisfenol A; üreme
sistemi.
Çalışma Hacettepe Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir.
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S-23
Sigara dumanına maruziyete bağlı depresyon-benzeri davranış gelişen sıçanlarda
sildenafilin etkilerinin değerlendirilmesi
Tuğçe DEMİRTAŞ ŞAHİN1*
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, 41380 İzmit, Kocaeli, Türkiye.
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Sigara tüketiminin depresyon görülme riskini artırdığı farklı çalışmalarda gösterilmiştir [1,2].
Bu çalışmada sildenafilin sigara dumanına maruz kalan sıçanlarda depresyon-benzeri
davranışlar üzerindeki etkileri ve bu etkilerin altında yatan mekanizmalar araştırılmıştır.
Wistar Albino erkek sıçanlar kontrol, sigara ve sigara+sildenafil gruplarına ayrılmıştır (n=10).
Sigara gruplarındaki sıçanlar 8 hafta boyunca günde 2 saat sigara dumanına maruz
bırakılmışlardır. Sildenafil (10 mg/kg/gün) sıçanlara sigara maruziyetinden sonra nazogastrik
lavaj yoluyla uygulanmıştır. 8 hafta sonunda depresyon benzeri davranışları değerlendirmek
için zorlu yüzdürme testi ve sükroz tüketim testi yapılmış, daha sonra hayvanlar sakrifiye
edilmiş ve sıçanların hipokampüslerinde proinflamatuar sitokin ekspresyonları (TNF-alfa ve
IL-1 beta) ve BDNF düzeyleri değerlendirilmiştir. Zorlu yüzdürme testinde hareketsiz kalma
süresi sigara grubunda kontrol grubuna göre göre anlamlı olarak artmıştır, sildenafil ile tedavi
edilen sıçanlarda ise hareketsiz kalma süresi kontrollerden farklı bulunmamıştır. Sükroz
tüketim testinde sigara dumanına maruz kalan sıçanlar kontrollere göre daha az sükroz
tüketirken, sükroz tüketimi sildenafil ile tedavi edilen sıçanlarda kontrollere benzer
bulunmuştur. Sigara grubunda kontrollere göre hipokampal BDNF düzeylerinde azalma ve
proinflamatuar sitokin ekspresyonlarında artma gözlenmiştir. Sildenafil tedavisi ise BNDF
düzeylerini kontrollere geri döndürürken sitokin ekspresyonlarında anlamlı olarak azalmaya
yol açmıştır. Bulgularımız, sigara dumanına maruz kalan sıçanlarda sildenafilin depresyon
benzeri davranışları nöroinflamasyonu azaltarak ve hipokampal nörojenezi artırarak
düzelttiğini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Sigara tüketimi; depresyon; sildenafil; nöroinflamasyon; nörojenez.

Kaynaklar
[1] Mykletun A, Overland S, Aaro LE, Liabo HM, Steward R. Eur J Psychiatry 2008; 23: 77-84.
[2] Pasco JA, Williams LJ, Jacka FN, Ng F, Henry MJ, Nicholson GC, et al. Br J Psychiatry 2008; 193: 322-326.
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S-24
AmB / AmB-αCD çifte yüklü lipozomların antifungal etkinlik ve
sitotoksisite çalışmaları
Necibe Başaran MUTLU AĞARDAN1*, Şükran YILMAZ2, Fatma KAYNAK
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Sitemik invazif fungal enfeksiyonlar, immun sistemi baskılanmış hasta gruplarında ve uzun
süre hastanede yatan hastalarda yaşamı tehdit eden hatta ölümle sonuçlanabilen çok ciddi
hastalıklardır [1]. Bu çalışma kapsamında, sistemik invazif fungal enfeksiyonların
tedavisinde kullanılan, oldukça potent, biyofarmasötik sınıflandırma sistemine göre IV. sınıf
bir etkin madde olan Amfoterisin B (AmB)’nin çifte yüklü lipozomlarının geliştirilmesi
amaçlanmıştır. AmB ile α-siklodekstrin (CD) kompleksleri hazırlanarak çözünürlüğünün
artırılmış, hazırlanan AmB siklodekstrin komplekslerinin lipozomların sulu kısmına, serbest
Amfoterisin B’nin ise lipit çifte tabakalarına yüklenmiştir. Böylelikle siklodekstrinlerin ve
lipozomların avantajlarını tek bir sistemde toplanması hedeflenmiştir [2]. Design of
Experiment (DoE®) yaklaşımıyla geliştirilen AmB-α-CD lipozomlarının antifungal
özellikleri

minimum

inhibisyon

konsantrasyonu

(MIK)

ve

minimum

fungusidal

konsantrasyon (MFK) ölçümleriyle karakterize edilmiştir. Geliştirilen formülasyonların
sitotoksik etkileri L-929 (fare fibroblast) ve Vero (Afrika yeşil maymun böbrek)
hücrelerinde karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. AmB-αCD çifte yüklü lipozomların MİK
değeri 0.125 μg/mL bulunurken, Ambisome® için ˃512 μg/mL olarak bulunmuştur. MFK
değerleri ise AmB-αCD çifte yüklü lipozomlar ve Ambisome® için sırasıyla 0.5 μg/mL ve
˃512 μg/ mL olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Amfoterisin B; siklodekstrin; çifte yüklü lipozom.
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından SBAG-116S047 kodlu proje ile desteklenmiştir.

Kaynaklar
[1] Kullberg BJ, Arendrup MC. N Engl J Med 2015; 373:1445-1456.
[2] Malaekeh-Nikouei B, Davies N. PDA J Pharm Sci Technol 2009; 63(2):139-48.
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S-25
In vivo kardiyak hipertrofi modellerinde nebivolol tedavisinin AMPK ve ACC
fosforilasyon düzeyleri üzerindeki etkileri
Işıl ÖZAKCA GÜNDÜZ1*
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.
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Nebivolol, hipertansiyon tedavisi için onaylanmış üçüncü kuşak bir beta-blokördür.
Nebivololün beta-adrenoseptör sinyal desensitizasyonunu önleyerek ve kardiyak hipertrofi
gelişimini azaltarak kalp üzerinde olumlu etkiler gösterdiği kanıtlanmıştır [1]. Çalışmada
farklı hipertrofi koşullarında uzun süreli nebivolol tedavisinin metoprolol ve L-NAME ile
karşılaştırmalı olarak kardiyak AMPK ve ACC fosforilasyon düzeyleri üzerindeki olası
etkileri incelenmiştir. 14 gün süresince izoprenalin (2,4 mg/kg/gün) (ISO) ya da anjiotensin II
(1 mg/kg/gün) (ANG) ile tedavi edilen 8-10 haftalık Sprague-Dawley sıçanlar (i) plasebo
(ISO, ANG), (ii) metoprolol-tedavili (30 mg/kg/gün, ISO-M, ANG-M), (iii) nebivolol-tedavili
(10 mg/kg/gün, ISO-N, ANG-N), (iv) nebivolol- ve L-NAME-tedavili (10mg/kg/gün ve
100mg/kg/gün, ISO-N-L, ANG-N-L) ve (v) L-NAME-tedavili (100mg/kg/gün, ISO-L) olarak
beş ayrı gruba ayrılmıştır. 14 günlük tedavi protokolünün sonunda, anestezi altında kalpler
çıkarılmış ve sol ventrikül dokuları izole edilerek sıvı azot ile dondurularak western blot
deneyleri için -80°C’de saklanmıştır. Uzun süreli ISO ve ANG uygulamasına yanıt olarak pAMPK (Thr172) düzeylerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Nebivolol tedavisi,
metoprololden farklı olarak, ANG infüzyonu uygulanan grupta fosforile AMPK düzeylerini
anlamlı olarak arttırmıştır. Nebivolol tedavisinin, ISO ile indüklenen kardiyak hipertrofi
modelinde yağ asidi oksidasyon hızını azaltabileceği, ANG ile oluşturulan modelde ise glukoz
uptake’ini artırabileceği ileri sürülebilir.
Anahtar Kelimeler: İzoprenalin; anjiotensin II; nebivolol; nitrik oksit; AMPK.
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 114S563 nolu proje ile desteklenmiştir.

Kaynaklar
[1] Ozakca I, Arioglu-Inan E, Esfahani H, Altan VM, Balligand JL, Kayki-Mutlu G, Ozcelikay AT. Am J
Physiol Heart Circ Physiol 2013; 304: 1267-1276.
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S-26
Dünyada ve Türkiye’de antibiyotik direncinde güncel durum
Emel MATARACI KARA1*
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 34116 Beyazıt İstanbul,
Türkiye.
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Antimikrobiyal direnç, tüm dünyada hasta bakım maliyetlerini arttıran, hastanede kalış
süresini uzatan ve tedavi başarısızlıklarına neden olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.
Dirençli bakteriler, ülkemizle paralel biçimde Avrupa’da yılda yaklaşık 25000 kişinin
ölümüne neden olmaktadır [1, 2]. Bu nedenle enfeksiyondan korunma ve kontrolde etkili bir
sürveyans sisteminin varlığı oldukça önemlidir. Bu amaçla çalışmamızda Ulusal
Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) ile Avrupa Antimikrobiyal Direnç
Sürveyans Sistemi (EARSS-Net) verilerinin Gram negatif hastane enfeksiyon etkenlerine ait
bulgularının karşılaştırılması planlanmıştır. Ülkemizde 2015 yılı UAMDSS verilerinden elde
edilen sonuçlara göre değerlendirilen 16423 izolatın %40.97’sini Enterobacteriaceae ailesine
ait mikroorganizmalardan oluştuğu görülmüştür. Enterobacteriaceae'ye ait cinslerden en fazla
izolasyonu yapılan 4159 Escherichia coli izolatında, 3. Kuşak sefalosporin ve florokinolon
direnci sırasıyla %51 ve %48 olarak tespit edilmiştir [2]. Elde edilen bulgular coğrafi yakınlık
nedeniyle 2015 yılı EARSS‐Net verileriyle kıyaslandığında, Avrupa ortalamasının sırasıyla
%13.1 ve %22.8 olduğu görülmüştür [3]. UAMDSS verilerinden elde edilen bilgiler
doğrultusunda değerlendirilen 2570 Klebsiella pneumoniae izolatında ise 3. Kuşak
sefalosporin ve florokinolon direnci sırasıyla %68 ve %48 olarak tespit edilirken, EARSSNet'te ise sırasıyla %30.3 ve %29.7 olarak bildirilmiştir. Ülkemizde karbapenem direnci K.
pneumoniae izolatlarında %30, Avrupa ülkelerinde ise ortalama %8.1 olarak rapor edilmiştir.
Yine, ülkemizde 2015 yılı sürveyans çalışmasında bildirilen 1344 Pseudomonas aeruginosa
izolatında piperasilin-tazobaktam direnci %30, EARSS-Net'te ise bu oran %18.1 olarak
bildirilmiştir. Karbapenem direnci ülkemizde P. aeruginosa izolatlarında %32, Avrupa
ülkelerinde ise ortalama %17.8 olarak tespit edilmiştir [2, 3]. Sonuç olarak, sürveyans çalışma
sonuçlarının etkili bir şekilde bildirimiyle enfeksiyonlara bağlı ölümlerde belirgin bir azalma
olduğu belirtilmektedir [1, 2, 3]. Bu nedenle yaptığımız bu çalışma antibiyotik direnciyle
mücadele için en önemli basamaklardan birisi olan sürveyans çalışmalarının etkin bir şekilde
yürütülerek, yaygınlaştırılması gerektiğinin önemini vurgulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Antibiyotik direnci; sürveyans; Gram negatif bakteri.
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S-27
İlaç üretiminde risk değerlendirmesi ile kritik parametrelerin belirlenmesi
Buket AKSU1*
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Formülasyon geliştirme aşamasından bitmiş ürüne kadar, ilaç üretimi oldukça komplekstir.
Bu süreç, hammadde ve proses koşulları arasında çok değişkenli etkileşimleri içerir. Bu
etkileşimleri anlayabilmek ve kontrol edebilmek, işlem kabiliyeti ve bitmiş ürünün kalitesi
için çok önemlidir. İlaç geliştirmenin karmaşıklaşması ve zorlaşması akabinde maliyet artışı,
zaman kaybı, ürün ruhsatlandırmasında yaşanan problemleri de arttırmıştır. İlaç geliştirme de
yaşanan değişime daha kolay entegrasyonu sağlamak amacıyla 2005 yılında, Ortak Teknik
Doküman (CTD)’ın Modül 3.2.P.2 içeriği üzerinde odaklanan Uluslararası Harmonizasyon
Kurumu (ICH), Q8 kılavuzu yayınlanmış ve bu kılavuzla birlikte Tasarımla Kalite (QbD)
kavramı hayat bulmuştur [1]. QbD tanımlanmasındaki önemli bir adım, kritik olan ürün
nitelikleri ve süreç parametreleri ile kritik olmayanlar arasında bir ayırımı gerektirmektedir.
Bunun için risk değerlendirmelerini yapmak ve tanımlanan riskleri yönetmek amacıyla farklı
risk yönetim amaçlarını öneren ve açıklayan ICH Q9 kılavuzu yayınlanmıştır [2]. QbD
aşamalarından olan Hedef Ürün Profili Belirleme, Kritik Kalite Özelliklerini belirleme ve bu
özellikleri etkileyen kritik proses parametrelerinin risk değerlendirme metotları ile tespit
edilmesi ve kontrolü, ürün kalitesinin güvencesi ve üretim sürecindeki proseslerin güvenilirlik
ve verimliliğini sağlanması açısından oldukça yarar sağlamaktadır [3-5].
Anahtar Kelimeler: Kalite yönetimi; risk değerlendirmesi; tasarımla kalite; kritik proses
parametreleri.
Kaynaklar
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for Human Use. Quality Risk Management, Q9, 2005.
[3] Aksu B. Quality by Design (QbD) Roadmap. CRS Indian Local Chapter 2015; 7: 25-28.
[4] Mesut B, Özsoy Y, Aksu B. The Place of Drug Product Critical Quality Parameters in Quality by Design
(QbD). Turk J Pharm Sci 2015; 12(1): 75-92.
[5] Aksu B, Paradkar A, Matas M, et al. A quality by design approach using artificial intelligence techniques to
control the critical quality attributes of Ramipril tablets manufactured by wet granulation. Pharmaceutical
Development and Technology 2013; 18(1): 236–245.
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S-28
Bazı yeni imidazopiridin türevlerinin sentezi, yapı aydınlatılması ve biyolojik aktivite
çalışmaları
Çiğdem KARAASLAN1*, Aslı KOÇ2, Arzu Zeynep KARABAY2, Hakan GÖKER1
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Günümüzde kanser tedavisi en ciddi sağlık problemlerinden birini oluşturmaktadır. Birçok
kanser türünün tedavisinde kullanılan mevcut ilaçlar ve kombinasyonları tedaviyi sağlamakta
çeşitli nedenlerle yetersiz kalabilmektedir. Günümüzde kanser tedavisinde kullanılabilecek
daha etkin bileşikler bulabilmek ve kemoterapiye karşı oluşan dirence karşı yeni stratejiler
geliştirmek çok önemlidir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, benzimidazol türevleri ve
analoglarının, potent antikanser etkilerinden dolayı giderek önemli hale geldiklerini
göstermektedir[1]. Yapılan çeşitli çalışmalar sonucunda imidazopiridin türevi bileşiklerin de
antikanser aktivite açısından oldukça önemli bileşikler olduğu görülmüş [2,3] ve bu bilgilerin
ışığında, bir seri yeni 2-[4-(4-methilpiperazin-1-yl)fenil]-3H-imidazo[4,5-b]piridin türevi ve
analoğu bileşik sentezlenmiş, kimyasal yapıları aydınlatılmış ve antikanser aktiviteleri K562,
HL-60, HCT-116 hücre hatlarına karşı incelenmiştir. Referans bileşik olarak antikanser
tedavide klinikte kullanılan kamptotesin ve imatinib kullanılmıştır. Bu hücre hatlarına karşı en
iyi aktiviteyi 6. konumunda Br ve Cl içeren imidazopiridinler göstermiştir. Sentezlenen
imidazopiridinler içerisinde referans bileşiklerle kıyaslandığında ümit vadeden bileşikler
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: İmidazopiridin; antikanser; imatinib.

Kaynaklar
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[3] Augellı-Szafran CE, Suto MJ, Pathak V, Wei HX, Buchsbaum D. 2017; US 2017/0210741.
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S-29
Kanser tedavisinde yeni bir yaklaşım olan PARP-1 inhibitörlerinin tasarımı ve sentezi
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PARP-1, kemoterapötikler, radyasyon gibi dış faktörlerin etkisiyle DNA zincirinde oluşan
hasarı onaran endojen bir enzimdir [1]. PARP enziminin çalışması bloke edilerek bazı kanser
türlerinin tedavisinde başarı amaçlanmıştır. Özellikle BRCA1/2 mutasyonu bulunan göğüs ya
da yumurtalık kanserinde yapılan çalışmalar son derece umut vericidir. Ayrıca dirençli bazı
tümörlerde radyoterapi, kemoterapi ve immunoterapi ile beraber kombine kullanılabileceği
rapor edilmiştir. Kanser tedavisinde yeni çalışmalara sürekli ihtiyaç duyulan bir dünyada
PARP inhibitörleri tedavide yeni bir strateji oluşturacaktır [2]. Bu çalışmada moleküler
modelleme çalışmaları sonucunda olası PARP inhibitörü olabilecek heterosiklik yapılardan
piridin halkası taşıyan moleküller sentezlenmiştir. Modelleme çalışmalarıyla, sentezlenen
yapıların enzimle nasıl etkileştiği detaylı olarak incelenmiştir. Fluorometrik yöntem
kullanılarak öncelikle tüm maddelerin %PARilasyon değerleri saptanmıştır. Bu kapsamda
H2O2 ile iki katına çıkan %PARilasyon (%199.22) standart ilaç olaparible tekrar bazal
seviyesine (%101.96) getirilmiştir. Aynı yöntemle aktivitesi test edilen bileşiklerden tiyometil
sübstitüenti taşıyan türevler yüzde %PARilasyonu %130 seviyesine kadar düşürerek PARP
inhibisyonunda ön plana çıkmışlardır. Ayrıca bu moleküllerin kanser hücre hatlarında
(HCC1937 meme kanser hücresi, Capan-1 pankreas kanser hücresi, MCF7 meme kanser
hücresi ile HeLa servikal kanser hücresi) ve MRC5 insan akciğer fibroblast hücresi üzerinde
sitotoksik etkinliği araştırılmıştır. Moleküler modelleme ve deneysel çalışmalarla zayıf ya da
orta seviyede elektron verici grupların diğer bir ifade ile hidrofobik kısımların ağırlıklı yer
almasının PARP inhibitör aktiviteyi olumlu yönde etkilediği bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Antikanser; yeni tedavi yaklaşımları; PARP inhibitörleri
Kaynaklar
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Tiyazolidinon iskeleti taşıyan bazı yeni bileşiklerin sentezi, yapılarının aydınlatılması ve
antikanser aktivitelerinin incelenmesi
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Tiyazolidinon

iskeleti

taşıyan

bileşiklerin

antifungal,

antimikrobiyal,

antioksidan,

antiinflamatuvar ve antikanser gibi çok çeşitli farmakolojik etkilere sahip olduğu daha önce
yapılan araştırmalarda gösterilmiştir [1-5]. Bu çalışmanın kapsamında, 2-hidroksi-2,2difenilasetohidrazid’ den başlayarak yeni bir seri 2-aril-4-tiyazolidinon türevi sentezlenmiştir.
2-Hidroksi-2,2-difenilasetohidrazid’ in bazı aromatik aldehitler ile reaksiyonundan kazanılan
hidrazonların merkaptoasetik asit ya da 2-merkaptopropiyonik asit ile siklokondenzasyon
reaksiyonu sonucunda elde edilen özgün 2-aril-4-tiyazolidinon bileşiklerinin yapıları IR, 1HNMR ve

13

C-NMR spektroskopisi yöntemleriyle aydınlatılmıştır. Sentezlenen bileşiklerin

antikanser etkinlikleri, National Cancer Institute (NCI) tarafından dokuz neoplastik hastalığa
ait 60 hücreden derlenen insan tümör hücre hattı paneline karşı in vitro ve tek doz (10-5 M)
olarak test edilmiştir. Bu moleküllerden altısının, farklı kanser hücrelerine karşı % 84’ e kadar
değişen inhibisyon değerleri gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tiyazolidinon; benzilik asit; antikanser aktivite.
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Selektif COX-2 inhibitörlerinin antikanser etkinlikteki yeri
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Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçların

(NSAİİ), analjezik olarak yaygın kullanımını

kısıtlayan faktörlerin başında gastrik prostaglandin inhibisyonunun bir neticesi olarak ortaya
çıkan oldukça yüksek gastrointestinal (GI) yan etki insidansı gelir. Son zamanlarda yapılan
çalışmalarda; NSAİİ ' ların GI yan etkilerini azaltmak için inflamasyonlu dokuda COX-2
izoformunu inhibe eden, fakat midede COX-1 izoformu üzerinde sadece sınırlı etkiye sahip
selektif

COX-2

inhibitörleri

geliştirilmektedir.

Nimesulit,

selekoksib,

rofekoksib,

valdekoksib, meloksikam, etodolak ve NS-398 selektif COX-2 inhibitörleridir. Tümörlerde,
COX-2’nin aşırı ekspresyonu sonucu, prostaglandin seviyelerinde artış, karsinojenezis ile
ilgili olabilen apoptozis inhibisyonu, anjiyogenezis gibi birçok mekanizma ile etkili olduğunu
göstermiştir. Bu nedenle, COX-2 enziminin antikanser terapiler için önemli moleküler
hedefleyici bir enzim olduğu, son yıllarda kanser için yapılan araştırmalar ile karşımıza
çıkmaktadır [1,2]. Herhangi bir enflamasyon ve karsinojenez durumunda indüklenen COX-2
enzim etkinliğini inhibe eden NSAİİ’ların günümüzde antitümör etkinlikleri üzerinde
çalışılmaktadır. Selektif COX-2 inhibitörlerinin antikanser etkinlikte önemli bir yere sahip
olmasından dolayı bu ilaç etken maddelerinden hareketle çeşitli türevler sentezlenerek, bu
elde edilen yeni bileşiklerin de antikanser etki mekanizmaları incelenmiştir. Özellikle
anabilim dalımızda COX-2 inhibitörü olan nimesulit, etodolak ve selekoksib’den hareketle
yapılan çalışmalar sonucunda bu yeni türevlerin de antikanser etkinlikleri ortaya konulmuştur
[3-7].
Anahtar Kelimeler: COX-2 inhibitörü; etodolak; selekoksib.
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[4] Çıkla P, Özsavcı D, Bingöl-Özakpınar Ö, Şener A, Çevik Ö, Özbaş-Turan S, Akbuğa J, Şahin F, Küçükgüzel
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In silico yöntemlerle seçici COX-2 inhibitörü olabilecek 5-ariliden-4-tiyazolidinon
türevlerinin tasarımı, sentezi, anti-HCV, anti-DENV ve COX-1/2 inhibitör etkilerinin
incelenmesi
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Flaviviridae familyasının üyeleri olan Dang virüs (Dengue virüs, DENV) ve hepatit C virüsü
(HCV), küresel insan sağlığı açısından ilgi odağı olmaya devam etmektedir. HCV
enfeksiyonlarının tedavisi için doğrudan etkili antiviraller son zamanlarda onaylanmış olsa da,
dünya çapındaki enfekte bireylerin sadece küçük bir kısmının bu tedaviden fayda görmesi
beklenmektedir. DENV enfeksiyonuna gelindiğinde seçici tedavi yöntemi ya da profilaktik
aşılar günümüzde mevcut değildir. Bu nedenle, yeni tedavi modelleri ve önleyici stratejilerin
geliştirilmesine duyulan tıbbi ihtiyaç güncelliğini korumaktadır [1,2]. HCV ve DENV dahil
olmak üzere çeşitli viral enfeksiyonlarda COX-2’nin ekspresyonunun, virüs replikasyonuna
ve viral patojeneze katkıda bulunduğunu gösteren pek çok araştırma yapılmıştır [3].
Literatürde

5-ariliden-2-imino-1,3-tiyazolidinon

türevlerinin

HCV

NS5B

inhibitörü

olabileceği yönündeki bulguların yanı sıra daha önce anabilim dalımızda yapılan çalışmalarda
sentezlenen bu sınıftan bazı bileşiklerde anti-HCV ve anti-DENV etkiler bulunmuştur [4,5].
Bu çalışma kapsamında sentezlenen seçici COX-2 inhibitörü olan 5-ariliden-1,3-tiyazolidin4-on türevlerinin COX enzimlerine karşı yapılan bilgisayar destekli sanal tarama çalışmaları,
in vitro enzim çalışmaları ile desteklenmiştir ve literatür bulguları dikkate alınarak bileşiklerin
anti-HCV ve anti-DENV etkileri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: 5-ariliden-1,3-tiyazolidin-4-on; Anti-DENV; Anti-HCV; moleküler
modelleme; seçici COX-2 inhibitörü.
Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından SAG-C-DRP-050614-0227
kodlu proje ile desteklenmiştir.
Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Öncelikli Alanlara Yönelik Yurtiçi
Doktora Bursu almaya hak kazanmıştır.

114

2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, 14-16 Kasım 2018, İSTANBUL

Kaynaklar
[1] Bartenschlager R, Lohmann V, Penin F. Nat Rev Microbiol 2013; 11: 482–496.
[2] Chatel-Chaix L, Bartenschlager R. J Virol 2014; 88: 5907–5911.
[3] Lin CK, Tseng CK, Wu YH, Liaw CC, Lin CY, Huang CH, Chen YH, Lee JC. Scientific Reports 2017;
7:1-15.
[4] Küçükgüzel İ, Satılmış G, Gurukumar KR, Basu A, Tatar E, vd. Eur J Med Chem 2013; 69: 931–41.
[5]Manvar D, Küçükgüzel İ, Erensoy G, Tatar E, vd. Biochem Biophys Res Commun 2016; 469: 743–747.

115

2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, 14-16 Kasım 2018, İSTANBUL

S-33
4,5-Dihidro-1H-pirazol ve hidrazon türevi bazı bileşiklerin antienflamatuvar etkilerinin
incelenmesi
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İnflamasyon, dokuları uyaran zararlı maddelere karşı vasküler dokuların kompleks bir
biyolojik cevabıdır. Bu cevap, zararlı uyarıları yok ederek iyileşme işlemini başlatmak için
organizma tarafından yapılan koruyucu bir girişimdir. İnflamasyonun başlangıcında hücreler
aktive olarak histamin, serotonin, anafilaksinin yavaş tepki veren maddeleri (SRS-A),
prostaglandinler ve inflamatuvar medyatörler salarlar, bununla birlikte pıhtılaşma sistemi,
fibrinolitik sistem, tamamlayıcı sistem, kinin sistemi gibi bazı plazma enzim sistemlerini
harekete geçirirler. Bu medyatör moleküller, hep birlikte çalışarak vazodilatasyonu ve damar
geçirgenliğini artırırlar. Böylece artan kan akışı ile dokulardaki plazma proteinlerinin ve
sıvıların eksüdasyonu ve başlıca nötrofiller olmak üzere lökositlerin kan damarlarının dışına,
yaralanmış dokuların içine doğru göçü başlar [1]. Ve bu göç sonucu inflamasyon ortaya çıkar.
Bu nedenle inflamasyonun engellenmesinde hücre membranlarının stabilizasyonu önem
kazanmaktadır. 4,5-Dihidro-1H-pirazol ve hidrazon yapısındaki bileşikler antimikrobiyal,
antidepresan, analjezik ve antienflamatuvar etki gibi biyolojik etkiler göstermektedir [2,3].
Biz de bu amaçla sentezlediğimiz 4,5-Dihidro-1H-pirazol ve hidrazon yapısındaki bileşiklerin
antienflamatuvar etkilerini, insan eritrosit hücreleri üzerindeki membran stabilize edici
etkilerini test ederek araştırdık [1,4]. Çalışmamızda, hidrazon yapısında bir bileşik olan SH37
(N'-((E)-1-(4-florofenil)-3-p-tolilalliliden)furan-2-karbohidrazit) en etkili bileşik olarak
bulunmuş ve bileşiğimiz 0.1 mM konsantrasyon için 64.22±1.67* ve 1 mM konsantrasyon
için 67.19±0.93* etki değeri ile standarttan (0.1 mM konsantrasyon için 42.28±0.79* ve 1
mM konsantrasyon için 57.02±1.39*) daha etkin bulunmuştur. 0.1 mM konsantrasyon için
tüm bileşikler, 1 mM konsantrasyon için ise BEA62 ((3-(2-hidroksi-4-metoksifenil)-5-p-tolil4,5-dihidropirazol-1-il)(fenil)metanon) dışındaki tüm bileşiklerin asetil salisilik asitten daha
yüksek etki gösterdiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hidrazon; 4,5-Dihidro-1H-pirazol; antienflamatuvar etki.
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S-34
Balın halk arasında geleneksel kullanımı ve eczanelerdeki bazı bal içerikli ürünler
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Türk Gıda Kodeksine göre bal; kısaca Apis mellifera tarafından bitkisel kaynaklardan
toplanan nektarın, petekte depolanarak olgunlaştırıldığı doğal bir üründür [1]. Bu doğal ürün
halk arasında çeşitli hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada balın
geleneksel kullanımıyla eczanelerdeki bal içerikli ürünlerin kullanımının karşılaştırılması
amaçlanmıştır. Balın ülkemizde hangi hastalıklar için kullanıldığı, kullanım şekli ve
hazırlanışı bilimsel çalışmalara dayalı olarak derlenmiştir. Bu bilgiler eczanelerde çeşitli
amaçlarla satılan bal içerikli ürünlerle karşılaştırılmıştır. Etnobotanik çalışmalarda derlenen
bilgilere göre ülkemiz genelinde 18 farklı bölgede balın 88 farklı kullanımı olduğu
belirlenmiştir.

Balın tıbbi amaçlı olarak en yaygın kullanıldığı iller Adıyaman, İzmit,

Karaman ve Rize’dir [2] Balın halk arasında en fazla mide ve akciğer rahatsızlıklarıyla kanser
tedavisinde

kullanıldığı

görülmüştür.

Çoğunlukla

tıbbi

bitkilerle

karışım

olarak

kullanılmaktadır. En yaygın karşımı ise ısırgan (Urtica dioica) bitkisiyle yapılmaktadır [3]
Hem halk arasında hem de eczanelerde ticari amaçlı olarak sunulan ürünlerde uygulama
yöntemi dahilendir. Eczanelerdeki ürünlerin çoğunluğu soğuk algınlığı tedavisine yöneliktir.
Günümüzde yapılan araştırmalarla bal ve diğer arı ürünlerinin zengin içeriği belirlendikçe,
balarısı ürünleriyle tedavi anlamına gelen Apiterapi konusuna ilgi artmaktadır. Arı ürünlerinin
toplumdaki kullanımının yaygınlaşması ve farkındalığın oluşması sevindirici bir gelişmedir,
ancak bu ürünlerin sağlık amaçlı kullanımı bir uzmanın kontrolünde olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Bal; ballı preparat; etnobotanik.
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Radyofarmasistin nükleer tıp uygulamalarındaki görev ve sorumlulukları
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Günümüzde, teknoloji ve mühendislikteki ilerlemelere bağlı olarak her geçen gün gelişen
görüntüleme sistemleri ile hastalıkların metabolik ve fizyolojik yapısını görüntüleyebilen PET
ve SPECT ve anatomik yapısını görüntüleyebilen MR ve BT görüntüleme yöntemlerinin
birleştirilmesi ile oluşturulan SPECT/BT, PET/BT, PET/MR gibi hibrid görüntüleme
yöntemleri ile pek çok hastalığın erken seviyede, moleküler düzeyde teşhisi, daha duyarlı ve
özgün görüntülerin elde edilmesi hedeflenmektedir [1]. Bu nedenle, Nükleer Tıp
Kliniklerinde hastalığa spesifik, hedefe özgü formüle edilen ve sentezlenen yeni
radyofarmasötiklere ihtiyaç duyulmaktadır. Formüle edilen pek çok radyofarmasötik
sayesinde farklı hastalıkların teşhis, görüntüleme ve tedavisi oldukça erken seviyelerde hatta
moleküler düzeylerde yapılabilmektedir.

Nükleer Tıp Kliniklerinde radyofarmasötiklerin

formülasyonu, kitlerin işaretlenmesi, dozlara bölünmesi, radyofarmasötiklerin salıverilmesi
(release),

kalite

kontrolü,

radyofarmasötik-ilaç

etkileşimlerinin

bilinmesinde

radyofarmasistlere büyük iş ve sorumluluk düşmektedir [2]. Ayrıca, sıcak laboratuvarın
düzenlenmesi, zırhlanması, personel ve laboratuvar güvenliği, radyasyondan korunma,
radyofarmasötiklerin taşınması ve atıkların imhası gibi pek çok konu da radyofarmasistlerin
bilgisi dahilinde yapılmaktadır. Radyofarmasistler, teşhis ve/veya tedavi amacıyla vücuda
verilen radyofarmasötiklerin doz hesaplamaları, in-house hazırlama ve üretimleri, aseptik
üretim koşullarının sağlanmasında büyük rol üstlenmektedir. Bu nedenle radyofarmasötiklerin
kısa yarı ömürlerine bağlı olarak işaretlendikten sonra salıverilmenin ardından retrospektif
olarak radyokimyasal saflık ve radyonüklidik saflığı içeren kalite kontrol testlerinin ve
safsızlıklarının tayininde kullanılan enstrümanların kontrolünün yapılması tek tip üretimi
sağlamak, etkinlik ve emniyetli yeni radyofarmasötiklerin üretilmesi için önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Radyofarmasötikler; radyofarmasi uygulamaları; kalite kontrol;
radyasyon güvenliği.
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Türkiye’de yetişen bazı bitkilerin antimikrobiyal aktivite tayini
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Bu çalışmada Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplanan 6 farklı Ballota L. (B. saxatilis
subsp.saxatilis Sieber ex J.&C.Presl subsp. saxatilis Banks&Sol., B. larendana Boiss.Heldr.,
B. rotundifolia C.Koch., B. acetabulosa Benth., B. macrodonta Boiss.Bal ve B. cristata
P.H.Davis)

taksonu,

S.

lutea

(L.) Ker Gawl. Ex Spreng.,

S.

vernalis

(Mill.) Gorer & J.H.Harvey ve Viburnum lantana L. bitkisinin (dal ve yaprak ekstreleri),
antimikrobiyal etkinliği belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan bitkilerin hareketli maserasyon
yöntemi ile ekstreleri elde edilmiştir. Daha önce yaptığımız çalışmalarla da fenolik ve
terpenik bileşikler izole ettiğimiz Ballota türlerinin, flavonoit ve fenolik asitler izole ettiğimiz
Viburnum türlerinin ve alkaloit izole ettiğimiz Sternbergia türlerinin antimikrobiyal aktivite
tayini için öncelikle ekstrelerin silindir plak difüzyon yöntemi [1] ile Staphylococcus aureus
ATCC 29213 , Escherichia coli ATCC 10536, Candida albicans ATCC 90028, Aspergillus
niger ATCC 16404 ve

Mycobacterium fortuitum MFBF 11440 üzerine etkinliği test

edilmiştir. B. cristata dışındaki Ballota ve Viburnum türleri sadece S. aureus üzerine etkili
bulunduğu için ikinci aşamada ekstrelerin Gram pozitif koklar üzerine etkinliği araştırılmıştır.
Ekstrelerin S. aureus ATCC 29213, S. aureus ATCC 10665 ve MRSA ATCC 10679 karşı
MİK değerleri en düşük 6.25 ve en yüksek 12.5 mg/mL olarak belirlenmiştir. Sadece V.
lantana (yaprak)’ nın E. faecalis ATCC 29212, VSE MFBF 11419, VRE MFBF 10634
üzerine etkin olduğu gözlenmiştir (15 mm/ 6.25 mg/mL). Sternbergia türleri ise C. albicans
üzerine etkili olduğu için ikinci aşamada antifungal etkinlikleri C. albicans ATCC 90028, C.
albicans MFBF 10778, C. albicans FC/R MFBF 11100, C. krusei ATCC 14243 ve C.
dubliniensis MFBF 11098 suşları ile araştırılmış ve en yüksek aktivite C. dubliniensis’e karşı
S. lutea ve S. vernalis için sırasıyla 0.048 mg/mL ve 0.19 mg/mL olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal aktivite; Ballota spp; Sternbergia lutea; Sternbergia
vernalis; Viburnum lantana.
Kaynaklar
[1] Cazedey ECL, Salgado HRN.. Pharmaceutics 2011; 3: 572-581.
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S-38
In vitro sindirim modelinin Sambucus spp. meyvelerinin fenolik profili ve antioksidan
etkisi üzerine etkisi
Timur Hakan BARAK1*, Engin CELEP1, Erdem YEŞİLADA1
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 34755 Kayışdağı, İstanbul, Türkiye.
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*thakanbarak@gmail.com

Sambucus nigra ve S. ebulus (Adoxaceae) Anadolu'da sırasıyla "karamürver" ve "cüce
mürver" isimleriyle bilinmektedir. Meyveleri Türkiye'de hem besin olarak hem de Türk halk
tıbbında kabızlık ve hemoroit tedavisinde kullanılmaktadır [1,2]. Ayrıca üst solunum yolları
enfeksiyonunda terletici olarak ve ağrı kesici olarak yararlanılmaktadır [3]. Meyvelerin
antioksidan potansiyeli ve fenolik metabolitlerce zengin içeriği çeşitli deneysel araştırmalar
ile ortaya konulmuştur. Ancak, bu çalışmalarda biyoyararlanımın söz konusu parametreler
üzerindeki etkisi göz ardı edilmiştir. Bitkisel bir ürünün gerek biyolojik aktivitesi ve gerekse
aktif bileşenlerinin değerlendirilmesinde biyoyararlanım kilit rol oynamaktadır [4]. Bu
nedenle bu çalışmada, GI sindirim modelinin karşılaştırmalı olarak S. nigra ve S. ebulus'un
antioksidan potansiyeli ve başlıca fenolik metabolitlerinin (rutin ve klorojenik asit) üzerindeki
etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Uygulanan in vitro simülasyon modeli in vivo veya
klinik çalışmalara basit ve güvenilir bir alternatif olarak son yıllarda popülarite kazanmıştır.
Metanol ve su ekstreleri hazırlandıktan sonra in vitro gastrik simülasyon uygulanmış,
simülasyon sonucu her bir ekstreden 4 farklı numune elde edilmiştir: Sindirim öncesi, mide,
seruma geçen ve kolona geçen kısım. Simülasyon öncesi ve sonrası başlıca fenolik bileşikler
YPİTK (yüksek performanslı ince tabaka kromatografisi) yöntemi ile; toplam fenolik, fenolik
asit, flavonoit ve proantosiyanidin içerikleri ise spektroskopik yöntemlerle ölçülmüştür.
Bunun yanısıra, simülasyon öncesi ve sonrası örneklere sıkça kullanılan antioksidan test
modelleri (DPPH ve DMPD süpürücü etki, CUPRAC, FRAP, TOAC ve metal şelatlama)
uygulanmıştır. Çalışma sonucu elde edilen sonuçlar in vitro simülasyon modelinin
meyvelerdeki antioksidan potansiyeli ve fenolik bileşik miktarlarını anlamlı olarak
etkilediğini ortaya koymuştur.

Kaynaklar
[1] Baytop T., Türkiye’de Bitkilerle Tedavi, İstanbul 1999.
[2] Erbay MS & Sarı A, Marmara Pharm J 2018;22:110-132.
[3] Duymuş HG, Göger F & Başer KHC, Food Chemistry 2014;155:112-119.
[4] Celep E, Akyüz S, İnan Y & Yeşilada Y Industrial Crops and Products 2018;118:111-117.
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S-39
Cydonia oblonga Mill. bitkisinin fitokimyasal profili ve antioksidan potansiyeli üzerine
in vitro biyoyararlanım çalışmaları
Esra ACAR ŞAH 1*, Mehmet Engin CELEP 2, Erdem YEŞİLADA 2
İstanbul Medipol Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ABD, Kavacık, İstanbul, Türkiye.
Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi ABD, Kayışdağı, İstanbul, Türkiye.
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*eacar@medipol.edu.tr

Biyotransformasyon işlemleri genel olarak antioksidan bileşiklerin biyolojik aktivitelerini
etkilediğinden, etkinlik potansiyelinin belirlenmesinde biyoyararlanım önemli bir adımdır.
Cydonia

türleri

(Rosaceae)

halk

arasında

astrenjan,

antiseptik,

hepatoprotektif,

antiinflamatuvar olarak diyare, dizanteri, öksürük, boğaz ağrısı ve bronşitte kullanılmaktadır.
Bu

türlerin

antiinflamatuvar,

antioksidan,

antidiyabetik,

antikanser,

antihemolitik,

kardiyovasküler ve solunum sistemi hastalıklarına karşı etkinliği birçok çalışma ile
gösterilmiş [1,2,3]; ancak aktivite deneylerinin sindirim modeli kullanılarak yapıldığı
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, C. oblonga yapraklarının %80’lik
metanolle hazırlanan ekstresinin ve gastro-intestinal sindirim ürünlerinin kimyasal içeriği ve
antioksidan aktivite profili insan sindirim sisteminin in vitro simülasyon modeline tabi
tutularak değerlendirilmiştir. Ekstre ve gastro-intestinal sindirim ürünlerinin total fenol,
flavonoit, fenolik asit, proantosiyanidin ve saponin içeriği ve farklı mekanizmalarla gösterilen
antioksidan aktivite profili, 1g kuru ekstrenin mg cinsinden referansa eşdeğeri bulunarak
hesaplanmıştır. Bitkide bulunan bu fenolik bileşiklerin kalitatif ve kantitatif analizi HPTLC
(Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi) yöntemi kullanılarak yapılmıştır [4].
Sonuç olarak bitkinin GI sindirime uğrayan kimyasal bileşikleri ve antioksidan aktivite
profilinin önemli ölçüde değiştiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cydonia oblonga; in vitro sindirim modeli; antioksidan aktivite;
fitokimyasal analiz; biyoyaralanım.
Kaynaklar
[1] Sezik E, Yeşilada E, Honda G, Takaishi Y, Takeda Y, Tanaka T. J Ethnopharmacol 2001;75: 95-115.
[2] Al-Snafi AE. IOSR Journal of Pharmacy 2016;6.6: 87-99.
[3] Khoubnasabjafari M, Jouyban A. J Med Plant Res 2011;5.16: 3577-3594.
[4] Celep E, İnan Y, Akyüz S, Yesilada E. Industrial Crops and Products 2017;109: 717-723.
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S-40
Rosmarinik asit ve epigallokateşin gallatın doksorubisin kullanımı ile gelişen
genotoksisiteye karşı koruyucu etkilerinin araştırılması
Sinem HELVACIOĞLU1*, Mohammad CHAREHSAZ1, Ezgi Eylül BANKOĞLU2, Helga
STOPPER2
Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Toksikoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.
Institute of Pharmacology and Toxicology, University of Würzburg, Würzburg, Almanya.
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Doksorubisin, kanser kemoterapisinde yaygın olarak kullanılan geniş spektrumlu bir
antineoplastik ajandır. Doksorubisin’in yan etkileri kanser hücrelerine karşı selektif
olmamasından kaynaklanmaktadır. Doksorubisin’in, in vitro ve in vivo testlerde genotoksik
ve mutajenik olduğu ve Doksorubisin ile tedavi edilen hastalarda ikincil kötü huylu
tümörlerin gelişebildiği gösterilmiştir [1]. Bu çalışmada, Rosmarinik asit (RA) ve
Epigallokateşin gallat’ın (EGKG) tek başına ve kombinasyonlarının Doksorubisin kullanımı
ile gelişen genotoksisite üzerindeki koruyucu etkileri Çin hamster over (CHO) ve insan
lenfoblastoid hücre (TK6) hatları kullanılarak Komet yöntemi ile araştırılmıştır. Ayrıca,
Doksorubisin maruziyeti sonucu oluşan total reaktif oksijen miktarı mikroskobik olarak
değerlendirilmiştir. Hücre zarı bütünlüğü ve sitoplazmik esteraz aktivitesi de incelenen diğer
bir parametre olmuştur. RA ve EGKG, TK6 hücre hattında Doksorubisin kaynaklı oluşan
DNA hasarına karşı koruyucu etki göstermiştir fakat CHO hücre hattında EGKG aynı
koruyucu etkiyi göstermemiştir. Hücre canlılığı testinde tüm deney gruplarında canlılık
%90’ın altına düşmemiştir. Bununla birlikte, RA ve EGKG Doksorubisin’in oluşturduğu
serbest radikal oluşumunu azalttığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, kemoterapi alan hastalarda
antioksidan ve antigenotoksik özelliklere sahip RA ve EGKG Doksorubisin ile kombine
tedavide, Doksorubisin’in yan etkilerinin önlenmesinde veya azaltılmasında ümit
vadetmektedir.
Anahtar Kelimeler: Doksorubisin; rosmarinik asit; epigallokatesin gallat; komet analizi.

Bu çalışma Alman akademik değişim servisi (DAAD) kapsamındadır.

Kaynaklar
[1] Manjanatha MG, Bishop ME, Pearce MG, Kulkarni R, Lyn-Cook LE, Ding W. Environ Mol Mutagen 2014;
55(1):24-34.
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S-41
Endemik Stachys subnuda bitkisinden elde edilen çeşitli ekstrelerin ve izole edilen majör
bileşiklerinin in vitro antidiyabetik etkilerinin değerlendirilmesi
Ali ŞEN1*
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.

1

*ali.sen@marmara.edu.tr, alisenfb@hotmail.com

Bu çalışmada Lamiaceae familyasının bir üyesi olan ve Türkiye’de 89 türle temsil edilen
Stachys türlerinden biri olan endemik Stachys subnuda Montbret & Aucher ex Benth. türünün
toprak üstü kısımlarından maserasyonla hazırlanan metanol (SSM) ekstresi ile metanol
ekstresinden elde edilen hekzan (SSH), kloroform (SSK), etil asetat (SSEA) ve sulu metanol
(SSSM) ekstrelerinin ve etil asetat ekstresinden izole edilen majör bileşikler olan
“İzoskutellarein-7-O-2′′-O-(6′′′-O-asetil-β-D-allopiranozil)-β-D-glukopiranozit (1)” ve “4′-OMetilizoskutellarein-7-O-2′′-O-(6′′′-O-asetil-β-D-allopiranozil)-β-D-glukopiranozit

(2)”

bileşiklerinin in vitro antidiyabetik aktiviteleri α-amilaz ve α-glukozidaz enzimlerinin
inhibisyonu üzerinden ilk kez değerlendirilmiştir [1-3]. SSH ve SSEA ekstreleri, 0.297 ve
0.895 mg/mL’lik İK50 (Enzimin aktivitesinin % 50’sini inhibe eden konsantrasyon)
değerleriyle sırasıyla α-amilaz ve α-glukozidaz enzimlerinin inhibisyonu üzerine en yüksek
aktiviteyi göstermişlerdir. Ayrıca SSEA ekstresinden majör bileşikler olarak izole edilen ve
yapıları NMR (1H ve 13C) spektroskopi teknikleriyle aydınlatılan 1 ve 2 numaralı bileşiklerin
α-amilaz ve α-glukozidaz inhibitör etkileri değerlendirilmiş ve standart olarak kullanılan
Akarbozdan daha yüksek aktiviteye sahip oldukları ortaya çıkarılmıştır. Bu sonuçlar 1 ve 2
numaralı bileşiklerin önemli bir antidiyabetik aktivitelere sahip olduğunu göstermektedir. Bu
bileşikler üzerinde ileri aktivite çalışmaları (In vivo, sitotoksik) yapıldıktan sonra ilaç
sanayinde doğal inhibitörler olarak değerlendirilebilir.

α-amilaz inhibitör aktivite (İK50):
α-glukozidaz inhibitör aktivite (İK50):

Anahtar Kelimeler:
antidiyabetik aktivite.

0.066 mM (0.043 mg/mL)
0.330 mM (0.215 mg/mL)

Stachys

subnuda;

0.063 mM (0.042 mg/mL)
0.287 mM (0.191 mg/mL)

Lamiaceae;

Skutellarein

türevi

bileşikler;
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Araştırıcı, bitkiyi toplayan ve teşhis eden Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik
Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Ahmet Doğan’a teşekkür eder.

Kaynaklar
[1] http://www.bizimbitkiler.org.tr/v2/hiyerarsi.php?c=Stachys (Erişim tarihi ve saati: 20.07.2018; 13:15)
[2] Ramakrishna R, Sarkar D, Schwarz P, Shetty K. Ind Crops Prod 2017; 107: 509-517.
[3] Saleem F, Sarkar D, Ankolekar C, Shetty K. Ind Crops Prod 2017; 107, 518-525.
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S-42
Yeni tiyazol türevlerinin in vitro Monoamin oksidaz enzim inhibisyonunun araştırılması
ve docking çalışmaları
Begüm Nurpelin SAĞLIK1,2*
Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, 26470 Eskişehir, Türkiye.
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Monoamin Oksidaz (MAO), çeşitli izoformlar halinde bulunan, nöronal, glial ve diğer

hücrelerin zarlarının dış mitokondrilerinde yer alan bir flavoenzimdir. MAO enzimi, MAO-A
ve MAO-B olarak adlandırılan ve birbirinden yapısal farklılıkları olan en az iki izoform
şeklinde görülür. MAO-A enzimi serotonin ve noradrenalin substratlarına karşı daha yüksek
affinite gösterirken MAO-B ise daha çok aromatik halkada hidroksil içermeyen fenilamin,
benzilamin gibi polar olmayan aromatik aminleri parçalar [1]. Nöromediyatör aminlerin
metabolik yıkımından sorumlu enzimin engellenmesi artan nöromediyatör düzeyi istenen
işlevleri yerine getirebilir düşüncesi MAO inhibitörlerinin geliştirilmesini sağlamıştır [2]. Bu
bilgilere dayanarak, yapılan bu çalışmada MAO inhibisyon potansiyeli literatürdeki birçok
çalışmaya konu olmuş tiyazol halka sistemini içeren yeni türevler sentezlenmiştir [3]. Elde
edilen bileşiklerin yapıları IR,

1

H ve

13

C NMR, mass spektroskopik yöntemleri ile

aydınlatılmıştır. Sentezlenen bileşiklerin MAO enzimleri üzerindeki inhibitör etkileri
fluorometrik bir metodla araştırılmıştır. 10 ve 12 numaralı bileşikler MAO-A enzimine karşı
güçlü inhibisyon potansiyeline sahip bileşikler olarak tespit edilmiştir. Bu bileşiklerin MAOA’ya karşı enzim kinetik çalışmaları, ilgili enzimle olan bağlanma noktalarını analiz etmek
için docking çalışmaları ve sitotoksisite çalışmaları da gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Monoamin oksidaz; tiyazol; enzim inhibisyon; moleküler docking.
Kaynaklar
[1]Jang S, Jung JC. Bioorg Med Chem 2007;15: 4098-4105.
[2]Uğuz Ş, Yurdagül E. Klinik Psikiyatri 2002;4:19-23.
[3]Chimenti F, Maccioni F, Secci D, Bolasco A, Chimenti P, Granese A, Befani O, Turini P, Alcaro S, Ortuso F,
Cardia MC, Simona D. J Med Chem 2007;50:707-712.
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S-43
Antitüberküloz aktivite göstermesi olası 1,3,4-tiyadiazol halkası içeren Schiff bazlarının
sentezi ve yapılarının aydınlatılması
Sevgi KARAKUŞ1*
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Haydarpaşa 34668 İstanbul,
Türkiye.
*skarakus@marmara.edu.tr
1

Tüberküloz, bir grup Mycobacterium türlerinin neden olduğu çoğunlukla akciğerlerde görülen
bir enfeksiyon hastalığıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2017 raporuna göre dünyadaki ölümlere
sebep olan ilk on hastalığın içerisinde yer almakta ve her yıl yaklaşık 10 milyon insan bu
hastalığa yakalanmaktadır. Tüberküloz tedavisinin uzun sürmesine bağlı çeşitli sorunlar
(direnç gelişimi, uyunç sorunları, yan etkiler vb) gelişmesi yeni antitüberküloz ajanların
gerekliliğini oluşturmaktadır [1]. Bu amaçla planladığımız çalışmada farklı biyolojik
aktivitelerinin yanısıra antitüberküloz aktiviteye de sahip 1,3,4-tiyadiazol halkası içeren yeni
Schiff bazları sentez edildi [2-4]. Sentezlenen bileşiklerin yapıları elementel analiz ile birlikte
IR, 1H-NMR ve kütle spektral verileri ile kanıtlandı. Bileşiklerin antitüberküloz aktiviteleri
Mycobacterium tuberculosis H37Rv suşuna karşı BACTEC 460 radyometrik sistem
kullanılarak 6.25 µg mL-1 konsantrasyonda Rifampisin standartına karşı test edildi.
Anahtar Kelimeler: Schiff bazı; 1,3,4-tiyadiazol; antitüberküloz aktivite.

Kaynaklar
[1] 2017 World Health Organization (WHO) Global Tuberculosis Report;
http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/.
[2] Foroumadi A, Kiani Z, Soltani F. Farmaco 2003;58:1073-1076.
[3] Ejidike IP, Ajibade PA. Rev Inorg Chem 2015;35(4):191-224.
[4] Baran NY, Karakışla M, Demir HÖ, Saçak M. J Mol Struct 2016;1123:153-161.
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S-44
Enjektabl silikat hidrojellerinin geliştirilmesi ve in-vitro karakterizasyonu
Emine ALARÇİN1*
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, İstanbul, 34668, Türkiye.

1
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Kemik kırıkları ve sonrasında oluşan kaynamama özellikle ileri yaştaki popülasyonda en
önemli sakatlık sebeplerindendir. Güncel tedavi yöntemlerinden olan, otojenik ve allojenik
kemik greftleri ve kovansiyonel doku iskeleleri klinikte etkin bir tedavi sağlayamamaktadir.
Kemiğe enjekte edilebilen hidrojeller, dokulara minimal invaziv olarak uygulanabilmeleri,
kontrollü akış göstermeleri, her türlü hasarın şeklini kolayca alabilmeleri ve büyüme faktörleri
vb. için kontrollü salım sağlayabilmeleri nedeniyle gerek farmasötik teknoloji ve biyomedikal
alanda çok büyük bir önem kazanmıştır [1]. Bu çalışma kapsamında, silikat nanopartikülleri
kullanılarak kaymayla incelen enjektabl osteojenik hidrojellerin hazırlanması amaçlanmıştır.
Hazırlanan bu hidrojellere vasküler endotelyal büyüme faktörünün kontrollü salımını
sağlamak için poli(kaprolakton) nanopartikülleri eklenmiştir. Hidrojellerin jelatin ve silikat
içeriklerinin ayarlanması ile enjekte edilebilecek ve hücre ve büyüme faktörlerini
taşıyabilecek optimal konsantrasyon belirlenmiştir. Sonrasında iki farklı hidrojel (osteojenik
ve vaskülojenik), iki şırınga, iki iğne ve tek bir kafadan oluşan bir sistem yardımıyla, tek ve
bütün bir yapı oluşturmak üzere enjekte edilmiştir. Çalışma kapsamında osteoblast ve
endotelyal hücrelerin tasarlanan ikili hidrojel sistemi içerisinde birlikte kültür edilmesi
durumunda monokültür ortamına göre daha iyi büyüme ve farklılaşma gösterdiği
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kemik hasarı; hidrojel; ilaç taşıyıcı; büyüme faktörü.
Bu çalışma Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 1059B191500017 kodlu
doktora sonrası araştırma bursu ile desteklenmiştir. Bu çalışmada emeği geçen Tae Yong Lee, Sobha
Karuthedom, Marzieh Mohammadi, Meadhbh A. Brennan, Dong Hoon Lee, Alessandra Marrella, Jin Zhang,
Denata Syla, Yu Shrike Zhang, Ali Khademhosseini ve Hae Lin Jang'a teşekkür ederim.

Kaynaklar
[1] Alarçin E, Lee TY, Karuthedom S, Mohammadi M, Brennan MA, Lee DH, Marrella A, Zhang J, Syla D,
Zhang YS, Khademhosseini A, Jang HL. Biomaterials Science 2018;6:1604-1615.
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S-45
Standart (iki boyutlu) hücre kültürü çalışmalarının ve üç boyutlu in vitro doku
modellerinin eczacılıktaki uygulama alanları
Tuğba GÜLSÜN1*, Selma ŞAHİN1
1

Hacettepe Ünivesitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 06100, Ankara, Türkiye
*

tgulsun@hacettepe.edu.tr

Hücrelerin dokulardan uzaklaştırıldıktan sonra uygun koşullarda uygun bir süre boyunca
büyütülmesinden sonra gerçekleştirilen çalışmalar hücre kültürü çalışmaları olarak
isimlendirilmektedir [1]. Hücre kültürü modelleri iki ve üç boyutlu olarak sınıflandırılabilir.
Günümüzde iki boyutlu hücre kültürü çalışmaları; moleküler biyolojide model sistem olarak,
kanser araştırmaları, toksisite testleri, viroloji, aşı üretimi, monoklonal antikor üretimi, organ
ve doku üretimi, gen tedavisi, ilaç geliştirme çalışmaları gibi çok çeşitli uygulama alanlarında
kullanılmaktadır. Farmasötik teknolojideki uygulamaları ise; tümör modelleme, permeabilite,
sitotoksisite, hücresel alım, hedeflendirme çalışmaları ve pirojen testidir. Yeni geliştirilen
aday ilaçlarda istenen biyofarmasötik özelliklerin tayin edilmesinde bu çalışmalar oldukça
önem arzetmektedir. Bunun yanı sıra; hücre mono katmanlarından üç boyutlu kültürlere geçiş,
doğal olarak üç boyutlu hale gelen ve canlı dokuların işlevlerini taklit eden hücresel
modellere duyulan ihtiyacından kaynaklanmıştır [2]. Üç boyutlu doku modellerinin in vivo
koşulları ve canlı dokunun işlevlerini daha doğru bir şekilde taklit ettiği düşünülmektedir. Bu
nedenle, üç boyutlu modellerin ilaç geliştirme maliyetini düşürme, daha etkili ilaç taraması
sağlama, ilaç keşfinde başarısızlık oranını en aza indirme,

toksisite ve permeabilite

değerlendirmede ve deneyler sırasında daha az hayvan kullanımına olanak sağlama gibi
üstünlükleri mevcuttur. Bu amaçla, üç boyutlu birçok insan dokusu modelleri (oral, solunum
yolu, göz, deri, bağırsak, vajina) geliştirilmiştir [3]. Bu çalışma, hücre kültürü çalışmalarının
tarihsel gelişimi, iki boyutlu hücre kültürleri ve üç boyutlu doku modellerinin özellikleri,
kültür oluşturma koşulları ve uygulamalarına genel bir bakış sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İki boyutlu hücre kültürü; eczacılık; üç boyutlu doku modelleri.
Kaynaklar
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[3]Ameliana A, Wasilewskaa K, Megiasc D, Winnickaa K. Pharmacol Reports 2017; 69:861–870.
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araştırılması
Derya OSMANİYE1,2*
Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye.
Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Doping ve Narkotik Maddeler Analiz Laboratuvarı, Eskişehir,
Türkiye.
*dosmaniye@anadolu.edu.tr
1
2

Amin oksidaz veya daha çok bilinen adıyla monoamin oksidaz (MAO), fizyolojik olarak
primer ve sekonder aminlerin aldehit, amonyak ve hidrojen perokside oksidatif
deaminasyonundan sorumlu mitokondriyel bir enzimdir. Monoamin oksidaz enzimleri
(MAO-A ve MAO-B) %70 oranında benzerlik göstermektedir. MAO inhibitörleri
antidepresan ve antiparkinson ajanlar olarak klinik uygulamada yer almışlardır. Bunlarla
birlikte geçmiş çalışmalarda benzimidazol halkası içeren birçok bileşik için MAO inhibitör
etkinlik bildirilmiştir [1,2]. Bu amaçla bu çalışmada benzimidazol içeren bir seri
sentezlenmiştir. Elde edilen bileşiklerin yapıları IR, 1H ve

13

C NMR ve Kütle spektroskopik

yöntemleri ile aydınlatılmıştır. Elde edilen bileşiklerin MAO enzimleri üzerindeki inhibitör
etkinlikleri araştırılmıştır. Sentezlenen bileşikler MAO-B enzimi üzerinde önemli düzeyde
selektif inhibitör etkinlik göstermişlerdir. Ayrıca seri içerisindeki en aktif türevlerin (8,9)
sitotoksisite ve genotoksisite testleri gerçekleştirilmiş ve bileşiklerin non-sitotoksik ve nongenotoksik oldukları görülmüştür.

Enzim inhibisyon ve toksisite çalışmalarından sonra en

yüksek aktivite ve en düşük toksisite profiline sahip olan bileşik (8) için enzim kinetik
çalışmaları gerçekleştirilerek bileşiğin substrat enzim ilişkisi üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
Docking çalışmaları ile inhibisyon gösteren bileşiklerin MAO-B enziminin aktif bölgesi ile
etkileşim çeşitleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Benzimidazol; monoaminoksidaz; sitotoksisite; genotoksisite.
Kaynaklar
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JP, Bioorg Med Chem 2007;15:3692-3702.
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Bazı Staphylococcus izolatlarının biyofilm aktiviteleri
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Bu çalışma kapsamında, sağlıklı kadınların vajinasından izole edilen 43 koagülaz negatif
Staphylococcus izolatının (21 tane Staphylococcus haemolyticus, 8 tane S. lugdunensis, 6 tane
S. epidermidis, 6 tane S. lentus, 1 tane S. hominis ssp. hominis, 1 tane S. caprae) biyofilm
oluşumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bakteriler % 2,5 glukoz içeren beyin-kalp infüzyon
agarlı besiyerinde aerobik koşullarda, 37°C’de 24 saat inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrası
bakterilerin biyofilm oluşumları mikrotitre plaka yöntemiyle spektrofotometrik olarak
belirlenmiştir [1]. 570 nm’de spektrofotometrik okuma yapılmış ve herbir izolatın optik
dansite değerleri kaydedilmiştir. Okuma sonucunda optik dansite değerlerine göre bakterilerin
biyofilm oluşumları hakkında değerlendirme yapılmıştır. Yapılan çalışmada, 43 koagülaz
negatif Staphylococcus izolatından 6 izolatın zayıf derecede biyofilm oluşumu gösterdiği (S.
lentus 12N1, 11K1 ve 10M8 izolatları, S. lugdunensis 7Ç10 izolatı, S. epidermidis 11K8
izolatı, S. caprae 11N4 izolatı), 37 bakterinin biyofilm oluşturmadığı sonucuna varılmıştır.
Koagülaz negatif stafilokoklar, insan deri ve mukoz membranların normal mikrobiyomunda
yer alan fırsatçı mikroorganizmalar olduklarından, sıklıkla klinik örneklerden izole edilmiştir.
Bu bakterilerin bilinen en önemli virülans faktörlerinden biri, biyofilm oluşturabilmeleridir.
Özellikle S. epidermidis ve S. haemolyticus, medikal araç - gereçleri kontamine ederek
kompleks biyofilmlerin oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Bakterinin biyofilm oluşturması,
hastalığın seyrinin belirlenmesinde önemli bir faktördür [2,3]. Literatürde kommensal
koagülaz negatif stafilokokların biyofilm oluşturmaları üzerine çok çalışma yer almamaktadır;
dolayısıyla yapılan çalışma gelecek çalışmalara kaynak teşkil edecek olup, literatüre katkıda
bulunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Biyofilm; koagülaz negatif stafilokok; mikrotitre plaka yöntemi.
Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 1710S548 numaralı proje ile
desteklenmiştir.
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P-1
Yapısında taşıyıcı ligand olarak 2-asetoksimetilbenzimidazol bulunduran cis ve transPt(II) komplekslerinin karşılaştırmalı in vitro sitotoksik etkileri
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Günümüze kadar yapılan antitümör etkili yeni platin bileşiklerine ait araştırma çalışmalarının
büyük bir kısmı, transplatinin antitümör aktivite göstermemesi nedeniyle cis geometrideki
bileşikler üzerine odaklanmıştır. Bunun yanında, transplatin yapısındaki amin ligandlarının
aromatik aminlerle, dallanmış alifatik aminlerle veya imino ligandlarıyla sübstitüe edilmesi
ile özellikle cisplatine karşı direnç geliştiren tümör hücrelerinin büyümesini engelleyici etki
gösteren bileşiklere ulaşılmıştır. Trans geometrideki platin bileşiklerinin etki mekanizması
tam olarak aydınlatılmamış olsa da, DNA katım ürün oluşumunun cisplatinden farklı olması,
trans platin bileşiklerinin farklı etki spektrumuna sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle,
tedavi değeri taşıyan yeni trans platin komplekslerine olan ihtiyaç ve bu bileşiklerin sahip
olduğu antitümör etkinin altında yatan biyokimyasal ve hücresel süreçlerin aydınlatılması
gerekliliği

devam

etmektedir.

Bu

amaçla

çalışmamızda,

trans-[PtCl2L2]

(L=2-

asetoksimetilbenzimidazol) yapısında Pt(II) kompleksi sentezlenmiş, in vitro sitotoksik etkisi
HeLa serviks kanseri hücre hattına karşı bileşiğin cis izomeri [1] ile karşılaştırmalı olarak
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Platin(II) kompleksleri; cisplatin; transplatin; HeLa.
Bu çalışma Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından GaziBAP-02/2012-18 kodlu proje
ile desteklenmiştir.
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Capsella bursa-pastoris bitkisinin antikolinesteraz potansiyelinin araştırılması
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Ülkemizde “çobançantası, kuşkuş otu veya çığıldaklı ot” olarak bilinen Capsella bursapastoris(L.) Medik. bitkisi Brassicaceae (Cruciferae)(Turpgiller) familyasına aittir [1].
Tropikal bölgeler hariç tüm dünyada yetişmekte ve tüm Türkiye’de yayılış göstermektedir [2].
Halk arasında bitkinin toprak üstü kısımları kullanılmakta ve aynı zamanda arginin, tirozin ve
benzer aminler yanında flavonoitler (kemferol, luteolin, kersetin ve heterozitler),
glukozinolatlar ve saponinler taşıdığı bilinmektedir [3]. Birçok ülkede çiğ olarak tüketildiği
gibi pişirilerek sebze şeklinde de tüketilmektedir [4]. Ülkemizde ise idrar arttırıcı ve kabızlık
tedavisinde ve diyabette çayı şeklinde kullanılır, ayrıca ülkemizde de sebze olarak
tüketilmektedir [3].
Bu çalışmada Capsella bursa-pastoris bitkisi kurutulduktan sonra öğütülerek toz haline
getirilmiştir. Toz haline getirilen bitkinin toprak üstü kısımları yapraklı (205 g) ve yapraksız
(198 g) olmak üzere ayrılmış ve ardından her bir kısım maserasyon yöntemiyle sırasıyla
diklorometan ve metanol ile tüketilmiştir. Elde edilen ekstrelerin in vitro olarak
asetilkolinesteraz

ve

butirilkolinesteraz

enzim

inhibisyonları

Ellman

metoduyla

incelenmektedir [5].

Kaynaklar
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[3]Van Wyk BE. Medicinal Plants of the World, 2004.
[4] Grosso C, Vinholes J, Silva L, Pinho PG, Gonçalves RF, Valentão P, Jäger A, Andrade P. Rev Bras
Farmacogn 2011; 21(4): 635-644.
[5] Ellman GL, Courtney KD, Andres V, Feather-Stone RM. Biochem Pharmacol 1961; 7(2): 88–95.
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P-3
Pirazolon halkası taşıyan çeşitli Schiff bazlarının yapılarının aydınlatılması
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Schiff bazları, önemli biyolojik aktivite gösteren –N=CH- farmakofor yapısına sahip
farmasötik ajanlardır. Schiff bazları taşıyan bileşiklerin literatür bilgileri ışığında,
bulundurdukları fonksiyonel gruplara göre analjezik, antiviral, antikanser [1], antimikrobiyal
ve antiinflamatuvar aktivite gösterdikleri bilinmektedir. Schiff bazları, pirazolon halkası ve
çeşitli aldehit/ketonların reaksiyonu sonucu elde edilmektedir [2]. Bu çalışmada pirazolon
halkası taşıyan antipirin molekülünden hareketle sübstitüe aldehitlerle yeni Schiff bazları
sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları IR, 1H-NMR,

13

C-NMR spektral verileri ile

kanıtlanmıştır. Sentezlenen bileşiklerin yapı karakterizasyonu ve literatür ile desteklenen
sonuçları hedeflenen yapıların oluştuğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: 4-Aminoantipirin; Schiff bazı; sentez; yapı aydınlatma
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 2209-A- Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ile
desteklenmiştir.
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P-4
Setrimid ve bileşenlerinin ilaç etkin maddeleri ile etkileşimlerinin incelenmesi
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Yüzey aktif maddeler ilaç endüstrisinde kompleks oluşumu için etkin maddelerle beraber ya
da taşıyıcı, çözücü veya tablet formülasyonlarına ilave edilen katkı maddeleri olarak geniş bir
biçimde kullanılmaktadırlar. Yüzey aktif maddelerin belirgin bir derişimden (kritik misel
derişimi) sonra kümeleşmeleriyle oluşan misel olarak adlandırılan yığın sistemleri biyolojik
membran sistemlere model oluşturarak moleküllerin membranlara bağlanmasının fiziksel
özelliklerini çalışmaya olanak sağlayacak basit sistemleri oluştururlar [1-3]. Katyonik yüzey
aktif maddeler bakterisidal özellikleri nedeniyle çoğunlukla dezenfektan ve koruyucu olarak
kullanılırlar. Katyonik yüzey aktif madde karışımı olarak setrimid (tetradesiltrimetil
amonyum bromür + dodesiltrimetil ammonyum bromür + hekzadesiltrimetil amonyum
bromür) farmasötik uygulamalarda bu amaçla kullanılmaktadır. Bu çalışmada suda az
çözünen ilaç etkin maddelerinden Sülfametoksazol (SMZ) ve trimetoprim (TMP)’in model
olarak seçilen setrimid ve bileşenleriyle aralarındaki etkileşimler spektrofotometrik yöntemle
incelendi. Asidik (SMZ) ve bazik (TMP) özellikli iki ilaç etkin maddesinin ayrı ayrı ve
karışım halinde katyonik misellere bağlanma sabitleri hesaplanarak etkileşim mekanizmasının
aydınlatılması amaçlandı.
Anahtar Kelimeler: Sülfametoksazol; trimetoprim; katyonik miseller; baplanma sabiti;
mimetik sistemler.
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Karbamat yapısı taşıyan piridazin türevlerinin sentezi, asetilkolinesteraz/
butirilkolinesteraz inhibitör aktiviteleri ve moleküler modelleme çalışmaları
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Alzheimer hastalığı, hafıza kaybı ve bilişsel bozukluklarla karakterize demansın en yaygın
şeklidir. Dünya genelinde yaklaşık 47 milyon Alzheimer hastası bulunmaktadır ve bu sayının
yüzyılın ortalarına kadar 131 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir [1]. Kolinerjik
nörotransmisyon eksikliği, Alzheimer hastalarının öğrenme ve hafıza zayıflığında önemli bir
rol oynamaktadır ve tedavi yaklaşımlarındaki başlıca terapötik hedef, beyin asetilkolinesteraz
enziminin inhibisyonudur [2, 3]. Bu çalışmada, asetilkolinesteraz inhibitörü olarak, 3-(4metoksifenil)-6-okso-piridazin-1(6H)-il)metil sübstitüe karbamat türevi yeni bir seri bileşik
sentezlenmiş ve sentezlenen bileşiklerin asetilkolinesteraz ve butirilkolinesteraz enzimleri
üzerine inhibitör etkileri test edilmiştir. Ayrıca elde edilen aktivite sonuçları moleküler
modelleme çalışmaları ile de değerlendirilmiştir.
O
N
O

N

R
NH

O

R: Alkil, Aril
O

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı; asetilkolinesteraz; butirilkolinesteraz; piridazin
türevleri; karbamat türevleri.
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından SBAG-117S872 kodlu proje ile desteklenmiştir.
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Yaşlanma karşıtı ürün kullanan katılımcıların yaşlanma kaygılarının ve kullanılan
ürünler ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi
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Bu araştırmada, yaşlanma karşıtı ürün kullanan katılımcıların yaşlanma karşıtı ürünler ile
ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi ve ayrıca katılımcıların yaşlanma kaygılarının
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 09.10.2017 – 09.03.2018 tarihleri arasındaki 6 aylık süre
içerisinde İstanbul’da bulunan eczanelerde yürütülmüştür ve herhangi bir nedenle eczaneye
gelen, çalışmanın amacı ve yöntemi belirtildikten sonra çalışmayı kabul eden 18 yaş ve üstü
toplam 106 katılımcıda anket uygulamak yoluyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara Lasher ve
Faulkender tarafından geliştirilen ve Türkçe versiyonunun geçerliliği ve güvenilirliği
oluşturulmuş “Yaşlanma Kaygısı Ölçeği” [1, 2] ve yaşlanma karşıtı ürünler ile ilgili bilgi ve
tercihlerin değerlendirilmesi için oluşturulan 23 soruluk anket uygulanmıştır. Elde edilen
verilere göre kadın katılımcıların yaşlanma konusunda erkek katılımcılardan daha kaygılı
olduğu ve kadın katılımcıların, yaşlanma karşıtı ürün kullanımlarının erkek katılımcılardan
fazla olduğu görülmüştür. Katılımcıların krem formülasyonlarını diğer formülasyonlara
oranla daha fazla tercih ettikleri ve ürün seçiminde ambalaj, marka, fiyat gibi çeşitli
faktörlerin etkili olduğu tespit edilmiştir. Yaşlanma karşıtı ürün kullanımının bazı
katılımcılarda 25 yaş öncesinde başladığı saptanmıştır. Ayrıca yaşlanma karşıtı ürün
kullananların yaş ortalamasının, kullanmayanlara göre daha istatistiksel olarak yüksek olduğu
tespit edilmiştir (p<0.05). Bu çalışmanın sonucunda yaşlanma karşıtı ürünlerin, yaşlılık
belirtileri görülmeden önce kullanılmaya başlanmasının yaşlanma kaygısındaki artışla ve
gelişen teknoloji ile ürün çeşitliğinin artmasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yaşlanma karşıtı ürünler; anti-aging; yaşlılık kaygısı; anket; eczane.
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[2] Önol A. Grandparent-grandchild relationships in an aging Turkey: An investigation of intergenerational
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P-7
Salvia hispanica ekstrelerinin antioksidan aktivitesinin araştırılması
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Salvia hispanica L., chia adıyla bilinen ve tropikal ve subtropikal iklimde yetişen, beyaz ya da
siyah üreyen kahverengi tohumları olan Lamiaceae temsilcisidir [1]. S. hispanica geleneksel
olarak Meksika ve güneybatı Amerika’da tüketilmektedir. Günümüzde chia çoğunlukla
Meksika, Bolivya, Arjantin, Avustralya ve Guatemala da gelecekte büyük bir potansiyele
sahip bir bitki olarak gösterilmektedir [2-4]. Bu çalışmada, S. hispanica tohumlarından polar
(metanol) ve apolar (kloroform) ile ayrı ayrı ekstreler elde edilerek fitokimyasal ve biyolojik
profilleri araştırılmıştır. Tohumlardan Folch yöntemiyle serbest yağ asitleri (SYA) elde
edilmiştir. Elde edilen SYA’lerin verimi %75.7, polar ve apolar ekstrelerin ise sırasıyla %1.6
ve %12.7 olarak saptanmıştır.
SYA fraksiyonunda UPCC-MS (Ultra Performance Convergence Chromatography – Mass
Spectrometry) tekniği ile oleik, linoleik, palmitik, stearik, 11-eikosenoik, palmitoleik,
linolenik ve behenik asit tespit edilmiştir. Metanolllü ekstrede LC-MS/MS (Liquid
Chromatography / Mass Spectrometry) analizi sonucunda rozmarinik asit glukozit ve
rozmarinik asit tespit edilmiştir. Tüm ekstrelerin serbest radikal süpürücü etkileri model
DPPH• radikalini kullanarak spektrofotometrik yöntemle tayin edilmiştir. Metanollü ekstre en
yüksek inhibisyon etkisini göstermiştir (IC50 1.63±0.15 mg/mL). Lipofilik ekstre ve SYA
fraksiyonu sırasıyla %55.08±5.0 ve %27.5±0.4 aktivite göstermiştir. Çalışma kapsamında S.
hispanica yağ asitlerinin profili ilk kez UPCC-MS tekniği ile araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Salvia hispanica; sabit yağ asitleri; ekstre; antioksidan aktivite.

Kaynaklar:
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Humanize monoklonal antikor: Mepolizumab
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Şiddetli eozinofilik astım, yüksek dozda inhaler kortikosteroidler ile tedavi edilmesini
gerektiren ve bu tedaviye rağmen kontrolsüz kalan, ikinci bir kontrol ilacıyla takip edilmesi
gereken astım olarak tanımlanır. Kontrolsüz şiddetli astımı olan hastalar, biyolojik tedavi
dahil olmak üzere ek tedavi seçenekleri gerektirir [1]. Kortikosteroidlerle uzun süreli
geleneksel tedavide toksisite oluşması ve tedaviye direnç gibi problemler sözkonusudur. Bu
nedenle bilim insanları monoklonal antikorlara yönelim göstermişlerdir [2].
Mepolizumab, bazı astım tiplerinde hava yolu inflamasyonundan sorumlu olan, inflamatuar
bir hücre olan ve eozinofillerin işlevini düzenlemede önemli bir rol oynadığı bilinen IL-5'e
karşı yöneltilmiştir. IL-5, eozinofil sağkalımı ve gelişimi için çok önemlidir ve merkezi rol
oynamaktadır [3]. Mepolizumab, eozinofilik astım ve diğer eozinofilik hastalıklar üzerindeki
randomize klinik çalışmalarda tasarlanmış ve test edilmiş ilk biyolojik anti-IL-5 ajanıdır [4].
2015 yılında FDA onayı almış yeni bir biyoteknolojik üründür. Bu çalışmada mepolizumab
üzerinde yapılan araştırmalar detaylı bir şekilde ele alınarak sunulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mepolizumab; şiddetli eozinofilik astım; tedavi; güvenlik çalışmaları.

Kaynaklar
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[2] Nair P, Pizzichini MM, Kjarsgaard M, Inman M, Efthimiadis F, Pizzichini E, Hargreave FE, O'Byrne PM. N
Eng J Med 2009;360:985-993.
[3] Ortega HG, Liu MC, Pavord ID, Brusselle GG, FitzGerald GM, Chetta A, Humbert M, Katz LE, Keene ON,
Yancey SW, Chanez P. N Eng J Med 2014;371:1198-1207.
[4] Menzella F, Lusuardi M, Galeone C, Facciolongo N, Zucchi L. Ther Adv Respir Dis 2016;10:534-538.
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Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin ilk mezunlarının Çekirdek Eğitim Programı
(ÇEP)’ında yer alan bazı yeterlilikler yönünden değerlendirilmesi
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Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı (EczÇEP) – 2015, ülke genelinde eczacılık
eğitimini standartlaştırmayı amaçlayan bir programdır. EczÇEP, Eczacılık Fakültelerinin
eğitim sistemlerinde kullanabilecekleri ayrıntılı bir program olmamakla beraber, mezun bir
eczacının sahip olması gereken mesleki yeterlikleri tanımlayan temel bir yapı oluşturmaktır.
Diğer taraftan eczacının birçok farklı işlevi üstlenebilmesi için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
tarafından belirlenen ve 2000 yılında Uluslararası Eczacılık Federasyon (FIP)’unun “İyi
Eczacılık Eğitimi Uygulamaları” hakkındaki bildirisinde ele alınan yedi yıldızlı eczacı
kavramına, bir yeterlilik standardı daha eklenerek "8 yıldızlı eczacı" görüşü benimsenmiştir.
Bu yeterlilikler, bakım veren, karar verici, iletişimci, yönetici, hayat boyu öğrenen, öğretici,
lider ve araştırmacı olup, ÇEP’in yeterlilikler yelpazesi içinde de yer almaktadır. Kuruluşunda
bu yana ulusal ve evrensel eczacılık eğitimi normlarına uygun bir eğitim modeli geliştirmek
üzere yola çıkmış olan fakültemizde yukarıda bahsedilen yeterlilikleri öğrencilerimize
kazandırmak için zorunlu/seçmeli dersler eğitim programına alınmıştır. Bu çalışmada, ÇEP’e
uygun olarak geliştirilmiş ve aynı zamanda 8 yıldızla ifade edilen yeterlilikleri ön plana
çıkaran bir eğitim sistemi ile yetiştirilen 2017 yılı mezunlarımıza uygulanan bir anket ile
öğrenim kazanımlarının EczÇEP’nin 8 yıldız ile örtüşen 4 yeterlilik (karar verici, iletişimci,
yönetici ve lider) yönünden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sonuçlarımıza göre;
mezunlarımızın çalışkan, sosyal iletişimde etkili, ekonomi ve yönetim becerilerine sahip,
sosyal katılımı olan ve kendine güvenen özelliklere sahip oldukları saptanmış, 8 yıldızlı
model eczacılık eğitiminin mezun eczacılara EczÇEP ile de öngörülen karar verici, iletişimci,
yönetici ve lider yeterlikleri kazandırdığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: EczÇEP; sekiz yıldızlı eczacı; WHO eczacı modeli; iyi eczacı pratiği.
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Zika virüsüne karşı geliştirilen yeni tedavi yaklaşımları
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Zika virüsü enfeksiyonu, Aedes cinsi sivrisineklerle taşınan, bir flavivirüs olan Zika virüsünün
neden olduğu, önemli bir kısmı subklinik seyretmekle birlikte konjonktivit, eklem ve kas
ağrısı, kızarıklık, deride makülopapüler döküntü, ateş gibi semptomlara neden olabilen viral
bir hastalıktır. Hamilelikte enfekte kadınların bebeklerinde göz ve işitme kusurları, büyüme
ve gelişme geriliği, ağır mental geriliğe yol açan mikrosefali ve yetişkinlerde otoimmün
kaynaklı Guillain-Barré sendromu gibi durumlara yol açma ihtimali taşıdığı için önemi
giderek artmaktadır [1].
Zika virüsü enfeksiyonu tedavisi veya önlenmesi için onaylı bir terapötik ajan veya aşı henüz
bulunmamaktadır. Fakat preklinik ve klinik denemelere giren aşı adayları mevcuttur [2].
Ayrıca başka endikasyonlarda onaylı birçok terapötik ajanın zika virüsü enfeksiyonu üzerine
inhibe edici etkisi araştırılmıştır.
Bu çalışma kapsamında, insanlar arasına ilk olarak sivrisineklerin ısırması sonucunda, daha
sonrasında ise direk geçiş yoluyla bulaşan zika virüsü enfeksiyonuna karşı terapötik etkinliği
olduğu gösterilen bazı ilaç adayları, başka endikasyonlarda kullanımı onaylanmış terapötik
ajanlar ve zika virüsüne karşı aşı geliştirilmesindeki ilerlemeler hakkında bazı araştırmalar
incelenmiştir. Bunların yanısıra virüsler, sivrisinek kaynaklı hastalıklar, antiviral ajanlar ve
zika virüsü ile ilgili genel bilgilere de değinilmiştir.
Enfeksiyonla ilgili şu anki veriler sadece 10 yıllık gözlemlerden ibarettir. Zika virüsü
enfeksiyonunun mikrosefali ve guillain-barré sendromu gibi ciddi nörolojik sendromlara yol
açma ihtimali olmakla birlikte komplikasyonlarının kapsamı tam olarak bilinmemektedir.
Uzun dönemli etkileriyle ilgili kesin bilgiler bulunmamaktadır. Bu nedenle zika virüsü
patogenezine ilişkin bilgi boşluklarını doldurmak için daha fazla araştırma yapılması
gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Aşılar; Guillain-Barré Sendromu; mikrosefali; terapötikler; Zika virüsü.
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Bitkisel ilaç geliştirmede bitki kültürünün önemi
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Dünya nüfusunun yaklaşık %80’i hastalıklarının tedavisinde bitkilere başvurmaktadır. Tıbbi
ve aromatik bitkiler gerek ilaç yapımında gerekse gıda olarak kullanılmakta ve önemleri
giderek artmaktadır [1]. Türkiye coğrafi konumu, iklimi, tarımsal potansiyeli, geniş
yüzölçümü gibi özellikleri nedeniyle tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve bitkisel ilaç
hazırlama açısından zengin bir potansiyele sahiptir [2]. Türkiye’de bitkisel tıbbi ürün ithalat
rakamları gittikçe artmaktadır. Tıbbi bitki ihracatının büyük kısmının işlenmemiş ürünlerden
oluşması ülke ekonomisi için düşük katma değer yaratmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitki tarımı
sınırlı olarak yapılmakta olup genellikle tıbbi bitkiler doğadan toplama yoluyla elde edilerek
iç pazara sunulmaktadır. Doğadan toplamanın taşıdığı en büyük risk, erken, aşırı ve
kontrolsüz toplama sonucu bazı bitki türlerinin popülasyonlarını yenileyememesi ve bununla
birlikte türleri yok olma riskiyle karşı karşıya bırakabilmesidir [2,3]. Ülkemizde 2010 yılında
yürürlüğe giren 27721 sayılı “Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği” hükümlerine
göre bitkisel drog ve preparatın elde edildiği bitkinin iyi tarım uygulamaları doğrultusunda
yetiştirilmiş olması ve temin edildiği yere ait bilgilerin verilmesi gerekmektedir [4]. Tıbbi
aromatik bitki kültürünün endemik bitkilerin korunabilmesi ve kullanılabilmesi, gerek verim
gerekse etkili maddesi yüksek drog veren elverişli türlerin yetiştirilebilmesi, istenilen
zamanda istenilen kalitede ürün elde edilebilmesi gibi üstünlükleri bulunmaktadır. Yapılacak
kültür çalışmaları ile tıbbi aromatik bitkilerin daha verimli ve bilinçli üretimi ile toplama
faaliyetlerinin daha etkin olarak gerçekleştirilmesi sağlanabilir. Ayrıca doğadan toplanan ve
tür tayini yapılmadan aktarlarda satılan bitkilerin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek
istenmeyen durumlar önlenebilir.
Anahtar Kelimeler: İyi tarım uygulamaları; eczacılık; tıbbi bitki; GBTÜ.
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Farmasötik teknolojinin hızla ilerleyen dallarından nanoteknolojik sistemler arasında
lipozomlar; hem hidrofilik hem de hidrofobik bölgeleri olması nedeni ile aynı anda yağda ve
suda eriyen molekülleri taşıyabilme özelliğine sahip, temel olarak fosfolipitten oluşmuş
mikroskopik veziküllerdir [1]. Bu veziküller, yapısal özelliklerinden dolayı ilaç taşıma aracı
olarak kullanılmaktadırlar. Lipozomların; yapı ve içerik açısından hücre zarına benzerlik
göstermesi, toksik olmaması ve kimyasal içeriğinin araştırmacı tarafından belirlenebilmesi
gibi nedenler ile bilim adamları tarafından uzun yıllar boyunca model membran olarak
kullanılmıştır [2]. Bununla birlikte, belirli hedef hücreye yönelebilen akıllı lipozomlar
üretebilmek için çeşitli lipozom formulasyonları geliştirilmiştir. Lipozomların; gen
tedavisinde, enfeksiyon hastalıkları tedavisinde, dermatolojik hastalıkların tedavisinde ve bazı
hastalıkların teşhisinde kullanımı olup, uygulama alanlarından biri de kanser tedavisidir [3].
Beyin tümörlerinde tedaviye etkin yanıt alınamaması, hastalık sürecinin hızlı ilerlemesi ve
ciddi nörolojik fonksiyon kaybı yaşam kalitesinin hızla düşmesine neden olmaktadır [4] ve
beyin tümörü tedavisinde lipozom ile hedeflendirme yöntemiyle daha anlamlı sonuçlar
alınmaktadır. Bu çalışmada, beyin tümörleri konusuna yoğunlaşarak kanser hakkında genel
bilgiler verilmiş, lipozomların ilaç taşıyıcı sistemler olarak temel özellikleri incelenmiş ve
beyin tümörü tedavisinde lipozomların konumu özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kanser; beyin tümörü; lipozom; nanoteknoloji; hedeflendirilmiş tedavi.
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Bu çalışmada gıda değeri olan hayvanlarda kullanımı yasaklanmış olan nitrofuran grubu
antibiyotikler ve gıdalardaki kromatografik analizleri araştırılmıştır. Antibiyotikler enfeksiyöz
hastalıkların sağaltımı ve önlenmesinde ve gıda değeri olan çiftlik hayvanlarının büyümelerini
ve verimlerini teşvik edici olarak geniş çapta kullanılmaktadırlar. Bu ilaçların sahada uygun
olmayan şekillerde ve yasal olmayan kullanımları sonucu et, süt, yumurta, bal ve hayvanların
yenilebilir diğer dokularında kalıntılar oluşmaktadır. Böyle gıdaların insanlar tarafından
tüketimi ise ciddi sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Antibiyotik kalıntı varlığı
insanlarda alerjik reaksiyonlara yol açabildiği gibi tehlikeli sağlık problemlerine yol
açabilecek olan patojenik bakterilerde antibiyotik direncinin artması gibi ciddi durumlara da
sebep olur [1]. Nitrofuranlar (NF) veteriner tıbbında yaygın olarak kullanılan geniş
spektrumlu antibakteriyel ilaçlardır. Bununla birlikte, bu ilaçların ve metabolizma ürünlerinin
potansiyel kanserojenik ve mutajenik etkileri olduğu kanıtlanmıştır. Gıda değeri olan
hayvanlarda nitrofuran kullanımı yasaklanmıştır fakat yasadışı olarak kullanımı devam
etmektedir. Gıdalarda bulunan kalıntılarının insan sağlığı üzerine olan olumsuz etkileri
nedeniyle gıdalarda bulunabilen kalıntılarının kontrolü ve denetimi gerekmektedir [2,3].
Anahtar Kelimeler: Nitrofuran; metabolit; analiz; gıda; LC-MS/MS.
Kaynaklar
[1] Yıbar A., Soyutemiz E.Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg 2013;8(1): 97-104.
[2] Tuncer HI. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 2007;47(1): 29-37.
[3] TC. Resmi Gazete, 4 Mayıs 2012, Sayı: 28282.
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P-14
Hepatosellüler karsinoma (HepG2) hücrelerinde farklı stres koşullarının apoptoz,
proteazom aktivitesi ve hücre ölüm yolakları üzerine etkileri
Gökhan BİÇİM1*, Kübra TOPRAK1,2, Ayşe Mine YILMAZ1, Betül KARADEMİR1, Ahmet
Süha YALÇIN1
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı ve Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma
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Stres koşullarına adaptasyon homeostazı sağlayan çok sayıda stres yanıt mekanizması
aracılığıyla sağlanır. Kanser hücrelerinin stresle başa çıkma kapasitelerinin yüksek olması
nedeniyle, kanser tedavisinde strese yanıt yolaklarını hedeflemek önemli olmaktadır.
Kemoterapi, radyoterapi vb. tedavilerde strese yanıt yolakları kanseri çevreleyen hücreleri
farklı yollarla etkilemektedir. Eksozomlar, kanser hücrelerini çevreleyen sağlıklı hücrelere
stres aktaran yollardan biri olarak bilinmektedir. Çalışmamızda, insan hepatosit kanser
hücrelerinde (HepG2) farklı hücre ölüm mekanizmalarının strese karşı yanıt üzerindeki
etkileri incelenmiştir. Bu amaçla hücresel stresi indüklemek için farklı konsantrasyonlarda
hidrojen peroksit (H2O2), N-asetil sistein (NAC) ve kuersetin (Q) kullanılmış, apoptoz ve
hücre döngüsünün derecesi akım sitometrisi ile belirlenmiş, ayrıca proteazom aktivitesindeki
değişiklikler ölçülmüştür. Son olarak, hem hücrelerde hem de eksozomlarda hücre ölüm
yolakları ile ilişkili 84 farklı genin ekspresyonlarını ölçmek üzere bir RT2 profiler analizi
gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda HepG2 hücrelerinde H2O2 ve Q uygulamasının hücre
canlılığını azalttığı, apoptozu artırdığı ve hücre döngüsünü bozduğu gözlenmiştir. Ancak,
H2O2 uygulamasının ardından hem apoptoz hem de proteazom aktivitesi artarken, Q
uygulamasından sonra yalnızca proteazom aktivitesi azalmıştır. NAC uygulaması ise hücre
canlılığını ve proteazom aktivitesini desteklemiştir.
Anahtar Kelimeler: HepG2 hücreleri; eksozom; proteazom.
Çalışmamız TUBİTAK tarafından SBAG-216S963 no.lu proje ile desteklenmiştir.
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P-15
In vitro sindirim modelinin Viburnum opulus meyvelerinin fenolik profili ve antioksidan
etkisi üzerine etkisi
Timur Hakan BARAK1*, Erdem YEŞİLADA1
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Biyoyararlanım, biyolojik aktivitenin ortaya çıkması için kilit öneme sahiptir. Bu çalışmanın
amacı Türkiye’de yetişen Viburnum opulus L. (Adoxaceae) meyvelerinin fenolik
kompozisyonlarının ve antioksidan aktivitelerinin insan sindirimin sistemiyle etkileşiminden
sonra ne şekilde farklılaştığını tespit etmektedir. Bu amaçla Viburnum opulus meyvelerinin su
ve metanol ekstrelerinin simüle edilmiş insan sindiriminden sonraki total fenolik, fenolik asit,
flavonoid, proantosiyanidin miktarları, metal indirgeme, serbest radikal süpürücü ve
antioksidan aktivitelerindeki değişimler in vitro modellerle ölçülmüştür.
Viburnum opulus meyvelerinin halk arasında tedavi amacıyla kullanımı yaygındır [1].
Bitkinin meyveleri üzerinde daha önce in vitro antioksidan aktivite çalışmaları yapılmıştır [2].
Ancak mevcut çalışmalarda insan sindiriminin ekstreler üzerindeki etkileri göz önünde
bulundurulmamıştır. İnsan sindirimi ile ektrelerin aktiviteden sorumlu bileşiklerinin
miktarının anlamlı bir biçimde etkilenebildiği bilinmektedir [3].
Viburnum opulus meyveleri tam olgunlaştığında Eylül 2016’da Kayseri ilimizde hasat
edilmiştir. Olgun meyveler parçalandıktan sonra su ve metanol ile çalkalayıcıda oda
sıcaklığında üç saat maserasyona bırakılmıştır. Kalan kısımlar üzerinde bu işlem üç kere
tekrar edilmiştir. Çözücüler uçurulduktan sonra ekstreler liyofilize edilmiştir. İki kısımdan
oluşan insan sindirim sistemi simülasyonu kullanılmıştır. Birinci kısım gastrik faz, ikinci
kısım da intestinal fazdır. Sindirim öncesi fraksiyon ND (Non-Digested), gastrik fazdan
sonraki kısım PG (Post-Gastrik), intestinal kısımda absorbe edilmeyen kısım OUT,
membrandan geçen kısım ise IN olarak isimlendirilmiştir. Fenolik profil için total fenolik,
fenolik asit, proantosiyanidin ve flavonoid içeriği modelleri, metal indirgeme aktivitesi için
demir indirgeme antioksidan kapasite (FRAP) ve bakır indirgeme antioksidan kapasite
(CUPRAC) modelleri, Serbest radikal süpürücü etki için DPPH ve DMPD modelleri,
antioksidan aktivite için ise Total Antioksidan Kapasite (TOAC) modeli kullanılmıştır.
In vitro sindirim modeli, ekstrelerin sindirim öncesindeki kimyasal profillerin ve
aktivitelerinin insan sindirim sisteminden ne şekilde etkilendiğini öngörmeyi hedeflemektedir.
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Türkiye’de yetişen Viburnum opulus türü meyveleri üzerinde yaptığımız bu çalışmada hem
ekstreler arasındaki çözücüden doğan farklar ölçülmüş, hem de ekstreler sindirildikten sonra
aktivitede ve kimyasal profilde meydana gelen değişimler tespit edilmiştir.
Yaptığımız çalışma sonucunda antioksidan özellikleri bilinen bu meyvenin sindirim
simülasyonundan sonra hem fenolik kompozisyonunda hem de antioksidan aktivitelerinde
belirgin değişimler olduğu gösterilmiştir.
Kaynaklar
[1] Ulger H, Ertekin T, Karaca O, Canoz O, Nisari M. Tox and Ind Health 2012; 29: 824–829.
[2] Rop O, Reznicek V, Valsikova M, Jurikova T, Mlcek J, Kramarova D. Molecules 2010; 15: 4467–4477.
[3] Celep E, Aydın A, Yesilada E. Food Chem Toxicol 2012; 50: 3329–3335.
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P-17
Biyolojik aktivite içerebilecek heterohalkalı bileşiklerin tek kap yöntemi kullanarak
triflat katalizörlü sentezleri
Begüm PEKTAŞ1*, Zuhal TURGUT1
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Davutpaşa Yerleşkesi, 34210, Istanbul,
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Oksijen içeren heterohalkalı bileşikler ve onların türevleri çok önemli biyoaktif maddelerdir
ve pek çoğu insan hastalıklarının tedavisinde sıkça kullanılır. Farmasötik açıdan önemli olan
ksanten ve benzoksanten bileşiklerin ateş düşürücü, antiviral, antibakteriyal, antikanser,
antimalaryal, anti-anafilaktik aktivite, diuretik, anti-koagulant etkileri bulunur [1].
Triflat, triflorometansülfonat, CF3SO3- olarak bilinir ve M(OTf)x kısaltması ile gösterilir.
Organik reaksiyonlarda kolay ayrılan bir gruptur ve tek kap reaksiyonlarında sıkça
kullanılmaktadır [2].
Bu çalışmada, biyoaktif özellik gösterebilecek yeni substitüe tetrahidrobenzo[b]ksanten1,6,11-trion bileşikleri triflat katalizörü eşliğinde tek kap yöntemi kullanılarak iyi verimler ile
sentezlenmiştir. Sentezlenen ürünlerin yapı aydınlatma çalışmaları FTIR, 1H NMR, 13C NMR,
ve GC-MS gibi spektroskopik yöntemler ile gerçekleştirilmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Triflat; benzoksanten; tek kap; biyoaktif madde.
Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir.
Proje Numarası: FYL-2018-3458.
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P-18
Biyolojik aktiviteye sahip olabilecek yeni Schiff bazlarının yeşil sentezi
Merve BEYTORUN1*, Fatma Tülay TUĞCU1, Zuhal TURGUT1
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Schiff bazları; antifungal, antibakteriyel, antimalaryal, antiproliferatif, antiviral ve antiinflamatuar özelliklerinden dolayı geniş bir yelpazede biyolojik aktivite sergiledikleri için
farmasötik kimyada yararlanılan önemli bileşiklerdir [1]. Ayrıca, tiyenil-substitue Schiff
bazlarının da antihistaminik, antikanser ve antimikrobial aktivitelere sahip oldukları
bilinmektedir [2]. Bu bileşiklerin sentetik oksijen taşıyıcı, enzimatik reaksiyonlarda ara ürün
oluşturucu, antitümör etkisi gibi özeliklerinin yanında bazı metal iyonlarına karşı seçici ve
spesifik reaksiyon vererek spektrofotometrik reaktif olarak analitik kimyada kullanımları da
önem taşımaktadır. Schiff bazları, koordinasyon kimyasında da çok yönlü ve kapsamlı olarak
incelenen önemli bir ligand sınıfıdır. Bütün bu özellikleri nedeniyle Schiff bazları hem teorik
hem de deneysel çalışmalarda oldukça dikkat çeken bileşiklerdir [3].
Yapılan literatür araştırmalarının ışığında, bu çalışmada biyolojik aktiviteye sahip olabilecek
yeni schiff bazı türevleri; substitue tiyofen aldehidler ve primer aromatik aminler kullanılarak
çözücüsüz ortamda başarılı bir şekilde elde edilmiştir. Sentezlenen ürünler saflaştırıldıktan
sonra yapıları infrared, nükleer magnetik rezonans ve kütle spektral verilerinden
yararlanılarak aydınlatılmıştır:
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Anahtar Kelimeler: Yeşil sentez; Schiff bazı; tek-kap yöntemi.
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P-19
Yeni bir simetrik bisbenzimidazol bileşiğinin sentezlenmesi ve yapısının belirlenmesi
İnci Selin DOĞAN1*, Mehmet Evren ÖZTÜRK1, Hasan Erdinç SELLİTEPE1, Bahittin
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Benzimidazol ve bisbenzimidazol türevleri, hem doğal hem de sentetik orijinli çok sayıda
biyoaktif bileşikte kilit bileşenlerdir. Benzimidazol türevleri antimikrobiyal, antibakteriyel,
HIV

inhibitörü,

parazit

öldürücü,

antiviral,

antihipertansif,

antiülser,

antifungal,

antiproliferatif, antitümör, antienflamatuar, antioksidan, antiprotozoal, androjen reseptörü
antagonisti ve antikonvülsan özellikleri de dahil olmak üzere çok yönlü farmakolojik
aktivitelere sahiptir [1].
Bu çalışmada simetrik yapıda bisbenzimidazol türevi yeni bir bileşik sentezlenmesi
amaçlanmıştır. Öncelikle, dibromoetandan bütandinitrilin ilk basamakta sentezlenmesi [2]
elde edilen bütandinitrilden Pinner yöntemiyle [3], ikinci basamakta iminoester sentezlenmesi
ve iminoester ile 4,5-dikloro-o-fenilendiamin reaksiyonundan [4] son basamakta 2,2'-(1,2etandiil)bis(5,6-dikloro-1H-benzimidazol)–bisbenzimidazol

bileşiği

sentezlenmesi

hedeflenmiştir.
Sentezlenen bileşiğin yapısının aydınlatılması için IR, 1H-NMR,

13

C-NMR ve kütle gibi

spektroskopik yöntemler kullanılmıştır. Sentezlenen orijinal bileşiğin biyolojik ve
farmakolojik aktivitesinin incelenmesi için çalışmalar planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Benzimidazol; bisbenzimidazol; bütandinitril; iminoester.
Bu çalışma Tübitak 2209A Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı
1919B011700958 no.lu proje ile desteklenmiştir.
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P-20
İlaç taşıyıcı sistem olarak betasiklodekstrin kaynaklı nanosüngerlerin sentezi ve
karakterizasyon çalışmaları
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Nanosüngerler, nano boyutta porlu yapıdaki ilaç taşıyıcı sistemlerdir.
etkilerini

azaltmadan

etkin

maddelerin

tahriş

edici

etkilerini

Nanosüngerler

azaltabilmeleri

ve

biyoparçanabilir özellikte hazırlanabilmelerinden dolayı son yıllarda önem kazanmıştır.
Siklodekstrinler,
fizyokimyasal

ilaç
ve

moleküllerinin

farmasötik

çözünürlük,

özelliklerini

stabilite

güçlendirmek

ve
için

biyoyararlanım

gibi

kullanılmaktadırlar.

Siklodekstrinlerin bu özelliklerine ek olarak nanosünger yapısını oluşturmaya uygun
karakteristik yapısından ötürü birçok araştırmacı tarafından kullanılmış ve geliştirilmiştir [1].
Bu çalışmada, çözünme hızını ve çözünürlüğü arttırarak ilaç moleküllerinin biyoyararlanımını
arttırmak gibi eşsiz karakteristik özelliklere sahip betasiklodekstrinler (-CD) kullanılarak
nanosünger ilaç taşıyıcı sistemi hazırlanması hedeflenmiştir [1-2]. Bu amaçla β-CD’ler, farklı
mol oranlarında 1,1′-karbonildiimidazol (CDI) kullanılarak çapraz bağlanarak nanosüngerler
sentezlenmiştir. Elde edilen nanosüngerler uygun parçacık boyutuna getirildikten sonra
fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi, dinamik ışık saçılımı yöntemi gibi yöntemler
kullanılarak karakterize edilmiştir. İlerideki çalışmalar ile nanosüngerlerin ilaç taşıyıcı sistem
olarak değerlendirilmeleri hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Siklodekstrin; nanosünger; karbonildiimidazol.
Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından SAG-C-YLP-081117-0612
kodlu proje ile desteklenmiştir.
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P-21
Pirazolon halkasından hareketle sentezlenen çeşitli Schiff bazları üzerinde saflaştırma
çalışmaları
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Pirazolon türevleri arasından 4-aminoantipirin, aldehitler/ketonlarla çeşitli Schiff bazlarını
oluşturur ve bu yapılar biyolojik, farmakolojik, klinik ve analitik uygulamalarda üstün reaktif
olarak bilinirler [1].
Schiff bazları, diğer pek çok heterosiklik bileşiğin sentezinde rol aldığı için son yıllarda
büyük ilgi görmüştür. Ayrıca Schiff bazları antimikrobiyal, antifungal, antiviral, antiinflamatuar, analjezik, antikonvülsan, antitüberküloz, antikanser, antioksidan, antihelmintik,
antimalaryal gibi geniş bir biyolojik aktivite yelpazesi nedeniyle tıpta ve farmasötik alanda
önem kazanmıştır [2]. Schiff bazları, bir azometin grubunu (-CH=N-) içeren bileşiklerdir. Bu
yapılar çoğunlukla bir karbonil bileşiğinin bir primer amin ile kondenzasyonu sonucu
oluşurlar. Schiff bazı bileşikleri büyük olasılıkla taşıdıkları -CH=N- grubundan ötürü çeşitli
biyolojik aktiviteler sergilemektedirler [3].
Bu çalışmada yeni Schiff bazı bileşiklerinin sentezlenmesi ve çeşitli spektroskopik yöntemler
ile yapısının aydınlatılması hedeflenmiştir. Schiff bazları, aminli bileşikler ile çeşitli
aldehitlerin reaksiyonu sonucu elde edilmektedirler. Sentezlenen bileşiklerin yapıları IR, 1HNMR ve 13C-NMR spektral verileri ile kanıtlanmıştır.
Sentezlenen bileşiklerin yapı karakterizasyonu ve literatür bilgileri hedeflenen yapıların
oluştuğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: 4-Aminoantipirin; sentez; Schiff bazı.
Kaynaklar
[1] Raman N, Johnson Raja S, Sakthivel A. J Coord Chem. 2009; 62(5): 691-709.
[2] Baluja S, Chanda S. Rev Colomb Cienc Quim Farm. 2016; 45(2): 201-218.
[3] Jirjees I, Ali SA, Mahdi HA. Int J Sci Engin Res. 2015; 6(11): 735-743.
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P-22
Teucrium polium L. subsp. polium’un Eskişehir ve Gaziantep popülasyonlarının uçucu
yağ profilleri
Deniz DOĞAN1, Dilan ÖZDEL1*, İlham ERÖZ POYRAZ2, Gülmira ÖZEK3
Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 26470 Eskişehir
Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, 26470 Eskişehir
3
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*dilanozdel@anadolu.edu.tr

Lamiaceae familyasının bir üyesi olan ve “tüylü kısamahmut, acı yavşan, paryavşan,
peryavşan” isimleri ile bilinen Teucrium polium L. subsp. polium taksonu ülkemizde yaygın
olarak yetişen polimorfik bir bitkidir 1-3]. Halk arasında bu bitki, iştah açıcı, mide ağrılarını
kesici, uyarıcı, kuvvet verici, ateş düşürücü olarak, ayrıca, soğuk algınlığı, karaciğer
rahatsızlıkları, hemoroit ve şeker hastalığında kullanılır 1, 4-6]. Taksonun Eskişehir (A) ve
Gaziantep (B) lokalitelerinden toplanan örnekleri tayin edilmiş 3] ve herbaryum örnekleri
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’na (ESSE) yerleştirilmiştir. Örneklerin
çiçekli toprak üstü kısımları hidrodistilasyona tabi tutularak uçucu yağları %0.12 (A) ve
%0.08 (B) verimle elde edilmiştir. Uçucu yağların kimyasal kompozisyonu GC/MS (GazKromatografisi – Kütle Spektrometresi) ve GC-FID (Gaz Kromatografisi – Alev İyonlaşma
Dedektörü) teknikleri ile aydınlatılmıştır. Eskişehir popülasyonuna ait örneğin uçucu yağ ana
bileşenleri, -pinen, germakren D (%13.7), -pinen (%11.9), mirsen (%7.8), (Z)-farnesen (%4.3), limonen (%3.8) ve germakren B (%3.7) olarak tespit edilmiştir. Gaziantep
popülasyonuna ait örneğin uçucu yağ ana bileşenleri ise, -pinen, trans--bergamotol
(%7.7), guaia-6,10(14)-dien-4--ol (%7.7), -pinen (%7.6), germakren D (%6.5), mirsen
(%6.1), kriptomerion (%5.0), bisiklogermakren (%3.9), -bergamoten (%3.5) ve sabinen
(%3.2) olarak saptanmıştır. İki farklı coğrafik bölgede yetişen popülasyonlara ait örneklerin
uçucu yağ içerikleri bu çalışma ile ortaya konmuş ve karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Teucrium polium L. subsp. Polium; uçucu yağ; GC/MS.
Kaynaklar
1] Baytop T, Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi, Geçmişte ve Bugün. Nobel Tıp Kitabevleri, İkinci Baskı, İstanbul.
1999.
2] http://www.bizimbitkiler.org.tr/v2/hiyerarsi.php?c=Teucrium
3] Davis PH, Flora of Turkey and the East Aegean Islands. University Press, Edinburgh. 1982.
4] Çakılcıoğlu U, Khatun S, Türkoğlu İ, Hayta S, J. Ethnopharmacol 2011;137(1):469-486.
5] Güneş S, Savran A, Paksoy MY, Koşar M, Çakılcıoğlu U. J Herb Med 2017;8:68-75.
6] Saraç N, Uğur A. EurAs J BioSci 2007;4:28-37.
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P-23
Calamintha grandiflora Moench uçucu yağ ve ekstresinin fitokimyasal ve antioksidan
özelliklerinin araştırılması
Yasemin YILMAZ*1, Betül KENAR1, Süleyman YUR1, Fatih GÖGER1,2, Ahmet DURAN3,
Temel ÖZEK1
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Türkiye Florası’nda Calamintha Miller (Lamiaceae) cinsi 6’sı endemik olmak üzere 9 tür ve
13 takson ile temsil edilmektedir [1,2]. C. grandiflora (L.) Moench türünün yaprakları
diaforetik ve balgam söktürücü, stimulan, tonik, antiseptik ve antispazmodik olarak
kullanılmaktadır [3]. Bu çalışma kapsamında, C. grandiflora uçucu yağı ve ekstresinin
fitokimyasal özellikleri ve antioksidan etkileri araştırılmıştır. C. grandiflora yaprak ve çiçek
kısımlarından hidrodistilasyonla sırasıyla %0.07 ve %0.02 verimle uçucu yağlar (YUY, ÇUY)
elde edilmiştir. Yapraklardan maserasyon yöntemiyle %4.11 verimle metanollü ekstre elde
edilmiştir (YE). ÇUY’nda başta miristisin (%20.4) ve fitol (%11.4) olmak üzere
fenilpropanoit yapıdaki bileşikler yüksek miktarda bulunmuştur. Bununla birlikte, oksijenli
monoterpenlerden terpinen-4-ol (%7.2), mirtenol (%5.7) ve izopinocamfon (%4.8), oksijenli
seskiterpenlerden ise karyofillen oksit (%6.0) ve alkan serisinden heptakosan (%9.9) ve
pentakosan (%6.2) tespit edilmiştir. YUY’nın yarısının fazlası oksijenli monoterpenlerden
oluşup majör bileşikler olarak izopinokamfon (%28.9), pinokamfon (%6.3), mirtenol (%5.6),
mirtenal (%5.4), karvon (%4.0), terpinen-4-ol (%3.6) ve trans-pinokarvil asetat (%2.4)
saptanmıştır. Oksijenli seskiterpenler grubundan karyofillen oksit (%15.0) yüksek oranda
tespit edilmiştir. LC-MS/MS analizi sonucunda metanollü ekstrelerin fenolik asitler (kuinik
asit, 3-kaffeoilkuinik asit, 4-kaffeoilkuinik asit, rozmarinik asit, salvinolik asit A, kaffeik asit)
ve flavonoitler (kersetin glukozit, kempferol glukozit, apigenin glukuronit) açısından zengin
olduğu tespit edilmiştir. Ekstre ve uçucu yağların DPPH• ve TEAC•+ serbest radikalleri
süpürme etkileri incelenmiştir. YE’si inhibisyon etkisinin çok yüksek olduğu saptanmıştır
(IC50 0.06±0.003 mg/mL). Yaprak ve çiçek uçucu yağlarının 30 mg/mL konsantrasyonda
antioksidan etkilerinin (sırasıyla %İnh 42.08±1.37 ve 7.54±0.48) zayıf olduğu tespit
edilmiştir. Troloks’a eşdeğer antioksidan kapasitesi en yüksek olarak YE’sinde belirlenmiştir
(TEAC 0.34±0.2 mM). Toplam fenol miktarı da YE’sinde yüksek olarak (201.4±13.8
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mgGAE/gkuru ekstre) saptanmıştır. Toplam flavonoit miktarı YE’sinde 9.2±0.8 mgRE/gkuru ekstre
olarak saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Calamintha grandiflora; ekstre; uçucu yağ; antioksidan aktivite.
Kaynaklar
[1] Alan S, Türkiye'deki Calamintha Miller (Lamiaceae) genusu üzerinde taksonomik, morfolojik, anatomik ve
kimyasal çalışmalar 2005. Doktora tezi, Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir
[2] http://www.ipni.org
[3] Souleles C, Harvala C, Chinou J. Int J Pharmacogn 1991;29(4):317-319.
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P-24
(S)-Naproksen’den türeyen 1,2,4-triazol ve tiyoeter bileşiklerinin sentezi ve meme
kanseri üzerinde antikanser etkileri
Kaan BİRGÜL1,5*, Abdullahi İbrahim UBA2, Ozan ÇUHADAR3, Sevgi KOÇYİĞİT
SEVİNÇ3, Pınar MEGA TİBER3, Oya ORUN3, Özgür YILMAZ4, Kemal YELEKÇİ2,
Şükriye Güniz KÜÇÜKGÜZEL1
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Kanser, düşük iyileşme oranı ve iyileştikten sonra tekrarlaması nedenleri ile tüm dünyada
görülen ciddi bir sağlık sorunudur. Kanser tedavisinde ilaç direncinin gelişmesi ve kullanılan
ilaçların ciddi yan etkilerinin bulunması, yeni antikanser ajanların geliştirilmesinin önemini
ortaya koymaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada kanser tedavisinde önemli bir makromoleküler
hedef olan metiyonin aminopeptidaz-2 (MetAP2) enzimi hedef alınmıştır. MetAP2, apoptotik
yolak üzerinde ve farklı türdeki tümörlerin gelişiminde önemli rol oynayan bifonksiyonel bir
proteindir [1]. Naproksen ((S)-2-(6-metoksi-2-naftil) propanoik asit), non-steroidal antienflamatuvar (NSAEİ) bir ilaçtır. NSAEİ ilaçların analjezik, anti-enflamatuvar ve antipiretik
etkilerinin yanı sıra, antikanser aktivitelerinin de bulunduğu yapılan çalışmalarda
gösterilmiştir [2]. Tiyosemikarbazit, 1,2,4-triazol-3-tiyon ve tiyoeter yapılarının da çeşitli
kanser hücre hatlarında antikanser aktivitesinin bulunduğu belirtilmiştir [3-5]. Tasarlanan
bileşiklerin moleküler modelleme çalışmaları yapılarak MetAP2 enziminin aktif bölgesinde
moleküler etkileşimleri gösterilmiştir. Bu bilgiler ışığında, çeşitli kanser hücreleri üzerinde
antikanser aktivitesi bildirilen naproksen üzerinden MetAP2 enzimi üzerinde moleküler
modelleme çalışmaları yapılarak yeni (S)-Naproksen türevleri tasarlanmış ve sentezlenmiştir.
Sentezlenen bileşiklerin saflıkları İ.T.K ve elementel analiz çalışmaları ile kontrol edilmiş,
yapıları FT-IR, 1H-NMR ile aydınlatılmıştır. Sentezlenen yeni (S)-Naproksen türevlerinin in
vitro sitotoksik etkileri MCF-7 insan meme kanseri hücre hattına karşı MTT yöntemi ile test
edilmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Naproksen; antikanser; MetAP2; moleküler modelleme; MCF-7.
Sentezlenen bileşiklerin moleküler modelleme, sentez ve yapı-aydınlatma çalışmaları TÜBİTAK tarafından
215S009 numaralı proje ile desteklenmiştir.

Kaynaklar
[1] Selvakumar P., Lakshmikuttyamma A., Dimmock J. R., Sharma R. K. Biochimica et Biophysica Acta
2006;1765:148-154.
[2] Motawi T.M., Bustanji Y., El-Maraghy S., Taha M.O., Al-Ghussein M.A. J Enzyme Inhib Med Chem,
2014;29(2):153-161.
[3] Küçükgüzel Ş.G., Coşkun G.P. Anticancer Agents Med Chem, 2016;16(10):1288-1300.
[4] Küçükgüzel Ş.G., Süzgün P.Ç. Eur J Med Chem 2015;97:830-870.
[5] Çoruh I., Çevik Ö., Yelekçi K., Djikic T., Küçükgüzel Ş.G. Arch Pharm Chem Life Sci. 2018;351:e1700195.
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P-25
Valsartanın tablet formülasyonundan tayini ve hızlandırılmış bozundurma çalışmaları
ile stabilitesinin HPLC yöntemi ile incelenmesi
Deniz ÇIKLA YILMAZ1*, Serap KARADERİ1, Bilge BEBEK2
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İstanbul, Türkiye
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Kimyasal adı N-(1-oksopentil)-N-[[2-(1H-tetrazol-5-il) [1,1-bifenil]-4-il]metil]-L-valin olan
valsartan, ağızdan alındığında aktif olan, spesifik bir anjiyotensin II (Ang II) reseptör
antagonistidir ve hipertansiyon tedavisinde kullanılır [1]. Farmasötik ürünün sahip olduğu ilaç
etken maddesinin kararlılığı, ürün geliştirme sürecinin ön klinik formülasyon, ilacın üretimi,
ambalajlanması ve son kullanma tarihinin belirlenmesi aşamalarıyla doğrudan ilişkilidir.
Etken maddenin tayini için geliştirilen analitik yöntem, bozunma ürünlerinin, safsızlıkların ve
yardımcı maddelerin ilaç etken maddelerinin analizine girişim yapmadığını kanıtlamalıdır.
Etken maddenin analizinin stres koşullarında ilaç etken maddesinin bozunma testlerini
gerçekleştirmek için öneriler, International Conference on Harmonization (ICH) Q1A (R2)
yönergelerinde bulunmaktadır [2]. Bu çalışmada valsartan ilaç etkeni ICH yönergelerinde
belirtilen, hidroliz (asit ve baz ile bozundurma), oksidasyon, fotoliz ve termal stres koşullarına
tabi tutulmuştur. Bozundurma çalışmalarının sonucunda valsartanın bozunma ürünleriyle
birlikte analizlenebildiği görülmüştür. Kromatografik koşullar; Kolon GL Sciences İnertsil
ODS-3 (4.0 x 125 mm 5µm), hareketli faz 0,05 M pH:2,6 Tamponu / Metanol karışımı, Diod
dizi dedektör ile 254 nm dalgaboyu olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Valsartan; bozundurma çalışması; stres koşulları; HPLC.

Kaynaklar
[1] Krishnaiah C, Raghupathi Reddya A, Kumar R, Mukkanti K. J Pharm Biomed Anal 2010; 53: 483-489
[2] Kogawa AC, Salgado HRN. Curr Pharm Anal 2016;12: 18-24
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P-26
Metal komplekslerinin terapötik uygulamaları
Sevde YILMAZ1, Deniz ÇIKLA YILMAZ2*
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Haydarpaşa, İstanbul, Türkiye

1

Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İstanbul, Türkiye

2

*deniz.yilmaz@marmara.edu.tr

Mısırlılar, M.Ö. 3500’de suyu sterilize etmek için bakır kullanıyorlardı ve M.Ö 1500’de
çinkonun yaraları iyileştirdiğini biliyorlardı. Rönesans döneminde Avrupa’da civa klorür
diüretik olarak kullanılıyordu. Her ne kadar metaller tıbbi amaçla uzun zamandan beri ampirik
olarak kullanılmışsa da sisplatinin keşfinden sonra, metal komplekslerinin ilaç etken maddesi
olarak önemi anlaşılmıştır. 1960’lı yıllarda geliştirilen sisplatin molekülü, platin içeren bir
komplekstir ve güçlü bir neoplastik ajandır. Sisplatinin çeşitli tümörler üzerindeki klinik
başarısından sonra, çeşitli metallerin farklı moleküllerle oluşturduğu koordinasyon bileşikleri
araştırmaların konusu olmuştur. Bu çalışmada günümüzde Amerika’da ve Avrupa ülkelerince
onaylı terapötik ve diagnostik amaçlı kullanılan ve güncel literatürde klinik araştırma içinde
olan yeni ve umut verici metal kompleksi temelli ilaçlara odaklanılmıştır [1].

Anahtar Kelimeler: Metal kompleksleri; sisplatin; terapötik.

Kaynaklar
[1] Orvig C, Abrams MJ. Chem Rev 1999; 99: 2201-2203.
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P-27
Ticari olarak satılan tarçın yağındaki uçucu bileşenlerin GC-MS ile belirlenmesi
Bilal YILMAZ1, Burak BAYRAK1*, Yücel KADIOĞLU1
Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, 25240, Erzurum, Türkiye.

1

*bayrkburak@gmail.com

Günümüzde uçucu yağların kozmetik, parfüm ve gıda sanayisinden, ilaç sanayisine kadar
geniş bir kullanım alanı vardır. Bu şekilde geniş kullanım alanına sahip olan bitkilerin
mutajenik ve antimutajenik etkisini belirlemek çeşitli hastalıklar ve kanserin tedavisinde
büyük öneme sahiptir. Tarçının, diyabette etkili olabileceği düşünülen ve hipoglisemik etkili
bir bitki olduğu; tarçın ekstraktlarının in vitro glukoz alımını ve glikojen sentezini artırarak
glukoz metabolizmasında olumlu etkilere sahip olabileceği bildirilmektedir [1]. Tarçının uzun
süreli geleneksel kullanımından sonra onu modern terapi yöntemlerinde kullanmak amacıyla
hayvanlar üzerinde birçok bilimsel çalışmalar yapıldığı da rapor edilmektedir [2]. Bu
çalışmanın amacı; ticari olarak satılan tarçın yağındaki uçucu bileşenlerin GC-MS yöntemi ile
kalitatif analizini gerçekleştirmektir. GC-MS çalışmasında; Agilent 7820A Network GC
sistem, 7820 kütle spektroskopisi dedektörü, Agilent 7673 serisi otosampler ve HP-5 MS
kolon (30 m x 0,250 mm ID, film kalınlığı 0,25 µm) kullanılarak 0.8 ml/dak akış hızı ve 1 l
split enjeksiyon oranı (40:1) ile analiz gerçekleştirilmiştir. GC-MS yönteminde kullanılan
fırın sıcaklık programı 60 ºC’de 10 dakika bekletilerek, dakikada 4 ºC yükselterek 220 ºC’de
10 dakika bekletilerek, sonra dakikada 1 ºC yükselterek 240 ºC’de 1.0 dakika bekletilerek
uygulanan fırın sıcaklık programı ile analiz gerçekleştirilmiştir. Elektronik iyonizasyon
tekniğinde m/z 25 ile 450 aralığındaki iyon modu seçilmiştir. Yöntem optimizasyonu
sonucunda ticari olarak elde edilen tarçın yağ numunesinin GC-MS ile analizi yapılmıştır.
Analiz sonucunda elde edilen ana bileşenler cinnamal, sinnamil asetat, eugenol, linalol ve
karyofillen yapısındaki maddeler tanımlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tarçın; uçucu bileşenler; GC-MS.
Kaynaklar
[1] Khan A, Safdar M, Khan MMA, Khattak KN, Anderson RA. Diabetes Care 2002; 26;3215-3218.
[2] Karnick CR. Pharmacopoeial Standards of Herbal Plants. Sri Satguru Matbaası, Delhi. 1994; 1138.
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P-28
GC-MS yöntemi ile ticari ökaliptus yağındaki uçucu bileşenlerin tayini
Bilal YILMAZ1, Burak BAYRAK1*, Yücel KADIOĞLU1
Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, 25240, Erzurum, Türkiye.
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Ülkemizde çoğunlukla tedavi yöntemlerini büyüklerinden öğrenmiş olan deneyimli kişiler,
tedavide bitkisel, hayvansal ve madensel maddelerle hazırladıkları ‘halk ilacı’nı kullanarak
hastalıkları tedavi etmeye çalışmaktadırlar. Bu halk ilaçlarının hazırlanmasında ise çoğunlukla
çevrede yetişen bitkilerden yararlanılmaktadır. Ülkemizde de yoğun bir kullanımı olan bu tür
bitkilere ‘Şifalı Bitkiler’ denilmektedir. Ökaliptus, myrtaceae (mersingiller) familyasına ait bir
bitkidir. Ökaliptus yağı, kafur kokusunda olması nedeniyle sinir sistemini etkileyerek
rahatlama sağlamaktadır. Bunun yanında lokal olarak kanamaların durdurulmasında, masaj
yoluyla migren ve baş ağrısı gidermede, solunum yolları tıkanıklığında, kronik bronşitte,
öksürükte, tüberkülozda, yapraklarının çiğnenmesi yoluyla dişeti ve ağız hastalıklarında,
sıtmada, pansuman maddesi olarak yaralanma ve iltihaplarda kullanılmaktadır. Ökaliptus
yapraklarından elde edilen okaliptol, ilaç kodeksine girmiş olup günümüzde de
kullanılmaktadır [1]. Bu çalışmanın amacı; ticari olarak satılan ökaliptus yağındaki uçucu
bileşenlerin GC-MS yöntemi ile analizini gerçekleştirmektir. GC-MS çalışmasında; HP-5 MS
kolon (30 m x 0,250 mm ID, film kalınlığı 0,25 µm) kullanılarak 0.8 ml/dak akış hızı ve 1 l
split enjeksiyon oranı (40:1) ile analiz gerçekleştirilmiştir. GC-MS yönteminde kullanılan
fırın sıcaklık programı 60 ºC’de 10 dakika bekletilerek, dakikada 4 ºC yükselterek 220 ºC’de
10 dakika bekletilerek, sonra dakikada 1 ºC yükselterek 240 ºC’de 1.0 dakika bekletilerek
uygulanan fırın sıcaklık programı ile analiz gerçekleştirilmiştir. Yöntem optimizasyonu
sonucunda ticari olarak elde edilen ökaliptus yağ numunesinin GC-MS ile analizi yapılmıştır.
Analiz sonucunda elde edilen ana bileşenler okaliptol, terpinen ve pinen yapısındaki maddeler
tanımlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ökaliptus; GC-MS; uçucu bileşenler.
Kaynaklar
[1] Gökçe N, Karlıkaya E. Trakya Üniversitesi Tıp Fakultesi Dergisi, 2002: 19;189-194.
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P-29
Hipertansiyon tedavisinde kullanılan amlodipin etkin maddesinin farmasötik
preparatlarda diferansiyel puls voltametri yöntemi ile miktar tayini
Ümit KOÇAK1*, Bilal YILMAZ1
Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, 25240, Erzurum, Türkiye.
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Amlodipin bir kalsiyum kanal blokörüdür. Hipertansiyon tedavisinde kullanılır [1].

Bu

çalışmanın amacı, farmasötik preparatlarda amplodipin etkin maddesinin miktar tayini için
basit, hassas, doğru ve hızlı bir yöntem olan diferansiyel puls voltametri tekniğinin
geliştirilmesi ve valide edilmesidir. Voltametrik çalışmalar için öncelikle 0,04 M BrittonRobinson çözeltisinde (pH 5) amlodipinin 100 µg/ml derişiminde stok çözeltisi hazırlandı. Bu
stok çözeltiden belirli hacimlerde alınıp seyreltilerek 2.5, 5, 10, 15, 20, 25 ve 30 µg/ml
derişimlerde standart çalışma çözeltileri hazırlandı. Daha sonra bu standart çözeltiler
kullanılarak diferansiyel puls voltamogramlar kaydedildi. Voltamogramlardan elde edilen pik
akım değerleri yöntemin doğrusal olduğu amplodipin derişimine (2,5-30 µg/ml) karşı grafik
edilerek kalibrasyon eğrileri çizildi. Voltametri yönteminin kalibrasyon eğrisinin regresyon
analizinden regresyon doğru denklemi ve korelasyon katsayısı (r) sırasıyla y=0,0116x+0,0138
ve 0,9908 olarak belirlendi. Yöntemin gözlenebilme sınırı 0,8 µg/ml ve miktar tayin sınırı ise
2,4 µg/ml olarak tespit edildi. Gün içi ve günler arası kesinlik belirlenmesinde yüzde bağıl
standart sapma ve doğruluk belirlenmesinde bağıl hata değerleri de sırasıyla % 3,36 ve %
6,29’dan küçük olarak bulundu. Diğer yandan yöntemin uygulaması, amplodipin içeren
farmasötik preparatlardan Cardofix Plus tablette miktar tayini yapılarak gerçekleştirildi.
Yöntemin farmasötik preparattan geri kazanım değerleri % 98 ile % 102 arasında olduğu
belirlendi. Sonuç olarak; diferansiyel puls voltametri yöntemi hassas, doğru, kesin ve duyarlı
olduğundan ilaç endüstrisinde amlodipin etkin maddesinin kalite kontrol çalışmalarında
kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Amlodipin; diferansiyel puls voltametri; validasyon, tablet.
Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından TYL-2018-6434 nolu proje
kapsamında desteklenmiştir.

Kaynaklar
[1] Juyal V, Chaudhary M, Kumar P, Gnanarajan G, Yadav PK. J Pharm Res 2008; 1;182-187.
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P-30
Etil-4-aminobenzoattan hareketle yeni tiyosemikarbazit ve 1,2,4-triazol türevlerinin
sentezi ve yapı aydınlatma çalışmaları
Muhammed İhsan HAN1*, Göknil Pelin COŞKUN2, Eren ERGENÇ3, Şilan ÇİVİLİBAL3,
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Etil-4-aminobenzoat (Benzokain) lokal anestezik etkili ve yaygın şekilde kullanılan bir etkin
maddedir. Tiyosemikarbazit yapısı ve 1,2,4-triazol halkası içeren bileşiklerin pek çok
biyolojik etki gösterdiği bildirilmiştir [1,2]. Tiyosemikarbazit yapısı biyolojik etki gösteren
yapılar olduğu gibi, 1,2,4-triazol halkası da tiyosemikarbazit üzerinden sentezlenmektedir [3].
Bu bilgilerin ışığında bu calışmada; etil 4-(benzoilamino)benzoat, benzoil klorür ve etil-4aminobenzoatın Schotten-Baumann reaksiyonuyla elde edilmiş ve bu bileşiğin hidrazin-hidrat
ile ısıtılmasıyla sübstitüsyon reaksiyonu sonucu N-[4-(hidrazinilkarbonil)fenil]benzamit
bileşiği kazanılmıştır [4]. Elde edilen hidrazit bileşiği üzerinden 2-fluorofenil, 2,6difluorofenil ve 2,4-diklorofenil sübstitüentlerine sahip yeni tiyosemikarbazit bileşikleri
sentezlenmiştir. Bu bileşiklerden ise sadece 2-fluorofenil sübstitüentine sahip olan
tiyosemikarbazit bileşiği üzerinden 1,2,4-triazol halkasının sentezi gerçekleştirilmiştir.
Orijinal oldukları saptanan bileşiklerin fiziksel, kimyasal, kromatografik ve spektroskopik
yöntemler kullanılarak yapı karakterizasyonları yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tiyosemikarbazit; 1,2,4-triazol; etil-4-aminobenzoat; yapı-aydınlatma.

Kaynaklar
[1] Küçükgüzel ŞG, Coşkun GP. Anti-Cancer Agents in Med Chem, 2016; 16: 1288-1300.
[2] Küçükgüzel ŞG, Süzgün PÇ. Eur J Med Chem 2015; 97: 830-870.
[3] Çıkla P, Arora P, Basu A, Talele TT, Basu NK, Küçükgüzel ŞG. Marmara Pharm J 2013; 17: 138-146.
[4] Durgun BB, Rollas S, J.Pharm.Univ.Mar. , 7,107-111,1991.
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P-31
Etil 4-hidroksibenzoattan hareketle yeni tiyosemikarbazit türevlerinin
sentezi ve yapı aydınlatma çalışmaları
Muhammed İhsan HAN1*, Aybüke ALTAN2, Yiğitcan AKTAŞ2, Şükriye Güniz
KÜÇÜKGÜZEL2
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Tiyosemikarbazit yapısını içeren bileşiklerin başta antikanser aktivite olmak üzere, geniş bir
biyolojik aktivite spektrumuna sahiptir [1]. Laboratuvarımızda sentezlenen birçok
tiyosemikarbazit türevi bileşiklerin çeşitli aktiviteler gösterdiği tespit edilmiştir [2-5].
Bu çalışma kapsamında; etil-4-hidroksibenzoattan (Etil Paraben) hareketle çeşitli yeni
tiyosemikarbazit türevi moleküller sentezlenmiştir. Başlangıç molekülünün hidrazin-hidrat ile
etanolik ortamda geri çeviren soğutucu altında ısıtılmasıyla hidrazit türevi etil-4hidroksibenzoik asit hidrazidi, ilgili hidrazidin çeşitli izotiyosanatlar ile etanol/n-bütanol
karışımında

ısıtılmasıyla

2-[(4-hidroksifenil)karbonil]-N-(sübstitüe)fenilhidrazin

karbotiyoamit molekülleri elde edilmiştir. Sentezlenen bileşiklerin elementel analiz, ince
tabaka kromatografisi, erime derecesi tayini gibi yöntemlerle saflıkları tespit edilip, FT-IR,
1

H-NMR teknikleri kullanılarak yapıları aydınlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tiyosemikarbazit; etil-4-hidroksibenzoat; antikanser; yapı-aydınlatma.
Kaynaklar
[1] Küçükgüzel ŞG, Coşkun GP. Anti-Cancer Agents in Med Chem 2016; 16: 1288-1300.
[2] Küçükgüzel ŞG, Küçükgüzel İ, Tatar E, Rollas S, Şahin F, Güllüce M, De Clercq E, Kabasakal L. Eur J Med
Chem 2007; 42: 893-901.
[3] Çıkla P, Arora P, Basu A, Talele TT, Basu NK, Küçükgüzel ŞG. Marmara Pharm J 2013; 17: 138-146.
[4] Dadaş Y, Coşkun GP, Akpınar ÖB, Özsavcı D, Küçükgüzel ŞG. Marmara Pharm J 2015; 19: 259-267.
[5] Küçükgüzel G, Kocatepe A, De Clercq E, Şahin F, Güllüce M. Eur J Med Chem 2007; 41: 353-359.
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P-32
1,2,4-Triazol halkası taşıyan yeni etil-4-hidroksibenzoat türevi moleküllerin sentezi ve
yapı aydınlatma çalışmaları
Muhammed İhsan HAN1*, Oğuzcan UÇAK2, Şükriye Güniz KÜÇÜKGÜZEL2
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1,2,4-Triazol-3-tiyon yapısına sahip bileşiklerin geniş bir biyolojik aktiviteye sahip olmaları
araştırmacıların ilgisini çekmektedir [1]. Laboratuvarımızda sentezlediğimiz birçok 1,2,4triazol türevi bileşiklerin başta antikanser etkili olmak üzere çeşitli farmakolojik özellikler
gösterdiği bildirilmiştir [2-6].
Etil-4-hidroksibenzoattan (Etil Paraben) hareketle yeni 1,2,4-triazol türevi moleküller bu
çalışma kapsamında sentezlenmiştir. Etil-4-hidroksibenzoatın hidrazin-hidrat ile etanolik
ortamda geri çeviren soğutucu altında ısıtılmasıyla hidrazit türevi etil-4-hidroksibenzoik asit
hidrazidi , ilgili hidrazidin çeşitli izotiyosanatlar ile etanol/n-bütanol karışımında ısıtılmasıyla
çalışmamızda

ara

ürün

olan

tiyosemikarbazit

türevi

moleküller

elde

edilmiştir.

Tiyosemikarbazit moleküllerinin 4N NaOH içeren alkali ortamda yüksek sıcaklıkta ısıtılması
ve glasiyel asetik asit ile nötralizasyonu ile hedef moleküller olan 1,2,4-triazol moleküllerinin
sentezi

gerçekleştirilmiştir.

Sentezlenen

bileşiklerin

elementel

analiz,

ince

tabaka

kromatografisi, erime derecesi tayini gibi yöntemlerle saflıkları tespit edilip, FT-IR, 1H-NMR
spektroskopisi teknikleri kullanılarak yapıları aydınlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Etil-4-hidroksibenzoat; 1,2,4-triazol; Antikanser; yapı-aydınlatma.
Kaynaklar
[1] Küçükgüzel ŞG, Süzgün PÇ. Eur J Med Chem 2015; 97: 830-870.
[2] Süzgün PÇ, Basu NK, Basu A, Arora P, Talele TT, Durmaz İ, Atalay RÇ, Küçükgüzel ŞG. J Enzyme Inhib
Med Chem, 2015; 30(5): 778–785.
[3] Çoruh I, Rollas S, Turan SÖ, Akbuğa J. Marmara Pharm J 2012; 16: 56-63.
[4] Küçükgüzel İ, Küçükgüzel ŞG, Rollas S, Sanıs GÖ¸ Özdemir O, Bayrak İ, Altug T, Stables JP. Il Farmaco
2004; 59: 893–901.
[5] Çoruh I, Çevik Ö, Yelekçi K, Djikic T, Küçükgüzel ŞG. Arch Pharm (Weinheim). 2018 Apr;351(34):e1700195.
[6] Han Mİ, Bekçi H, Cumaoğlu A, Küçükgüzel ŞG. Marmara Pharm J. 2018, in press.
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P-33
In situ jel formülasyonlarının QbD (tasarımla kalite) çalışmaları
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In situ jelleşen sistemler, değişen fizyolojik koşullarda (pH, sıcaklık, iyonik güç, UV) sıvı
(akışkan) fazdan jel fazına geçen viskoz sıvılar olarak tanımlanabilir [1]. Bu çalışmada
sıcaklığa hassas in situ jel formülasyonlarının geliştirilmesi ve QbD çalışmalarının yapılması
amaçlanmıştır.
In situ jellerin hazırlanmasında poloksamer 407 (P407), poloksamer 188 (P188) ve
poloksamer 338 (P338) polimerleri kullanılmıştır. In situ jel formülasyonları, soğuk yöntemle
hazırlanmıştır. Formülasyonlar, farklı konsantrasyonlardaki poloksamerlerin su içinde
tamamen çözülmesiyle hazırlanmıştır. Hazırlanan formülasyonların jelleşme sıcaklıkları ve
pH ölçümleri gerçekleştirilmiştir. İdeal poloksamer konsantrasyonları için jelleşme
sıcaklıklığı aralığı, topikal uygulanacak formülasyonlar için derinin yüzey sıcaklığı 31-34 °C
olarak belirlenmiştir. Hazırlanan formülasyonların jelleşme sıcaklığı ve pH sonuçları çıktı
olarak girilmiştir ve sonuçlara göre INForm Artificial neural network (ANN) Programı
(InForm V 3.32 data mining software package Intelligensys Ltd) ile değerlendirilmiştir [2].
QbD çalışma sonuçlarına göre ideal olarak Q-1 ve Q-2 formülasyonu olmak üzere iki in situ
jel formülasyonu belirlenmiştir. Q1 formülasyonu %5(a/a) oranında P188, %17(a/a) oranında
P407 ve %1(a/a) oranında P338 içermektedir ve jelleşme sıcaklığı 26.205°C’dir. Q2
formülasyonu %5(a/a) oranında P188 ve %20(a/a) oranında P407 içermektedir ve jelleşme
sıcaklığı 31.521°C’dir.
Q2 formülasyonunun jelleşme sıcaklığı deri sıcaklığına daha uygun olması sebebi ile ideal
olarak seçilmesi uygun bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sıcaklığa hassas in situ jel; QbD (tasarımla kalite); poloksamer 407;
poloksamer 188.
Kaynaklar
[1] Üstündağ Okur N, Yoltaş A, Yozgatlı V. Turk J Pharm Sci 2016; 13(3), 311-317.
[2] Yurdasiper A, Aksu B, Üstündağ Okur N, Homan Gökçe E. Lat. Am. J. Pharm. 2017; 36 (1), 115-21.
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Tasarımla kalite yaklaşımı kapsamında film formülasyonlarının hazırlanması,
karakterizasyonu ve değerlendirilmesi
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Yapay sinir ağları (ANN), genetik algoritma, bulanık mantık gibi birçok bilgisayar tabanlı
sistem, farmasötik bir ürünü geliştirme aşamasında gerekli olan veriler için deneysel bir alan
tasarlama yeteneğiyle ilaç geliştiricilerine yardımcı olmaktadır [1]. Çalışmanın amacı,
hazırlanan ve karakterizasyonları yapılan filmleri INForm ANN bilgisayar programı ile
tasarımla kalite yaklaşımına göre değerlendirerek, istenilen özelliklerdeki optimum
formülasyonu bulmaktır.
Film formülasyonları hazırlanırken kitosan (%1 a/h), sodyum aljinat (%1 a/h) ve karbopol
(%0.5 a/h) polimer olarak teker teker ve kombinasyon halinde kullanılmıştır. Gliserin,
propilen glikol, PEG 400 ise farklı oranlarda (5%, 10%, 15%, 20% a/h) plastifiyan ajan olarak
kullanılmış ve toplam 54 adet formülasyon hazırlanmıştır. Hazırlanan filmlerin Kritik Kalite
özellikleri (CQA's), nem kaybı, kalınlık, ağırlık, katlanmaya dayanıklılık ve şişme çalışmaları
yapılarak değerlendirilmiştir. Optimum formülasyon özelliklerini INForm ANN bilgisayar
programı kullanılarak ölçülmüştür.
ANN bilgisayar programı kullanılarak elde edilen sonuçlara göre, film formülasyonu %1
kitosan, %9 gliserin, %3 PEG 400 ve %6 propilen glikol ile hazırlandığında 0.691 mm
kalınlığa, %3.453 nem kaybına, 0.052 ağırlığa, 263.262 katlanma dayanıklılığına, 1.047 saatte
%281.395 şişmeye sahip olacağı tesbit edilmiştir.
Bu çalışma, CQA'nın ve özellikle istatistik araçlarının kullanıldığı tasarımla kalite yaklaşım
çalışmalarının, formülasyonlar için daha iyi bir anlayışa ulaşmada çok yardımcı olduğunu
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Tasarımla kalite; film formülasyonları; kitosan; karbopol.
Kaynaklar
[1] Kustrin-Agatonovic S, Beresford R. JPharm Biomed Anal 2000; 22: 717-727.
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Tuzla/İstanbul limaniçi sediment örneklerinde organokalay bileşiklerinin LC-MS/MS ile
değerlendirilmesi
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Nüfusun ve endüstriyel faaliyetlerin artışı ülkemizde özellikle Marmara Bölgesi'nde çevre
kirliliğine sebep olmaktadır. Ağır metaller gibi kirleticilerin önemli depolanma alanları
sedimentlerdir ve değişimlerinin belirli aralıklarla incelenmesi önemlidir. Organokalay
bileşiklerinin insan ve çevre sağlığı üzerinde oldukça olumsuz etkilere neden olduğu
gözlemlenmiştir. PVC stabilizatörü, katalizör, antifouling biyosit ve fungusit olarak kullanılan
organokalay bileşiklerinin, insanlarda üreme ve gelişimsel anomalilere, immünosüpresyon,
endokrin sistem üzerine ve bazı kanser türlerine yol açabileceği ileri sürülmektedir [1, 2].
Gemilerin deniz üzerinde daha hızlı yol alabilmeleri ve daha az yakıt tüketmeleri için
gövdeleri temiz ve pürüzsüz olmalıdır. Gemi gövdelerinde kullanılan antifouling boyalar
teknelerin suyun içinde bulunan kısmının midye, yosunlar ve yumuşakçalar gibi kirletici
organizmalardan korumak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle, tribütil kalay ve
trifenil kalay bileşikleri dişi gastropodlarda ve salyangozlarda imposekse (cinsiyet değişikliği,
üreme yetmezliği ve mortalite) yol açarak, popülasyonun yok olmasına neden olabileceği
ortaya konmuştur [3]. Çalışmamızda; Tuzla liman içinden seçilmiş 28 istasyondan sağlanan
sediment örneklerinde organokalay bileşikleri Sıvı Kromatografi/Kütle Spektrometresi (LCMS/MS) ile analiz edildi. Mono-, di- ve tribütil kalay bileşikleri (0,06-5,59 ppm; 0,04-5,42
ppm; 0,34-10,83 ppm) ve eser miktarda tri- ve tetrapropil kalay ile mono- ve tetrafenil kalay
bileşikleri saptandı. Organokalay bileşiklerinin varlığı, sediment kalitesini ve kirlilik
dağılımını belirleyen en önemli belirteçlerden biridir, bu nedenle deniz ekosisteminde
Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından kısıtlama ve yasaklar getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Organokalay bileşikleri; LC-MS/MS; sediment.
Kaynaklar
[1] Ayanda OS, Baba AA, Olutona GO. Chem. Speciation Bioavailability. 2012;24(4): 216-226.
[2] Nichols DS, Jordan TB, Kerr N. Anal Bioanal Chem. 2014;406(12): 2993-2998.
[3] Muenpo C, Suwanjarat J, Klepal W. Helgol Mar Res. 2011;65: 335–345.
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Çekirdek/kabuk yapısında polimerik nanopartiküllerin sentezi, karakterizasyonu ve
preformülasyon çalışmaları
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EMİK3, Emine ALARÇİN5
İstinye Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, İstanbul, 34010, Türkiye

1

İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Araştırma ve Uygulama

2

Merkezi, İstanbul, 34010, Türkiye
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı, İstanbul, 34320, Türkiye

3

İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 34116 İstanbul, Türkiye

4

Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 34668 İstanbul, Türkiye

5

*aycabal@gmail.com; aozturk@istinye.edu.tr

Kanser hastalıklarının tedavisine yönelik hasta yaşam kalitesini artırmak ve ölüm oranlarını
azaltmak için kanser tedavisinde kullanılmak üzere multifonksiyonel çekirdek/kabuk
yapısında

polimerik

nanopartiküler

sistemlerinin

geliştirilmesi

amaçlanmaktadır.

Nanopartiküllerin en önemli avantajlarından biri boyutlarının ayarlanabilir olmasıdır. Kanser
tedavisinde kullanılmak üzere (pasif hedefleme) geliştirilen nanopartiküllerin boyutlarının,
kan kılcal damarlarından geçemeyecek kadar büyük makrofajlar tarafından yakalanmayacak
kadar

küçük

olmaları

gerekmektedir.

Nanopartikül

boyutlarının

tümör

dokusuna

ulaşılabilmesi için <200nm olması tercih edilmektedir [1]. Bu kapsamda; amfifilik çekirdekkabuk yapısında, çekirdek kısmı dallanmış poli(amino ester) (DPAE), kabuk kısmı ise
poli(etilen glikol)-b-poli(ε-kaprolakton) (MPEG-b-PCL) diblok polimerlerinden oluşan
biyouyumlu multifonksiyonel DPAE-MPEG-b-PCL polimeri sentezlenmiştir. 1H NMR,

C

13

NMR ve FTIR analizleri ile karakterize edilmiştir. Takiben nanoçöktürme yöntemi ile
hazırlanan nanopartiküllerin hazırlama şartları optimize edilmiş; partikül boyu ve zeta
potansiyeli

analizleri

ile

karakterize

edilmiştir.

Optimize

edilen

nanopartiküllerin

biyouyumlukları HCT-116 (insan kolon kanser hücreleri) hücre hatlarında MTT testi ile
değerlendirilmiştir. Geliştirilen nanopartiküllerin, kanser tedavisinde kullanılmak üzere uygun
olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kanser tedavisi; nanopartikül; amfifilik dallanmış polimer.
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 117Z732 numaralı proje ile desteklenmiştir.

Kaynaklar
[1] Bal Öztürk A, Cevher E, Pabuccuoğlu S, Özgümüş S. International Journal of Polymeric Materials and
Polymeric Biomaterials 2018; 1-16.
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Türkiye’de yetişen Crataegus L. türleri üzerinde etnobotanik çalışmalar
Zeynep Büşra ERARSLAN1*, Şükran KÜLTÜR1
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Crataegus L. (Rosaceae) cinsi yeryüzünde 200'e yakın türle temsil edilmekte olup bu türler
Batı Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'da geniş yayılış göstermekte ve bazı türler süs bitkisi
olarak yaygın olarak yetiştirilmektedir [1]. Türkiye’de ise 26 tür ve 10’u endemik 30 takson
ile temsil edilen bu cinsin üyeleri koyu kırmızı meyveleri ve yeşilimsi renkte kaliksi ile fark
edilebilir [2,3,4]. Ülkemizde “Alıç, Yemişen, Geyik Dikeni” gibi isimlerle bilinen türler halk
arasında eski zamanlardan beri çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır [2]. Başta meyve, yaprak ve
çiçek kısımları olmak üzere farklı kısımlarının tıbbi amaçlı kullanımları yapılmış olan
etnobotanik araştırmalarla rapor edilmiştir. Özellikle kardiyovasküler rahatsızlıklar,
hipertansiyon, diyabet, romatizma ve bronşit gibi rahatsızlıklarda kullanımları ön plana
çıkmaktadır [5,6]. Crataegus türlerinde bulunan başlıca biyoaktif bileşenler olan
prosiyanidinler, flavonoidler, kardiyotonik aminler ve aromatik asitlerin aktivitelerden
sorumlu bileşenler olduğu düşünülmektedir [7]. Bu çalışmada Türkiye’de yetişen Crataegus
türleri ile ilgili yapılmış olan etnobotanik araştırmalar derlenerek sunulmuştur. Halk arasında
geleneksel tedavide en çok kullanımı olan Crataegus türleri ve kullanım amaçları
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Crataegus; Rosaceae; etnobotanik; geleneksel tedavi.
Kaynaklar
[1] Yılmaz KU, Yanar M, Ercisli S, Şahiner H, Taşkın T, Zengin Y. Biochem Genet 2010;48: 873-878.
[2] Güner A, Aslan S, Ekim T, Vural M, Babaç MT (edlr.). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat
Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul. 2012.
[3] Dönmez AA. Turk J Botany 2004;28: 29-37.
[4] Browicz K. Crataegus (Rosaceae). In Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol 4. Edinburgh
University Press, 1972:133-147.
[5] Polat R, Satıl F, Çakılcıoğlu U. BioDiCon 2011;4: 25-35.
[6] Özüdoğru B, Akaydın G, Erika S, Yeşilada E. J Ethnopharmacol 2011;137: 85– 98.
[7] Wagner H, Grevel J. Cardiotonic amines from Crataegus oxycantha. Planta Med 1982;45: 98–101.
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Yüzme havuzu sularının dezenfeksiyonunda kullanılan dezenfektanların toksikolojik
açıdan önemi
Müferiye ESKİTOĞLU1, Gülden Zehra OMURTAG1*
İstanbul Medipol Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.
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Bu çalışmada, yüzme havuzlarında kullanılan dezenfeksiyon yöntemleri, kullanılan
dezenfektanlar, bu dezenfektanların etki mekanizmaları ve sağlık açısından toksik etkileri
hakkında yapılan çalışmalar derlenmiştir. Yüzme havuzlarının dezenfeksiyonunda başlıca;
klor, ozon ve ultraviyole radyasyon yöntemi kullanılmaktadır [1]. Havuzlarda kullanılan
dezenfektanların, havuzda mevcut organik maddelerle reaksiyona girmeleri sonucunda
dezenfeksiyon yan ürünleri (DYÜ) oluşumu görülür. Bu yan ürünlerin büyük bir kısmını
trihalometanlar

oluşturur,

bununla

birlikte

haloasetik

asitler,

haloasetonitriller,

haloasetaldehitler ve haloaminler diğer dezenfeksiyon yan ürünleri arasında sayılır [2]. Açığa
çıkan bu dezenfeksiyon yan ürünlerinin karsinojenik ve mutajenik etkilerinin olduğu
bildirilmiştir. DYÜ’lere maruziyet başlıca uçucu DYÜ’lerin yada aerosollerin inhalasyonu
sonucunda ve deriden geçebilen DYÜ’lerin dermal yoldan absorbsiyonu ile oluşmaktadır.
Havuzlarda kazara yüksek klora maruziyet sonucunda mukoza ve göz tahrişi, döküntü,
dispne, öksürük ve akciğer fonksiyonlarında düşüş gibi birkaç akut semptom tanımlanmıştır.
Havuzlarda oluşan bu DYÜ’lere daha çok kullanıcılar ve havuz çalışanları maruz
kalmaktadır. Bu maruziyetin sebep olacağı zararlı etkilerden korunmak için havuz ortamının
havalandırılmasına önem gösterilmelidir. Ayrıca kullanılan dezenfektan miktarı ile bağlantılı
olarak DYÜ oluşacağı için daha önce belirtilmiş miktarda dezenfektan kullanılmalı ve
kullanılan dezenfektan miktarı mümkün olduğunca az tutulmaya çalışılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Yüzme havuzu; dezenfeksiyon yan ürünleri; toksikoloji.
Kaynaklar
[1] Lee J, Jun MJ, Lee MH, Lee MH, Eom SW, Zoh KD. International Journal of Hygiene and Environmental
Health. 213: 465-474, 2010.
[2] Harman Bİ, Tanaçan E, Genişoğlu M, Kaplan Bekaroğlu ŞŞ, Ateş N, Yiğit NÖ ve ark. Dokuz Eylül
Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Fen Ve Mühendislik Dergisi. 19(55); 63-78, 2017.
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Tosil türevi spirotiyazolidinon bileşiklerinin sentezi, yapı analizi ve antimikrobiyal
aktivitelerinin incelenmesi
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Benzen sülfonamid iskeleti medisinal kimya açısından önemli bir yapıtaşıdır ve sülfonamitler
başta olmak üzere birçok ilaç molekülünün yapısında yer almaktadır. Son yıllarda farmasötik
kimya alanında önem kazanan bir yapı olan spirotiyazolidinon halkası üzerine yapılan
çalışmalarda ise, bu yapıya sahip bileşiklerin antimikrobiyal aktivite gösterdikleri
belirtilmiştir

[1,2].

Çalışmamız

kapsamında,

hibrit

bileşik

oluşturmak

amacıyla

benzensülfonamid grubuna sahip p-toluensulfonil hidrazid bileşiğinden yola çıkarak bir seri
spirotiyazolidinon yapısında bileşik sentezlenmiştir. Sentezi yapılan bileşiklerin yapı
karakterizasyonu elementel analiz, UV, IR, 1H-NMR,

13

C-NMR (APT), HSQC, HMBC ve

ESI-MS spektroskopik yöntemleri ile gerçekleştirilmiş ve molekül yapıları doğrulanmıştır.
Bileşiklerin antimikrobiyal aktivite araştırma sonuçlarına göre test edilen maksimum
konsantrasyonlarda (antibakteriyel ve antifungal aktivite için 1250 µg/ml ve antitüberküloz
aktivite için 1000 µM) çoğunun herhangi bir etkinlik göstermediği kaydedilmiştir.

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: TYL2017-26872.

Anahtar Kelimeler: p-Toluensülfonil hidrazid; spirotiyazolidinon; antimikrobiyal aktivite.

Kaynaklar
[1] Göktaş F, Vanderlinden E, Naesens L, Cesur N, Cesur Z. Bioorganic Med Chem. 2012;20:7155-7159.
[2] Göktaş F, Vanderlinden E, Naesens L, Cesur Z, Cesur N, Taş P. Phosphorus, Sulfur Silicon Relat Elem.
2015;190:1075-1087.

175

2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, 14-16 Kasım 2018, İSTANBUL

P-41
Akciğer kanserinde hedefe yönelik tedavi: Monoklonal antikorlar
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Akciğer kanseri, akciğer dokularındaki anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıdır [1]. Bu
kanser tipi DNA’nın yapısındaki bir hata veya mutasyon nedeniyle başlayıp, çevresel
maruziyet ve ailesel faktörler nedeniyle ortaya çıkmaktadır [2]. Akciğer kanseri tedavisinde
yan etkilerin ortaya çıkışı hedefe yönelik tedavinin önemini artırmıştır [2]. Kanser
hücrelerinde yüksek miktarda ve dokuya spesifik olarak üretilen reseptörler ile büyüme
faktörlerini hedef alan monoklonal antikorlar akciğer kanseri tedavisinde yeni hedefleri
oluşturmaktadır [3]. Bu nedenle, çalışmamızda akciğer kanseri ve monoklonal antikorların
ilişkilendirilerek araştırılması amaçlanmıştır. Google Akademik veritabanından ve İlaç Bilgi
Sistemi’nden yararlanılmıştır. Anahtar kelime olarak akciğer kanseri ve monoklonal antikor
kombinasyonları kullanılmıştır. Hücre yüzeyinde bulunan hedef antijenlere bağlanan
monoklonal antikorlar çeşitli mekanizmalarla tümör hücresinin ölümüne neden olmaktadır.
Bu mekanizmalar kanser hücrelerinin kullandıkları yolakları etkinleştiren faktör ve
reseptörlerin inhibe edilmesi, antikor bağımlı hücresel sitotoksisite ve komplemana bağlı
sitotoksisite olarak sınıflandırılmaktadır [3]. Hedefe yönelik ve oldukça spesifik olan
monoklonal antikorlar, normal hücrelere daha az hasar vermekte ve yan etki profili
bakımından standart tedaviden ayrılmaktadır [4]. Kanser oluşum sürecinde rol alan
proteinlere karşı oldukça etkili olan monoklonal antikorların etki mekanizmalarını, doğru
kullanımını, uzun vadede yararlarını ve yan etkilerini detaylandırmak için kapsamlı
araştırmalar yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri; monoklonal antikorlar; kanser; immünoterapi.
Kaynaklar
[1] Akkoçlu A. Akciğer Kanserleri. PDF Dökümanı [Erişim Tarihi : 19 Eylül 2018]
[2] Sönmez UÖ. Akciğer Kanseri, PDF Dökümanı [Erişim Tarihi : 7 Haziran 2018]
[3] Şakalar Ç, İzgi K, Canatan H. FÜ Sağ Bil Tıp Derg 2013;27 (2): 105-110.
[4] Ana PSS, Priscila VC, Maristella A, Patricia US, Hum Vaccin Immunother 2017;13 (4): 843–853.
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Sıçanlarda yaşlanmaya bağlı kognitif fonksiyon bozukları üzerine propolis ekstresinin
etkileri
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Propolis arılar tarafından üretilen doğal bir karışım olup, antibakteriyel, antioksidan ve
antiinflamatuvar özelliklerinin bulunduğu bilinmektedir. Son yıllarda yapılan hayvan
çalışmalarında propolisin beta-amiloid ve skopolamin ile oluşturulan öğrenme ve bellek
bozukluğu modellerinde kognitif hasarı düzelttiği ve nöroprotektif etkisinin olduğu
gösterilmiştir [1, 2]. Fizyolojik yaşlanmayla birlikte bellek kaybı ve demans ile karakterize
nörodejeneratif hastalıkların görülme sıklığı artmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada doğal
yaşlanma sonucu bozulan kognitif fonksiyonlar üzerine kronik propolis ekstresi
uygulamasının etkilerini araştırmak planlandı. Bu amaçla erkek Wistar sıçanlar 4 gruba
ayrıldı: genç-kontrol (GK- 6 ay), genç-propolis (GP-6 ay), yaşlı-kontrol (YK-24 ay) ve yaşlıpropolis (YP-24 ay). Propolis (100 mg/kg) GP ve YP gruplarına 28 gün süreyle içme sularına
katılarak oral yoldan uygulandı. 28 günlük sürenin ardından sıçanların lokomotor
aktivitelerinin ölçümü sonrası kognitif fonksiyonları pasif sakınma ve yükseltilmiş artı
labirent testleri ile ölçüldü. Deney sonuçları tek yönlü ANOVA post hoc Tukey testi ile
değerlendirildi. Pasif sakınma ve yükseltilmiş artı labirent testlerinde 1. gün geçiş latansları
arasında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Fizyolojik yaşlı olan YK
grubunda pasif sakınma testinin 2. gün kaçış latansı GK grubuna göre anlamlı olarak
kısalırken, yükseltilmiş artı labirent testindeki 2. gün geçiş latansı değerleri konrol grubuna
göre uzadı (p<0.05).

Bu sonuçlar her 2 testte de fizyolojik yaşlanma sonucu kognitif

fonksiyonlarda bozukluk geliştiğini gösterdi. Kronik propolis uygulamasının ardından ise YP
grubunda her iki latans değerinin de kontrol değerlerine geri döndüğü bulundu. Bu bulgular
fizyolojik yaşlanma sırasında bozulan emosyonel ve uzaysal bellek fonksiyonlarının kronik
propolis uygulamasıyla önlenebileceğini göstermektedir. Propolisin yaşlanmayla gelişen
kognitif bozuklukların tedavisinde potansiyel bir role sahip olabileceği düşünülmektedir.
Ancak bu bulguları destekleyecek ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Propolis; öğrenme bellek; pasif sakınma; yükseltilmiş artı labirent.
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Bu çalışmada kullanılan propolis ekstresi Aksu Vital Firması’nın destekleriyle temin edilmiştir.

Kaynaklar
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Bitkisel ürünlerde risk parametreleri ve QbD yaklaşımı
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Bitkilerin sağlığı koruyucu ve tedavi edici olarak kullanımının, tüm tarihsel süreçlerde farklı
toplumlar tarafından benimsendiği bilinmektedir. Bitkileri kullanarak hastalıkları tedavi etme
olan Fitoterapi’nin önemi, günümüzde hastaların doğal ürünlere karşı artan ilgileri ile günden
güne arttırmaktadır [1]. Artan talebe karşın, yeterli ve kaliteli bitkisel ürün üretiminin
sağlanamaması toplum sağlığını tehdit etmektedir. Sentetik ilaç üretiminde uygulanan GMP
(Good Manufacturing Practices), ICH Q8, Q9, Q10 gibi kılavuzlar, Tasarım ile Kalite (QbD)
yaklaşımı ve bitki üretiminde kullanılan GAP (Good Agricultural Practices) gibi uygulamalar
ile kanıta dayalı, etkinlik, güvenirlik çalışmaları yapılan bitkisel ürünlerin üretilmesi,
ürünlerden elde edeceğimiz faydayı arttırırken zararı azaltmaktadır [2]. QbD, farmasötik ürün
geliştirme ve üretiminde kullanılan, ürün kalitesini arttırmayı, üretim maliyetini düşürmeyi ve
ilacın hastaya ulaşımını hızlandırmayı hedefleyen sistematik bir yaklaşımdır. QbD, Kritik
Proses Parametreleri ve Kritik Kalite Özelliklerine bağlıdır; kritik parametrelerin saptanması
ise risk değerlendirmesi ile yapılır [3]. Bitkisel ürünler için kritik parametreler: Bitkide; doğru
bitkinin seçimi ve bitkinin kullanılan kısmı, ağır metal ve pestisit kalıntılarının kontrolü.
Ekstraktta; doğru solvent seçimi, solvente bağlı sıcaklık ve basınç, solventte safsızlık ve ağır
metal kontrolleri, ekstraktın fiziksel özellikleri, ekstraktın etken madde bazında kalite
kontrolü (HPLC-GC-İTK vb.), toz ekstraklarda solvent kalıntısı, ekstraktta ağır metal,
aflatoksin analizleri, ekstrakte mikrobiyal analizler, stabilite testleri. Bitkisel hammaddeyi
içeren son üründe; etkin madde teşhis ve miktarlandırma analizleri, dozaj şekline spesifik
analizler (tablet ise dağılma, jel-pomat ise viskozite vb.), stabilite testleridir.
Anahtar Kelimeler: Tasarım ile kalite; kritik proses parametreleri; kritik kalite özellikleri;
fitoterapi.
Kaynaklar
[1] Şarışen Ö, Çalışkan D. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2005;14(8):183.
[2] Aksu B, Yeğen G. DergiPark 2014;4(2): 96-104.
[3] Aksu B, Özsoy, Demir Ö. J Pharm Sci 2015;1:17-36.
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P-44
Saç dökülmesine karşı kullanılan majistral preparatlar
Öykü ERTAN1*, Sevinç ŞAHBAZ1
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Saç dökülmesi (alopesi) kadın ve erkeklerde sık karşılaştığımız ve hastaların yaşam kalitesini
olumsuz yönde etkileyen, saçlı derideki kıl foliküllerinin çeşitli nedenlerle kısmen veya
tamamen yok olması, azalması durumudur [1]. Genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar,
otoimminüte, kıl gelişim bozuklukları, sağlıksız beslenme, stres, kullanılan ilaçlar gibi
etmenler saç dökülmesine sebep olur [2]. Günde ortalama 100 tel saç dökülmesi normal kabul
edilmektedir. Saç dökülmesi, saçlı deride skar bırakmasına göre sikatrisyel alopesi ve
sikatrisyel olmayan alopesi olarak sınıflandırılır. En sık karşılaştığımız alopesi türleri ise
Telojen

effluvium,

Alopesi

areata,

Anajen

effluvium,

Androgenetik

alopesi,

Trikotillomani’dir [3]. Saç dökülmesi tedavilerinde kullanılan formülasyonlardaki etken
maddeler; dihidrotestesteron (DHT) oluşumunu azaltarak, bölgesel stimülasyonu sağlayarak,
saçlı derideki hastalıkları tedavi ederek, saçlı deride dolaşımı düzenleyerek, saç folikülünü
güçlendirerek doğrudan ya da dolaylı olarak saç dökülmesini durdurur ya da yavaşlatırlar
[2,3]. Günümüzde özellikle saç dökülmesinde majistral reçeteler önem kazanmıştır. Majistral
ilaç formülasyonları, doktor tarafından reçete edilen ve bu reçetedeki formüle göre
eczanelerde eczacı tarafından hazırlanan ilaçlar olarak tanımlanmaktadır. Bu tip reçeteler
hastalığa uygun etken ve yardımcı maddelerle, farmasötik teknolojiye uygun olarak eczane
laboratuvarında taze bir şekilde hazırlanmaktadır [4].
Anahtar Kelimeler: : Saç; saç dökülmesi; tedavi; majistral formülasyonlar.
Kaynaklar
[1] Berker, DAR, Messenger, AG, Sinclair, R. Rook’s Textbook of Dermatology, Burns T. Breathnach S. Cox
N. Griffits C eds. Blackwell Publishing, Italy. 2004.
[2] Eken A. J Cosmetol 2004; 5(2):83-8.
[3] Bruno A, Bernard. J Am Acad Dermatol. 2003; 48(6): 120-6.
[4] Geçgil, Ş. Farmasötik Teknolojiye Başlangıç. Cihan Matbaacılık, İstanbul. 1991.
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P-45
Retinoidlerin yaşlanma karşıtı ürünlerde kullanımı
Gökçegül KOÇLARDAN1*, Sevinç ŞAHBAZ1
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Haydarpaşa 34668 İstanbul,
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Deri organizmayı zararlı çevresel etkilerden koruyan, ısı, elektrolit ve sıvı dengesinin
korunmasını sağlayan, vücut için çok önemli bir organdır [1]. Yaş ve çevresel etkenlerle
derinin tüm bu işlevleri bozulur, hücrelerin rezerv kapasitesi azalır. Genlerin ve proteinlerin
uğradığı bu kümülatif hasar hücre homeostazında ve işlevinde bozulmalara yol açarak
organizmayı erken yaşlanmaya ve ölüme götürmektedir [2]. Retinoidler yaşlanmayı önlemek
için kullanılan doğal ve sentetik A vitamini türevleridir. Gen ekspresyonunu başlatarak hücre
yenilenmesinde önemli bir rol oynarlar [3].
Cilt yaşlanmasını tedavi etmek için kullanılan ilk retinoid 3 retinoik asit reseptörü (RAR) alt
tipine (α, β ve γ) bağlanan, doğal A vitamini aktivitesi olan tretinoindir (retinoik asit). Retinol,
retinoik aside dönüştürüldükten sonra stratum corneum incelir, transforming growth faktör β1
yolu ile kollajen sentezi artar, epidermiste glikozaminoglikan depolanır. Kollajen sentezinin
artması ve stratum corneumun incelmesiyle melanizasyon ve ince kırışıklıklar azalır.
Tretinoin özellikle fotoyaşlanma belirtilerinin giderilmesinde oldukça başarılıdır. Daha az
çalışılmış olmasına rağmen, izotretinoin, retinaldehid ve tazaroten gibi başka retinoid türevleri
de ince kırışıklıklar üzerinde umut verici sonuçlar vermiştir [4].
Anahtar Kelimeler: Yaşlanma; retinoid; tretinoin.
Kaynaklar
[1] Benson, H, Watkinson, A. Transdermal and Topical Drug Delivery Principles and Practice. John Wiley &
Sons Inc, New Jersey. 2012.
[2] Zouboulis C. Horm Res 2000;54(5-6):230-242.
[3] Riahi R, Bush A, Cohen P. American Journal of Clinical Dermatology 2016;17:265–276.
[4] Griffiths CEM, Goldfarb MT, Finkel LJ, Roulia V, Bonawitz M, Hamilton TA, Ellis CN, Voorhees JJ. J Am
Acad Dermatol 1994;30: 76-84.
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P-46
Haloarcula hispanica’ya ait proteaz enzimlerinin Escherichia coli’de rekombinant
olarak üretilmesi ve analizi
Ayşenur GÜNEŞ1*, Kadir TURAN1
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, İstanbul, Turkey.
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Endüstriyel işlemler çoğunlukla ekstrem koşullarda (yüksek sıcaklık, yüksek tuz
konsantrasyonu, yüksek/düşük pH değerleri gibi) gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, ekstrem
koşullarda aktivite gösterebilen enzimler endüstriyel açıdan büyük önem taşımaktadır.
Proteolitik enzimler ilaç ve çeşitli organik maddelerin sentez edilmesinde; deterjan, deri ve
gıda sanayiinde yaygın olarak kullanılmaktadır [1-3]. Bu çalışmada yüksek tuz
konsantrasyonlarında yaşayan bir mikroorganizma olan Haloarcula hispanica’ya ait iki farklı
proteaz enzimi (proteaz ve serin proteaz) Escherichia coli hücrelerinde rekombinant olarak
üretildi ve proteolitik aktiviteleri analiz edildi.
Çalışmada yararlanılan H. hispanica bakteri ırkı [4] RIKEN-BRC (Japonya)’den temin edildi.
Bu bakterinin tüm genom analizi çalışmasında [5] proteaz ve serin proteaz olarak tanımlanan
gen bölgeleri, genom DNA’sı üzerinden PZR tekniği ile izole edildi ve farklı promotör
dizileri taşıyan plazmit vektörlere (pET-14b, pBluescript II SK+ ve pAK-Taq) klonlandı.
Klonlanan genlerin doğrulukları DNA dizi analizleri ile saptandı. Rekombinant proteaz
enzimi sentezinde E. coli bakterisinin BL21, Mach1, TOP-10, DH5α ve JM107 suşları
denendi. E. coli hücrelerinde H. hispanica proteaz enzimlerinin sentezi SDS-PAGE/Western
melezleme tekniği ve gümüş boyama tekniği ile incelendi. Farklı plazmitler ile transforme
edilen bakterilerde proteaz aktiviteleri üç farklı yöntem ile araştırıldı: i. Milk-agar besiyerinde
proteolitik aktivitelerine bakılarak; ii. Bovin serum albümini hidroliz edip etmedikleri SDSPAGE ile incelenerek; iii. Azokazein substratı kullanılarak spektrofotometrik yöntemle.
SDS-PAGE/Gümüş boyama tekniği ve SDS-PAGE/Western Melezleme tekniği sonuçları,
proteaz enzimlerinin E. coli BL21 suşunda pET-14b plazmiti üzerinde T7 RNA polimeraz
promotörü kontrolünde etkin bir şekilde sentez edildiğini gösterdi. pBluescript II SK+
plazmitinde taşınan T7 RNA polimeraz promotörün proteaz enzimi sentezinde yetersiz kaldığı
saptandı. E. coli tac ve lacIq promotörleri kontrolünde klonlanan genlerden beklenen sonuç
alınamadı. E. coli BL21 suşundan hazırlanan lizatlar ile yapılan çalışmalar, H. hispanica
proteaz enzimlerinin hücrede zor çözünen agregatlar halinde sentez edildiği sonucunu verdi.
Bu nedenle farklı yöntemler ile yapılan proteaz aktivite tayinlerinde istenilen düzeylerde
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proteolitik aktivite saptanamadı. E. coli hücrelerinde rekombinant olarak sentez edilen
enzimlerin denatürasyonu ve aktif formda yeniden katlanmasına yönelik çalışmalar
sürdürülmektedir.
Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından SAG-C-YLP-200318-0096
numaralı proje ile desteklenmiştir.

Kaynaklar
[1] Roy I, Prasad S. Recent Pat Biotechnol 2017;12:33-56.
[2] Littlechild JA. Front Bioeng Biotechnol 2015;3:1-9.
[3] Coolbear T, Daniel RM, Morgan HW. Adv Biochem Eng Biotechnol 1992;45:57-98.
[4] Juez G, et al. Syst Appl Microbiol 1986;8:75-79.
[5] Liu H, et al. J Bacteriol 2011;93(21):6086-6087.
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P-47
Türkiye’de klinik eczacılık eğitiminin gelişimi: Marmara modeli
Mesut SANCAR1*, Şule APİKOĞLU-RABUŞ1, Betül OKUYAN1, Fikret Vehbi İZZETTİN2,
Şükriye Güniz KÜÇÜKGÜZEL3
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İstanbul, Türkiye
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ECZAKDER tarafından akredite edilmiş 10 eczacılık fakültesinden biri olan Marmara
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (MÜEF)’nde 1991 yılında klinik eczacılık yüksek lisans
eğitiminin başlaması, mevcut kayıtlara göre ülkemizdeki resmi ilk gelişmedir. 1995 yılında
Farmakoloji Anabilim Dalı’na bağlı olarak kurulan Klinik Eczacılık Bilim Dalı, yine bu
alandaki ilk akademik yapılanma örneğidir. 1996 yılında başlatılan ve bugün ülkemizde klinik
eczacılık eğitimine önemli katkıları olan akademisyenlerin de yetiştiği doktora programı da
alanında ilk olma özelliği taşımaktadır.
1996 yılından beri lisans eğitiminde zorunlu ders olarak verilen Klinik Eczacılık Eğitimi,
1999 yılından itibaren hastane kliniklerinde rotasyonlar şeklinde aralıksız olarak
sürdürülmektedir. Halen lisans öğrencileri 4. ve 5. sınıfta, üç ayrı hastanenin toplam 7 farklı
kliniğinde klinik eczacılık uzmanlarıyla birlikte uygulamalara katılabilmekte, olgu sunumları
ve probleme dayalı öğrenme modeliyle Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı’nda
istenen hasta odaklı birçok yetkinliğe erişebilmektedirler.
Klinik eczacılık lisansüstü programlarındaki deneyim, bu programlara olan ilginin artarak
devam etmesini sağlamıştır. 119 Tezsiz yüksek lisans, 42 tezli yüksek lisans ve 11 doktora
mezunuyla klinik eczacılık ve farmasötik bakım kavramlarının Türkiye’de tanınmasında
önemli bir yere sahiptir. Klinik eczacılığın bu yapılanması MÜEF ile sınırlı kalmamış,
öğretim üyeleri uzun yıllardır diğer üniversitelerde ve Türk Eczacıları Birliği Eczacılık
Akademisi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinde önemli katkılar sağlamışlardır. Tüm bu
süreçler fakülte ve üniversite yönetimi tarafından her zaman destekleniştir. Halen 2 profesör,
1 doçent, 1 Dr.Öğr. Üyesi, 1 araştırma görevlisi, 3 ÖYP öğrencisi ve 2 uzmanlık öğrencisi ile
Türkiye’nin en deneyimli akademik kadrosuna sahip olan MÜEF, öncüsü olduğu klinik
eczacılık alanında 3 Ulusal ve 1 Uluslararası kongreye ev sahipliği yapmış, sempozyum ve
sürekli eğitim programlarıyla bu alana hizmet etmeye devam etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Klinik eczacılık; hastane; lisans; yüksek lisans; eğitim.
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Kaynaklar
[1] Izzettin, FV. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011). Istanbul.
2011.
[2] Aypar E, Sancar M, İzzettin FV. SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi 2014; 30:48-51.

185

2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, 14-16 Kasım 2018, İSTANBUL

P-48
2-Pirazolin yapısındaki bazı bileşiklerin antienflamatuvar etkilerinin incelenmesi
Begüm EVRANOS AKSÖZ1*, Sezen Yılmaz SARIALTIN2, Tülay ÇOBAN2
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Bu çalışma kapsamında, şalkonlardan hareketle bazı 2-Pirazolin türevi bileşikler
sentezlenmiştir. 2-Pirazolin yapısındaki bileşikler antikanser, antidepresan, antikonvülzan,
antitüberküloz, antimikrobiyal, antienflamatuvar gibi çeşitli biyolojik etkiler göstermektedir.
[1]. Antienflamatuvar etkisi nedeniyle kullanılan ilk pirazolin türevi bileşik antipirindir.
Çeşitli pirazolin analogları olan fenilbütazon, selekoksib, ramifenazon, morazone ve
famprofazon bileşikleri etkin antienflamatuvar ve analjezik bileşiklerdir [2].
Sentezlenen bileşiklerin antienflamatuvar aktiviteleri, insan eritrositlerinin hücre membranını
stabilize edici etkileri incelenerek belirlenmiştir. Bu etkinin tayininde ısı indüklü insan
eritrosit hemoliz testi kullanılmıştır. Test ortamı, eşit hacimdeki numuneler ile %10’luk
eritrosit hücrelerinin süspansiyonunun karışımı ile hazırlanmıştır. Bu karışımı içeren santrifüj
tüpleri yarım saat boyunca 56 C⁰’deki su banyosunda inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi
sonunda tüpler soğutularak santrifüj edilmiştir ve elde edilen süpernatanın absorbansı 560
nm’de ölçülmüştür.
En etkili bileşik BEA 24 ((3-(3,5-dikloro-2-hidroksifenil)-5-p-tolil-4,5-dihidropirazol-1il)(furan-2-il)metanon) olarak bulunmuştur. 2-Pirazolin halkasının 3. konumuna 2-hidroksi3,5-dikloro fenil halkasının, 5. konumuna ise 4-metil fenil halkasının gelmesinin etkiyi
artırdığı görülmüştür. Tüm bileşiklerin 0.1 mM konsantrasyonda eritrosit membran stabilize
edici etkileri standart ilaç olan asetil salisilik asitten daha yüksek bulunmuştur.
Cl
OH

Cl
N

N

O
O

BEA 24
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Anahtar Kelimeler: Şalkon; 2-pirazolin türevleri; antienflamatuvar etki.

Kaynaklar
[1] Alex JM, Kumar R. Enzyme Inhib Med Chem 2014; 29(3): 427-442.
[2] Reynold JEF (Ed.). Martindale, The Extra Pharmacopoeia, vol. 1, 30th ed. Pharmaceutical Press, London.
1993.
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P-49
Terbinafin hidroklorür içeren vajinal jel formülasyonlarının geliştirilmesi,
karakterizasyonu, in vitro salım çalışmaları ve antikandidiyal etkilerinin belirlenmesi
Neslihan ÜSTÜNDAĞ OKUR1, Muhammet Davut ARPA1*, Ecehan ONAY1, Ayşegül
YOLTAŞ2
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Terbinafin hidroklorür (THCl), dermatofitosis ve vajinal kandidiyazis gibi çeşitli mantar
enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan allilamin sınıfı bir maddedir [1]. Kadınların yaklaşık
% 75’i yaşamları boyunca en az bir defa Candida enfeksiyonlarına yakalanmaktadır [2]. Bu
çalışmanın amacı vajinal kandidiyazisin tedavisi için THCl yüklü hidrojel formülasyonlarının
hazırlanması ve bu jellerin antikandidiyal etkilerinin belirlenmesidir. Carbopol 940, sodyum
karboksimetil selüloz (Na CMC) ve kitosan (Ch) polimerleri kullanılarak %1, %3, %6
konsantrasyonlarında 9 hidrojel (G1-G9) hazırlanmıştır. Hazırlanan hidrojellerin pH,
viskozite, yayılabilirlik gibi fizikokimyasal özellikleri incelenmiştir. Hidrojellerin pH
değerleri 3,5 – 4,5, viskozite değerleri 32,5 – 198.000 cP; yayılabilirlik bulguları ise 2,48 –
9,20 cm olarak bulunmuştur. Bu çalışmalar neticesinde seçilen G5 (%3 Na CMC), G7 (%1
Ch) ve G8 (%3 Ch) formülasyonlarına % 1 oranında THCl yüklenerek içerik tekdüzeliği ve in
vitro salım çalışmaları yapılmıştır. G5, G7 ve G8 formülasyonlarının içerik tekdüzeliği
%81,61 – %95,61; in vitro çalışmalarda 24. saatteki salım yüzdeleri ise % 34,41 – 46,42
arasında bulunmuştur. Piyasa preparatı Lamisil (%1 THCl) ile G5 ve G7 formülasyonlarının
antikandidiyal etkileri çeşitli candida genusu üyesi türler üzerinde disk difüzyon yöntemi ile
çalışılarak karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar neticesinde, geliştirilen vajinal hidrojellerin
piyasa preparatına göre daha iyi antikandidiyal etkinlik gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vajinal kandidiyazis; terbinafin hidroklorür; hidrojel; kitosan; sodyum
karboksimetil selüloz.
Kaynaklar
[1] Üstünes, L. Rx Media Pharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı. İzmir. 2018.
[2] Salehei Z, Sei Z, Mahmoudabadi AZ. Jundishapur J Microbiol 2012;5(4),574-577.
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P-50
Kitozan/mammaglobin shRNA nanoplekslerinin hazırlanması ve in vitro
karakterizasyonu
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Meme kanseri kadınlar arasında dünyada en sık görülen malign tümörlerden biridir. İnsan
mammaglobin (hMAM), genellikle meme ve meme kanseri hücrelerinde eksprese edilen bir
glikoproteindir. Meme spesifik hMAM’ın RNA interferans (RNAi) teknolojisi ile short
hairpin RNA (shRNA) kullanılarak baskılanması önemli bir gen tedavi stratejisidir. Nükleaz
degredasyonundan korunma ve hücreye giriş etkinliğini arttırmak için viral olmayan gen
taşıyıcı sistem olarak kitozan; biyobozunur olması, toksik olmayışı ve katyonik yapısı
sebebiyle sıklıkla tercih edilmektedir. Bu çalışmada da, hMAM genini baskılama amacıyla
kitozan/mammaglobin shRNA nanopleksleri hazırlanmıştır. Bu amaçla, transformasyon
sonrası [1] izole edilen shRNA’nın spektrofotometrik ve elektroforetik kontrolleri yapılmıştır
[2]. Elektrostatik etkileşim yöntemiyle farklı oranlarda (0.5/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1; a/a)
kitozan/shRNA nanopleksleri hazırlanarak partikül boyutu, zeta potansiyel, jel elektroforez ve
serum stabilitesi analizleri yapılmıştır. Elektroforez sonuçlarına göre tam kompleks oluşumu
gözlenmiş ve orana bağlı olarak nanopleks boyutlarının 153.2 ile 436.3 nm arasında, zeta
potansiyel değerlerinin de +0.6 ile +31.9 mV arasında olduğu belirlenmiştir. Serum stabilitesi
sonuçlarına göre hazırlanan nanoplekslerin shRNA’yı degredasyondan koruduğu görülmüştür.
Elde edilen sonuçlar ışığında, hazırlanan formülasyonların meme kanseri tedavisindeki
etkinliğinin araştırılması için ileri in vitro ve in vivo çalışmalar planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: RNAi; mammaglobin; meme kanseri; kitozan; shRNA.
Kaynaklar
[1] Sambrook, J, Fritsch, EF, Maniatis, T. Molecular Cloning A Laboratory Manual. Cold Spring Harbor
Laboratory Press, USA. 1989.
[2] Birnboim HC, Doly J. Nucleic Acids Res 1979;7(6):1513- 1523.
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P-51
Mammoglobin gen ekspresyonunun kitozan/siRNA nanopleksleri ile baskılanması ve in
vitro karakterizasyonu
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hMAM (insan mammaglobin); 11q13 kromozomu üzerinde bulunan, 10 kDa büyüklüğünde
uteroglobin gen ailesinden memeye özgü bir glikoproteindir. Meme kanseri tedavisinde
hedeflemede etkili bir belirteçtir [1]. RNA interferans, hücrede birçok aşamada komplementer
mRNA hedeflerinin spesifik ve etkili degredasyonunu indükleyen endojen hücresel
mekanizmadır [2]. RNAi teknolojisinin moleküllerinden biri olan siRNA moleküllerinin
hücreye etkin taşınması, girişi, ekspresyonu için taşıyıcı sistem seçimi önemlidir. Polimer
temelli katyonik gen taşıyıcı sistemler içerisinde kitozan, biyouyumluluk ve toksik olmama
özellikleri nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Bu çalışmada, hMAM genini baskılamak
amacıyla elektrostatik etkileşim yöntemiyle farklı oranlarda (20/1, 25/1; N/P) kitozan/hMAM
siRNA nanopleksleri hazırlanmıştır. Elektroforez sonuçlarına göre tam nanopleks oluşumu
gözlenmiş ve hazırlanan nanoplekslerin in vitro karakterizasyon çalışmaları kapsamında
partikül boyutu, zeta potansiyel, jel elektroforez ve serum stabilitesi analizleri yapılmıştır. N/P
oranına bağlı olarak nanoplekslerin boyutu 177 ile 320 nm, zeta potansiyel değerleri ise +14
ile 23 mV arasında değişmektedir. Serum stabilitesi çalışma sonuçlarına göre hazırlanan
nanoplekslerin siRNA’yı degradasyondan koruduğu görülmüştür. İn vitro karakterizasyon
çalışmaları sonuçlarına göre hazırlanan formülasyonların meme kanseri hücre hatlarında
hMAM baskılama etkinliğinin araştırılması planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mammaglobin; meme kanseri; siRNA; RNAi; kitozan.
Kaynaklar
[1] Koh E, Cho W, Mun Y, Ryu J, Kim H, Choi D, Maeng H, Kang H. Cancer Investigation 2014;32:22–29.
[2] Grünweller A, Hartmann RK. Current Medicinal Chem 2005;12:3143-3161.
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P-52
Meme kanseri hücre soylarında diosgenin ve daktolisibin kooperatif etkisinin
belirlenmesi
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Rapamisin protein kompleksinin memeli hedefi (mTOR) birçok kanser türünde oldukça
aktiftir ve bunun kanser tedavisi için etkili bir hedef olabileceğini düşündürmektedir [1]. Bu
çalışmada MCF-7 meme kanseri hücre soylarında diosgeninin etkisinin, PI3K/Akt ve mTOR
inhibitörleri ile nasıl değiştiğini saptamayı amaçladık. Bunun için MCF-7 hücre hatlarında
mTOR inhibitörü olan daktolisib - diosgenin kombinasyon deneyi yaparak meme kanser
hücrelerindeki biyolojik etkisini incelemeyi amaçladık [2]. 37oC, %5 CO2 DMEM kültür
ortamında MCF-7 hücreleri sırasıyla 24 ve 48 saat diosgenin ve daktolisibinin farklı
konsantrasyonlarında (50-150 M, 5-50 nM) inkübe edildi. Diosgenin ve daktolisin büyüme
inhibisyonu MCF-7 hücre soylarına karşı MTT kalorimetrik yöntem kullanılarak in vitro
olarak değerlendirildi. Farklı konsantrasyonlarda diosgenin ve daktolisibin MCF-7 meme
kanseri hücre soyları üzerindeki apoptotik etkileri Tali görüntü tabanlı sitometre ve
mitokondriyal membran potansiyeli değişim testi Elisa Reader kullanılarak belirlenmiştir.
%50 inhibisyon konsantrasyonu sırasıyla diosgenin ve daktolisib için 85 M ve 20 nM’dır.
Elde ettiğimiz sonuçlar diosgenin ve daktolisibin hücre canlılığını inhibe ettiğini, artmış
apoptotik etkileri indüklediğini göstermektdir.
Anahtar Kelimeler: Diosgenin; daktolisib; MCF-7; meme kanseri.
Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından SAG-C-YLP-131217-0648
kodlu proje ile desteklenmiştir.

Kaynaklar
1 Guertin DA, Sabatini DM. Cancer Cell 2007;12(1):9-22.
2 Serra V, Markman B, Scaltriti M, Eichhorn PJ, Valero V, Guzman M, Botero ML, Llonch E, Atzori F, Di
Cosimo S, Maira M, Garcia-Echeverria C, Parra JL, Arribas J, Baselga J. Cancer Res 2008;68(19):8022-30.
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P-53
N-sübstitüe-2-[(4-metilfenil)sülfonil] hidrazinkarbotiyoamit türevlerinin sentezi, in siliko
ADME çalışmaları ve antioksidan aktivitelerinin incelenmesi
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Tiyosemikarbazit yapısı içeren bileşikler hakkında bugüne kadar yapılan çalışmalarda, bu
yapıdaki bileşiklerde antikonvülsan, antidepresan, antioksidan, antiviral, antimikrobiyal ve
antitümöral etkiler görülmüştür [1-3]. Bu çalışmada, tosil klorürden hareketle bir seri Nsübstitüe-2-[(4-metilfenil)sülfonil]hidrazinkarbotiyoamit türevleri sentezlenmiş ve yapıları
aydınlatılmıştır. Bileşiklerin farmakokinetik özellikleri hakkında fikir veren bazı parametreler
in siliko yöntemler kullanılarak hesaplanmıştır. Ayrıca, sentezlenen bileşiklerin antioksidan
aktiviteleri

2,2-difenil-1-pikrilhidrazil

(DPPH)

yöntemi

kullanılarak

araştırılmıştır.

Tiyosemikarbazitlerin DPPH radikal süpürücü etkisinin nedenlerinden biri olarak aromatik
yapıya bağlı amin grubu (N-H) olduğu ve verdiği hidrojen atomu ile DPPH’ı nötralleştirdiği
söylenilmektedir. Aromatik aminler, hidrojenlerini kolayca peroksil radikaline transfer ederler
ve onları etkili bir şekilde H-verici donör haline getirdikleri bildirilmiştir [4]. Aktivite
deneyleri sonucunda sentezlenen bileşiklerin güçlü radikal süpürücü etkileri olduğu sonucuna
varılmıştır. Standart olarak askorbik asidin kullanıldığı deneyde (IC50
bileşiklerin IC50 değerleri 0.80-

4-

siyanofenil halkası içeren bileşik olduğu sonucuna varılmış ve IC50
olarak tespit edilmiştir.
O
S NH NHR
O NH
S
R= (4-klorofenil)etil, 4-trifluorometilfenil, 3,4,5-trimetoksifenil, 3-piridil, 4-siyanofenil

Anahtar Kelimeler: Antioksidan aktivite; in siliko ADME; tiyosemikarbazit; tosil klorür.
Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından SAG-K-120917-0495 kodlu
proje ile desteklenmiştir.
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[2] Çıkla P, Arora P, Basu A, Talele TT, Kaushik-Basu N, Küçükgüzel ŞG. Marmara Pharm J 2013;17,138-146.
[3] Dadaş Y, Coşkun GP, Özakpınar Ö, Özsavcı D, Küçükgüzel ŞG. Marmara Pharm J 2015;19:259-267.
[4] Barbuceanu SF, Ilies DC, Saramet G, Uivarosi V, Draghici C, Radulescu V. Int J Mol Sci
2014;15(6):10908-10925.
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P-54
Zosima absinthifolia Link. uçucu yağı ve ekstresinin fitokimyasal ve biyolojik
aktivitesinin değerlendirilmesi
Ayşe ÇAKIR1*, Tuğbanur TÜYSÜZ1, Süleyman YUR2, Fatih GÖGER1,2, Ahmet DURAN3,
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Zosima Hoffm. (Umbelliferae) cinsi Türkiye Florasında tek bir tür olan Z. absinthifolia (Vent)
Link (syn. Z. orientalis Hoffm., Heracleum absinthifolium Vent.) ile temsil edilmektedir [1,
2]. Z. absinthifolia bitkisinin haşlanmış tohumlarından elde edilen dekoksiyon boğaz
problemlerini tedavi etmek ve çocukların susuzluğunu gidermek için kullanılır [3]. Ayrıca,
bitkinin toprak üstü kısımları Erzurum ve çevresinde gıda amaçlı kullanılmaktadır [4]. Bu
çalışmada, Z. absinthifolia bitkisinden uçucu yağ ve metanollü ekstre elde edilerek
fitokimyasal ve biyolojik profilleri araştırılmıştır. Meyve kısımlarından hidrodistilasyon
yöntemiyle uçucu yağ (MUY) ve meyve, yaprak ve çiçek durumundan maserasyon
yöntemiyle ekstreler (ME, YE, ÇE) elde edilmiştir. Elde edilen UY’ın verimi %2.6,
ekstrelerin ise sırasıyla %24.1, %9.8 ve %9.9 olarak saptanmıştır. Gaz-kromatografik analizi
ile MUY’nda oktil hekzanoat (%37.3), oktil oktanoat (%28.1), oktil asetat (%23.7) ve oktanol
(%6.6) ana bileşikler olarak tespit edilmiştir. Metanolllü ekstrelerin LC-MS/MS analizi
sonucunda izoramnetin rutinozit, isoramnetin glukozit, izoramnetin, apigenin-C-ramnozit-Cglukozit, rutin, sinapoilheksoz tespit edilmiştir. Uçucu yağ ve ekstrelerin serbest radikal
süpürücü etkileri DPPH ve TEAC yöntemleriyle tayin edilmiştir. DPPH yöntemi ile elde
edilen sonuçlara göre yaprak, çiçek ve meyve ekstreleri için IC50 değerleri sırasıyla 0.64±0.03
mg/mL, 0.89±0.04 mg/mL ve 2.0±0.2 mg/mL olarak saptanmıştır. Ancak, MUY 30
mg/mL’de çok düşük inhibisyon (İnh %8.95) göstermiştir. TEAC yöntemine göre, YE’si için
TEAC 0.60±0.08 mM, ÇE’si için TEAC 0.38±0.04 mM, ME’si için TEAC 0.14±0.01 mM
olarak saptanmıştır. En yüksek toplam fenol miktarı YE’sinde 34.4±2.9 mgGAE/gkuru ekstre ve
ÇE‘sinde 33.1±2.9 mgGAE/gkuru ekstre olarak bulunmuştur. Toplam flavonoit miktarı ÇE, YE
ve ME’sinde 14.8±0.6 mgRE/gkuru ekstre, 10.3±0.9 mgRE/gkuru ekstre ve 8.8±0.4 mgRE/gkuru ekstre
olarak saptanmıştır. Çalışma kapsamında Z. absinthifolia bitkisinin antioksidan potansiyeli ilk
kez araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Zosima absinthifolia; uçucu yağ; ekstre; antioksidan aktivite.
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P-55
Bamya’nın (Abelmoschus esculentus) insan dermal fibroblast hücrelerinde H2O2 ile
indüklenmiş hücre hasarına karşı koruyucu etkisinin araştırılması
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Abelmoschus esculentus (Okra; Bamya) bitkisinin meyveleri, sadece ülkemizde değil
dünyanın pek çok yerinde gıda olarak tüketilmektedir. Bol miktarda müsilaj içeren meyveler
uzun yıllardır geleneksel tıpta gastrik lezyonlarda, enflamatuvar hastalıklarda kullanılmıştır.
Tohumları ise bol miktarda protein içermektedir [1]. Ayrıca önemli antioksidan aktiviteye
sahip olan kuersetin, kateşin ve rutin gibi birçok polifenolik bileşiği içermektedir [2]. Bu
antioksidan bileşiklerin yanı sıra bamyanın mineral, karbonhidrat, vitamin ve lif içeriği
bakımından zengin olduğu bilinmektedir [3]. Bu çalışmada bamya meyvelerinin su ve etanol
ekstrelerinin insan dermal fibroblast hücreleri (HDF) üzerindeki proliferatif aktivitesinin ve
H2O2 ile indüklenen hücre hasarına karşı koruyucu etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bamyanın HDF hücreleri üzerinde sitotoksik olmayan en yüksek dozları MTT (3-(4,5dimetiltiyazol2-yl)-2,5-difeniltetrazolyum-bromür) yöntemi ile su ekstresi için 2 mg/ml,
etanol ekstresi için 5 mg/ml olarak belirlenmiştir. Bamyanın H2O2 (1000 µM) ile oluşturulan
hücre hasarına karşı koruyucu etkisi, mitokondriyel canlılık ve laktat dehidrojenaz (LDH)
enzim aktivitelerinin değerlendirilmesiyle belirlenmiştir. Sonuç olarak, bamyanın su ve alkol
ekstrelerinin H2O2 ile oluşturulmuş hücre hasarına karşı koruyucu etkisinin olduğu
gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Abelmoschus esculentus; HDF; MTT; LDH.
Bu çalışma TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 1001 programı tarafından 116S430
kodlu proje ile desteklenmiştir.
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P-56
Lagoecia cuminoides L. uçucu yağ ve ekstresinin HP-TLC tekniği ile antioksidan
aktivitelerinin araştırılması
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Lagoecia cuminoides L. bitkisi Apiaceae familyasına ait Akdeniz bölgesinde yetişmekte olan
Lagoecia cinsinin tek temsilcisidir [1]. L. cuminoides halk arasında “pülüskün” adıyla
bilinmektedir [2].
Bu çalışma kapsamında L. cuminoides bitkisi Antalya bölgesinden toplanıp, kök, yaprak ve
meyve kısımları % 60 sulu metanol ile ayrı ayrı maserasyona tabi tutulmuştur. Meyveleri
hidrodistilasyona tabi tutularak uçucu yağı (%1.685,1.4591 verim ile) elde edilmiştir.
Elde edilen uçucu yağ ve ekstreler farklı hareketli fazlarda TLC uygulanarak bileşiklerin
ayırımı için uygun mobil faz seçimi yapılmıştır. Ekstre için mobil faz olarak toluen: etil
asetat: formik asit: su (5:100:10:10), uçucu yağ için ise hekzan: etil asetat (85:15) seçilmiştir.
Seçilen hareketli fazlarla HP-TLC tekniği ile kromatografik ayırım gerçekleştirilmiştir [3].
L. cuminoides ekstre ve uçucu yağın üzerinde biyootografı tekniği uygulanarak DPPH•
radikalini süpürme etkisi araştırılmıştır. L. cuminoides antioksidan aktivitesinin fenolik
bileşiklerden kaynaklandığı görülmüştür. Çalışma kapsamında L. cuminoides’ in antioksidan
etkileri ilk kez HP-TLC tekniği ile incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lagoecia cuminoides L.; uçucu yağ; ekstre; TLC; HP-TLC; antioksidan
etki.
Kaynaklar
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P-57
Osteoartrit tedavisinde kullanılacak mikroemülsiyon formülasyonunun hazırlanması ve
karakterizasyonu
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Mikroemülsiyonlar, su, yağ, yüzey etkin madde (YEM) ve yardımcı yüzey etkin madde
(YYEM) fazlarından oluşan termodinamik açıdan kararlı ilaç taşıyıcı sistemlerdir.
Mikroemülsiyonlar, içeriğindeki su ve yağ bileşikleri nedeniyle hidrofilik ve lipofilik ilaçlar
için de uygun sistemlerdir [1]. Bu çalışmanın amacı osteoartrit tedavisinde kullanılacak
özelliklere sahip

yeni bir mikroemülsiyon sistemi geliştirmektir.

Mikroemülsiyon

formülasyonları hazırlanmasında, yağ fazı olarak izopropil miristat (IPM); YEM olarak
Tween 80 ve Span 20; YYEM olarak ise etanol kullanılmıştır. Mikroemülsiyonlar
hazırlanırken, yağ fazı üzerine YEM:YYEM belirli oranlarda (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1,
8:1 ve 9:1) tartılarak karıştırılmış, 25±2 oC'de damla damla distile su ilave edilerek görsel
olarak değerlendirilmiştir. İdeal mikroemülsiyon formülasyon oranlarının belirlenmesi için
üçgen faz diyagramları kullanılmıştır. Hazırlanan ideal mikroemülsiyonun refraktif indeks,
pH, viskozite ve elektrik iletkenliği değerleri ölçülmüştür. Faz diyagramlarındaki alan
değerlerine göre ideal olarak belirlenen mikroemülsiyon formülasyonu YEM:YYEM oranı
2:1 oranında tespit edilmiştir. 100g ideal mikroemülsiyon formülasyonu, 4.27g distile su,
29.5g IPM, 6.308g Tween 80, 37.846g Span 20 ve 22.077g etanol içermektedir. İdeal
mikroemülsiyonun refraktif indeks değeri 1.429±0.002nD, pH değeri 5.727±0.006, viskozite
değeri 25.9±1.277cP ve elektrik iletkenliği değeri 0 µS olarak ölçülmüştür. Elde edilen
sonuçlara göre, mikroemülsiyon formülasyonu başarı ile geliştirilmiş ve osteoartrit
tedavisinde kullanılabilecek uygun özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mikroemülsiyon; osteoartrit; karakterizasyon.
Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 117S435 kodlu proje ile desteklenmiştir.

Kaynaklar
[1] Üstündağ Okur N, Apaydın Ş, Karabay Yavaşoğlu N.Ü, Yavaşoğlu A, Karasulu HY. Int J Pharm
2011;9:136-144.
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P-58
Allantoin ve lidokain hidroklorür yüklü kitozan/kollajen skafoldların karakterizasyonu
ve etkinliklerinin hücre kültürü çalışmaları ile değerlendirilmesi
Gizem KARACA1*, Ayça BAL ÖZTÜRK2,3, Zeynep Püren AKGÜNER3, Gökçen
YAŞAYAN1
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Haydarpaşa 34668 İstanbul,
Türkiye
2
İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Zeytinburnu 34010 İstanbul, Türkiye
3
İstinye Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Bölümü, Zeytinburnu 34010,
İstanbul, Türkiye
*gzemkaraca@gmail.com.tr
1

Günümüzde modern yara örtüleri yara özelliklerine göre tasarlanmaktadır. Yara örtüsü
formülasyonlarının hücre yenilenmesini hızlandıracak nitelikte, yara iyileşmesi için uygun
nem ve oksijen geçişine olanak tanıyan yapıda, bakteriyel kontaminasyonu elimine edebilen
özellikte olması hedeflenmektedir [1,2]. Bu çalışmada kollajen, kitozan, allantoinin yara
iyileşmesi için olumlu özellikleri [1,3] ve lidokain hidroklorür etken maddesinin lokal
anestezik etkisi [4] gözetilerek yeni bir yara örtüsü formülasyonu tasarlanmıştır. Çalışma
kapsamında farklı oranlarda kitozan ve kollajen içeren skafold formülasyonlarının
hazırlanması ve karakterizasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra hücre kültürü çalışmaları
ile skafoldların değerlendirilmesi yapılmıştır. Hücre kültürü çalışmaları mezenkimal kök
hücre hattı kullanılarak gerçekleştirilmiş, MTT deneyi ve çizik testi ile farklı formülasyon
parametrelerine sahip skafoldların değerlendirmesi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Skafold; allantoin; lidokain hidroklorür; yara iyileşmesi; yara örtüsü.
Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından SAG-C-YLP-070317-0091
kodlu proje ile desteklenmiştir.

Kaynaklar
[1] Boetang JS, Matthews KH, Stevens HNE, Eccleston GM. J Pharm Sci 2008;97(8):2892–923.
[2] Vowden K, Vowden P. Surgery (Oxford) 2017; 35(9), 489-494.
[3] Araújo LU, Grabe-Guimarães A, Mosqueira VCF, Carneiro CM, Silva-Barcellos NM. Acta Cir Bras
2010;25(5):460–1.
[4] Gordh T. Anesthesiology 2010;113(6):1433–7.
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P-59
Arı poleni ve arı ekmeği etanol ekstraktlarının A549 akciğer kanser hücre hattı üzerine
sitotoksik etkilerinin araştırılması
Hasan AYDIN1*, İbrahim BOZGEYİK2, Önder YUMRUTAŞ2
Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasotik Toksikoloji ABD, Adıyaman, Türkiye
Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD, Adıyaman, Türkiye.
*haydin@adiyaman.edu.tr

1
2

Polen yüksek yapılı bitkilerdeki çiçeklerde meydana gelen bir yapıdır ve içeriğinde güçlü
besinsel aminoasitler, yağasitleri, karbonhidratlar, vitaminler ve mineraller bulunmaktadır
[1,2]. Arılar polenleri toplayarak bunları kovandaki yavru arıların gelişimi, üremeleri vb. için
kullanmaktadırlar. Arılar tarafından toplanan polenlerin (arı poleni) arıların kendi özel bir
takım işlemlerden geçirmesi sonucu olgunlaştırılmış haline ise arı ekmeği denilmektedir
(Kieliszek ve ark., 2018). Kanser günümüzde insan ölümlerine neden olan önemli bir
hastalıktır. Bu hastalığın tedavisi için özellikle doğal ürünlerin araştırılması için yapılan
çalışmaların sayısı artmıştır. Çalışmamızda da doğal olan arı poleni ve ekmeğinin içerdiği çok
çeşitli kimyasallardan dolayı kanser hücreleri üzerinde etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır
ve insidansı en yüksek görülen akciğer kanser hücreleri çalışmada kullanılmıştır. Arı polen ve
ekmeği etanol içerisinde 24 saat bekletilmiş ve daha sonra solvent filtre kağıdı ile
süzülmüştür. Solventten etanol uzaklaştırılmış ve elde edilen ekstraktlardan standart
solüsyonlar hazırlanmıştır. Daha sonra farklı dozlarda (25, 50, 100 ve 200 µg/ml) ekstraktlar
A549 hücrelerine 24 saat boyunca uygulanmış ve MTT boyama metodu ile boyama işlemi
yapılmış ve mikroplate spektrofotometre ile 570 nm de okunmuştur. Elde edilen sonuçlar
ışığında, arı ekmeği etanol ekstraktının A549 hücreleri üzerine sitotoksik etki göstermediği
belirlenmiştir. Bununla birlikte polen etanol ekstraktının 25 ve 50 µg/ml dozlarda hücreler
üzerine sitotoksik etki gösterdiği belirlenmekle birlikte, 100 ve 200 µg/ml dozlarda bu etkinin
azaldığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, Polen etanol ekstraktının A549 akciğer kanser
hücreleri üzerine düşük dozlarda sitotoksik etki gösterdiği ancak arı ekmeği etanol
ekstraktının A549 akciğer kanser hücresi üzerine sitotoksik etkiler göstermediği
belirlenmiştir. İleriki çalışmalarda bu ekstraktların farklı kanser hücrelerinde test edilmesi ve
apoptotik yolaklar açısından taranması planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sitotoksik aktivite; arı poleni; arı ekmeği; kanser.
Kaynaklar
[1] Li QQ, Wang K, Marcucci MC, Sawaya ACHF, Hu L, Xue XF, Wu LM, Hu FL. Journal of Functional Foods
2018; 49, 472-484.
[2] Kieliszek M, Piwowarek K, Kot AM, Błażejak S, Chlebowska-Śmigiel A, Wolska I. Trends in Food Science
& Technology 2018; 71:170-180.
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P-60
Amlodipin ve hidroklorotiyazid etkin maddelerinin kare dalga voltametri yöntemi ile
farmasötik preparatlarda aynı anda miktar tayini
Ümit KOÇAK1*, Bilal YILMAZ1
Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı 25240 Erzurum, Türkiye.

1

*kocak_umit@windowslive.com

Amlodipin bir kalsiyum kanal blokörüdür [1]. Hipertansiyon tedavisinde kullanılır.
Amlodipin kalsiyumun vücutta hücre membranındaki kalsiyum kanalları yoluyla hücre içine
girişini inhibe eder. Bundan dolayı vücudun kan basıncını düşürür. Hidroklorotiyazid ise
başlangıçta kalp debisini düşürerek, plazma ve ekstraselüler sıvı hacmini azaltarak kan
basıncını düşürür.
Bu çalışmada amlodipin ve hidroklorotiyazid etkin maddelerinin elektrokimyasal davranışları,
camsı karbon elektrotta 0,04 M Britton-Robinson tampon çözeltisinde (pH 5) Kare Dalga
Voltametri

yöntemi

ile

incelendi.

Amlodipin

ve

hidroklorotiyazidin

dönüşümlü

voltamogramları yaklaşık olarak camsı karbon elektrotta +0,50 ve +1,50 V da yükseltgenme
piki verdi. Validasyon parametreleri doğrusallık, kesinlik, doğruluk, stabilite, gözlenebilme
sınırı ve miktar tayin sınırı gibi parametreler ICH Guidelines’e göre çalışıldı. Kare Dalga
Voltametri yönteminin kalibrasyon eğrisi 2,5-30 g/ml derişim aralığında doğrusaldır.
Amlodipin ve hidroklorotiyazid için güniçi ve günler arası kesinlik değerleri % 5,34’ten ve
doğruluk (bağıl hata) % 6,29’dan küçüktür. Çalışmada geliştirilen bu yöntem ile amlodipin ve
hidroklorotiyazid etkin maddelerini içeren Cardofix Plus preparatında miktar tayini de
yapıldı. Elde edilen analiz sonuçları literatürdeki diğer analiz yöntemleri ile istatistiksel
açıdan değerlendirildi.
Anahtar Kelimeler: Amlodipin; hidroklorotiyazid; kare dalga voltametri; tablet.
Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından TYL-2018-6434 nolu proje
kapsamında desteklenmiştir.

Kaynaklar
[1] Juyal V, Chaudhary M, Kumar P, Gnanarajan G, Yadav PK. J Pharm Res 2008; 1;182-187.
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P-61
Marmara Üniversitesi’nde eczacılıkta uzmanlık eğitimi: İlk deneyimler
Mesut SANCAR1*, Şule APİKOĞLU-RABUŞ1, Betül OKUYAN1, Fikret Vehbi İZZETTİN2,
Şükriye Güniz KÜÇÜKGÜZEL3
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İstanbul.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, Fatih, İstanbul.
3
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İstanbul.
1
2

mesut.sancar@marmara.edu.tr

Klinik eczacılık lisans ve lisansüstü eğitimi ve uygulamalarındaki deneyimi ve geniş
akademik kadrosuyla Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, T.C. Sağlık Bakanlığı
Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu tarafından 24 Mayıs 2017 tarihinde 5 yıllığına yetkilendirilmiş
ve Klinik Eczacılık Uzmanlık Programında ilk 7 ayını geride bırakmıştır. Henüz öğrenci
yerleştirme süreci başlamadan önce Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Başhekimliği ile imzalanan protokol kapsamında yer alan tüm anabilim dalı
başkanları veya klinik sorumluları ziyaret edilmiş ve kendilerine süreci özetleyen bilgi ve
dosya takdim edilmiştir.
Fakültemize 5 Mart 2018’de yerleştirilen uzmanlık öğrencilerine 1 aylık teorik eğitim ve
adaptasyon sürecinde Klinik Eczacılık Anabilim Dalı öğretim elemanları ağırlıklı olmak
üzere, Biyokimya, Farmakoloji, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları
tarafından yoğun bir teorik ve probleme dayalı olgu eğitimi verilmiş, sağlık hukuku ve
nütrisyon gibi konularda uzman kişilerce uygulamalı seminerler düzenlenmiştir. Öğrencilerin
gerek teorik eğitim programında, gerekse klinik ortam eğitimlerinde işlerine yarayabilecek her
türlü bilgi ve belgenin yer aldığı bir rehber kılavuz hazırlanarak öğrencilere iletilmiştir.
Ayrıca uzmanlık sürecine dair tüm detaylar Fakültenin web sayfasına “Uzmanlık” alt menüsü
şeklinde eklenmiştir.
Uzmanlık öğrencileri hastanede klinik ortam eğitimlerine başlamadan önce Hastane
Eczanesinde 1 hafta boyunca ilaç yönetimi ve genel işleyiş hakkında gözlem yapmıştır.
Program yöneticisi tarafından tüm kliniklere dekanlık kanalıyla resmi bilgilendirme yazıları
yazılmış ve uzmanlık öğrencilerinin 22 ay boyunca takip edecekleri öğrenim hedefleri ve
akademik takvim kendileriyle paylaşılmıştır. Uzmanlık öğrencileri 6 aylık ilk klinik ortam
eğitimlerinde dahiliye, endokrin ve metabolizma ile nefroloji kliniklerindeki eğitimlerini
tamamlamış olup, halen göğüs hastalıkları klinik ortam eğitimine devam etmektedirler.
Uzmanlık öğrencileri haftanın 4 günü boyunca ilgili kliniklerde, öğrenim hedeflerine uygun
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olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürürken, kendilerine haftanın iki yarım günü klinik
eczacılık öğretim üyeleri de eşlik etmiştir. Haftanın kalan 1 gününü Klinik Eczacılık
Anabilim Dalı’na olgu sunumları, hasta sorunları ve çözümlerinin ele alındığı tartışmalı
oturumlar ve teorik derslerle düzenli olarak sürdürmüşlerdir.
Marmara Üniversitesi Hastanesinde uzun yıllardır sürdürülen klinik eczacılık lisans ve
lisansüstü uygulamalarının da sağladığı imkanlarla uzmanlık öğrencileri sağlık ekibiyle iyi bir
iletişim ve işbirliği ortamı elde etmiştir. 6 ay gibi kısa bir sürede, bilgi birikimini artıran ve
ilaç tedavisine sistematik yaklaşım felsefesini özümseyen uzmanlık öğrencileri çeşitli
kongrelerde uzmanlık eğitim sürecini tanıtan sunumlar yapmış, klinik eczacılık konulu atölye
çalışmaları yürütmüş ve mesleki dergilerde makaleler yazmışlardır.
Anahtar Kelimeler: Klinik eczacılık; eczacılıkta uzmanlık; klinik ortam; hastane; eğitim.
Kaynaklar
[1] Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, 21 Ekim 2016, Resmî Gazete, Sayı: 29864
[2] Klinik Eczacılık Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı. http://www.euk.saglik.gov.tr/TR,30094/klinikeczacilik-uzmanligi.html
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P-62
Çocuklarda depresyon ve tedavi yaklaşımları
Merve YILDIZ1*, Meryem TEMİZ REŞİTOĞLU2, Seyhan ŞAHAN FIRAT2
Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Yenişehir, Mersin, Türkiye

1*

Mersin Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Yenişehir, Mersin, Türkiye

2

*

yldzmrv33@icloud.com.tr

Depresyon, tek bir hastalık değil, ortak semptomları olan ve farklı etiyolojilerden ileri gelen
ruhsal bir sendrom olarak tanımlanmaktadır [1]. 1960’lardan önce çocuklarda depresyonun
ortaya çıkmasına olgunlaşmamış üstbenliğinin izin vermeyeceği düşüncesi egemendi. Bu
görüş 1970’de Stockholm’de düzenlenen “Çocukluk Çağı ve Adolesansta Depresif Durumlar”
temalı kongrede değişmiştir. Çocuklarda depresyon tanısı için erişkinlerle aynı ölçütler
kullanılmaktadır. Fakat çocuklar için birkaç ölçüt eklenmiştir [2]. Çocuklarda depresif
bozukluklar ile fobi ve uyum sorunlarının benzerliği nedeniyle depresyon gelişimini anlamak,
tanı koymak ve tedavi etmek oldukça karmaşık ve güçtür [3]. Bu hastalığa ait psikoterapi,
elektrokonvülzif tedavi ve antidepresan ilaçların kullanımı ancak 20. yüzyılda uygulanmaya
başlanmıştır [4]. Farmakolojik tedavinin yanı sıra çocuğun olumsuz duygularının üstesinden
gelmesine yardımcı olmak, onu cesaretlendirmek ve değer verildiğini hissettirmek gerekli ve
önemlidir. Okul çağına başlayan çocuklarda ilaçla tedavi uygulanabilmektedir. Tedavide
trisiklik antidepresanlar, monoaminoksidaz inhibitörleri, serotonin geri alım inhibitörleri,
lityum karbonat kullanılabilmektedir. [1]. Bu çalışmamızda, çocuklarda depresyonun
tanımlanması ve günümüzde çocuklarda görülen depresyonun tedavisi için geliştirilen
yaklaşımların ortaya konulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Depresyon; psikiyatrik bozukluk; çocukluk dönemi.
Kaynaklar
[1] Ryan N, Pug-Antich J, Cooper T. Acta Psychiatr Scand 1986;73:275-288.
[2] Weller, EB, Weller, EA. Depressive disorders in children and adolescents. Psychiatric Disorders in Children
and Adolescents, BD Garfinkel, GA Carlson, EB Weller (Ed). Philadelphia, WB Saunders Company. 1990.
[3] Öy B. Türk Psikiyatri Dergisi 1991;2:132-136.
[4] Sağduyu A, Ögel K, Özmen E, Boratav C. Türk Psikiyatri Dergisi 2000;11:3-16.
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P-63
Güneş koruyucu ürünler ve sağlığımız
Selma YAZAR1*
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye.

1

*selma.yazar@yeniyuzyil.edu.tr

Günümüzde tatil anlayışının ve yaşam alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte, insanların güneş
ışınlarına (UVA, UVB) maruziyeti de artmaktadır. Kozmetik ürünler içerisinde yer alan güneş
koruyu ürünler, ultraviyole ışınlarının (UV) zararlı etkilerinden korunmak için dünyada
yaygın olarak kullanılmaktadır. Tek bir UV filtrenin hem UVA (320-400 nm) hem de UVB
(290-320 nm)’den koruması zor olduğundan güneş koruyucu ürünlerin içerisinde inorganik
(fiziksel) ile organik (kimyasal-genellikle aromatik yapıda) maddeler kombine edilerek
kullanılmaktadır. İnorganik koruyucular deride fiziksel bir bariyer oluşturup, UV ışınlarını
yansıtarak etkisini gösterirken, organik koruyucular deriden emilip, UV ışınlarını absorbe
ederek etki göstermektedir. İnsanlar bu maddelere hem kozmetik kullanımı yoluyla direkt
olarak hem de besin zinciri yoluyla dolaylı olarak maruz kalmaktadır. Bu ürünlerin akut ve
subkronik toksisiteleri oldukça düşük olmasına rağmen, uzun dönem kullanımlarında allerjik
kontakt dermatit, fototoksik, genotoksik, sitotoksik, vitamin D sentezinin inhibe edilmesi,
endokrin bozucu etki ve kalıntı gibi muhtemel toksik etkilere neden olduğunu gösteren
çalışmalar bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda bazı organik UV filtrelerin sistemik dolaşıma
geçmesi ve endokrin bozucu etki göstermeleri nedeniyle özellikle 2 yaşın altındaki çocuklarda
ve ergenlik döneminde bu ürünlerin dikkatli kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır [1-4].
Bebekler de dahil olmak üzere tüm yaş gruplarında UV filtrelerin kullanım sıklığının artması
ile de bu ürünler hem ekonomik hem de halk sağlığı açısından önemlidir. Bu ürünlerin insan
sağlığı üzerine toksikolojik etkilerinin ortaya konması akademik ve kozmetik sektörü
açısından önem kazanmaktadır. Bu sunum ile organik güneş koruyucu ürünlerin endokrin
bozucu etkileri, genotoksik, sitotoksik ve ekotoksik etkileri konusunda bilgiler verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Güneş koruyucu; UV filtre; toksisite; ekotoksisite; hormon bozucu etki.
Kaynaklar
[1] Giokas DL, Salvador A, Chisvert A. Trends Anal Chem 200;726:360-374.
[2] Yazar S, Öztaş E. Fresen Environ Bull 2018; 27(4):2110-2117.
[3] Yazar S, Gökçek Y. Marmara Pharm J 2018; 22(3):436-442.
[4] Çelik B, Yazar S. Mezuniyet Projesi. İstanbul. 2018.
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P-64
Biyoteknolojik ilaç sektörünün dünyadaki yeri ve ülkemizde biyobenzer ilaçlara
yaklaşım
Gülperi YARDIM1*
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye.
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*yardimgulperi@gmail.com

Biyoteknolojik ilaçların küresel ilaç pazarındaki ağırlığının artışı ile Türkiye’nin biyobenzer
ilaçta yerli üretimin ülke ekonomisine getirisi, ilaçta ithalata bağımlılığı ortadan kaldırmak,
ihracatla sektörel dış ticaretin ekonomik büyümeye etkisini pozitif yapmak ve bu konuda
yatırım yapan firmaları saptamayı amaçladım.
Kanser, alzheimer, kalp hastalıkları, diyabet ve romatoid artriti de içeren hastalıkların tedavisi
için geliştirilen yeni ilaçların büyük bir kısmını biyoteknolojik ilaçlar oluşturmaktadır.
Biyoteknolojik ürünler, üretim ve geliştirme maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle pahalı
ürünlerdir bu yüzden biyobenzer ilaçlar hazırlanır, hem hastaların biyoteknolojik ilaçlara
erişimini artırır hem de rekabet yaratarak tedavi maliyetleri azaltır [5] (biyoteknolojik ilaçların
ortalama kutu fiyatı 139,6 TL iken biyobenzer ilaçların kutu fiyatı 41,4 TL’dir [2]). Ayrıca
biyobenzer ilaçların satışa sunulması doktorlara ve hastalara alternatif tedavi seçenekleri
sunmaktadır. Türkiye ilaç pazarında, 183 referans biyoteknolojik, 38 biyobenzer ilaç
bulunmaktadır (2016). 2020’de biyobenzerlerin sayısının daha fazla artacağı düşünümektedir
[1]. Türkiye’de üretimi olan biyobenzerler; enoksaparin sodyum, epoetin alfa-beta, filgrastim,
insülin glargin vs. etkin maddelerini içermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti “Türkiye İlaç
Sektörü Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018)” kapsamında biyobenzer ilaç
geliştirilmesini ve üretilmesini destekler. Koçak firması ise ilk yerli biyobenzer insülini üretti
[4].
Sonuçta biyoteknolojik ürünler ve biyobenzerler her geçen gün günlük pratiğimizde daha sık
kullanacağımız tedavi ajanları olacaktır. Bu ürünlerin ve bunları kullanma sürecinde
yaşanabilecek problemlerin bilinmesi hem hasta hem de hekim açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Biyoteknolojik ürünler; biyobenzer.
Kaynaklar
[1] http://www.ieis.org.tr/ieis/assets/media/Bio/Biyoteknolojik_ilaclar_kitapcigi_.pdf
[2] https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/tr/pdf/2018/01/sektorel-bakis-2018-ilac.pdf
[3] https://home.kpmg.com/tr/tr/home/gorusler/2018/04/ilac-sektorunun-gelecegi-biyoteknolojide.html
[4] http://dspace.marmara.edu.tr/handle/11424/4033
[5] http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_9615/104-107.pdf
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Olası VEGFR2 inhibitörü tiyadiazol halkası içeren diaril üre ve diaril tiyoüre
bileşiklerinin moleküler kenetlenme çalışmaları ışığında tasarımı ve sentezi
Aslı TÜRE1*, Simge SARI1, Şule ACAR1, Ayşe Fatma Bahar APAK1, Işıl Nadire
MERCİMEK1, İlkay KÜÇÜKGÜZEL1
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Haydarpaşa 34668 İstanbul,
Türkiye.
*asli.demirci@marmara.edu.tr
1

İnsan genomunda 518 adet kinaz proteini tanımlanmıştır [1]. Kinaz proteinleri hücresel
işlevlerin sürdürülmesi ile biyolojik dengenin sağlanmasından sorumlu proteinlerdir [2].
Kinaz proteinlerinin normal olmayan aktivitesi kansere yol açabilmektedir Bununla birlikte
kinaz proteinlerinin inhibisyonu, antikanser ilaç tasarımı alanında oldukça tercih edilen bir
yaklaşımdır [3]. VEGFR2 kinaz, tümör anjiyojenezinde en büyük görevi alan proteindir.
Antikanser ilaç geliştirme çalışmaları için VEGFR2 kinaz önemli bir hedeftir [4].
Çalışma kapsamında VEGFR2 inhibisyonu göstermesi olası tiyadiazol halkası içeren diaril
üre ve diaril tiyoüre bileşiklerinin tasarımı ve sentezi hedeflenmiştir. Tasarlanan bileşiklerin
VEGFR2 kinaz proteini ile bilgisayar destekli moleküler kenetlenme çalışmaları yürütülmüş,
protein ile bileşikler arasındaki etkileşimler değerlendirilmiştir. Bu kapsamda asetaminofen ve
p-aminofenol

bileşikleri

üzerinden

birbirini

takip

eden

basamaklar

ile

sentezler

gerçekleştirilmiş ve sentezlenen bileşiklerin saflıkları ince tabaka kromatografisi ve yüksek
basınçlı sıvı kromatografisi ile kontrol edilmiştir. Bileşiklerin yapıları elementel analiz, FTIR
ve 1H-NMR spektral teknikleri ile kanıtlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tiyadiazol; (tiyo)üre; moleküler kenetlenme; kanser; kinaz inhibitörleri.
Kaynaklar
[1] Manning G, Whyte DB, Martinez R, Hunter T, Sudarsanam S. Science 2002;298(5600):1912-34.
[2] Blume-Jensen P, Hunter T. Nature 2001;411(6835):355-65.
[3] Noolvi MP and Patel HM. Lett Drug Des Discov 2012;9:84-125.
[4] Shahin MI, Abou El Ella DA, Ismail NS, Abouzid KA. Bioorg Chem 2014;56:16-26.
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Sur (Diyarbakır) yöresinin bazı yararlı bitkileri
İsmail ŞENKARDEŞ1*, Ayşe YANGIN2
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, 34668 İstanbul, Türkiye.
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Anabilim Dalımız araştırma projeleri kapsamında yurdumuzun çeşitli yörelerinde halk ilacı
olarak kullanılan ve diğer amaçlarla yararlanılan bitkiler özel çalışmalar yapılarak
araştırılmakta ve bunlarla ilgili bilgiler derlenmektedir.
Bu çalışma kapsamında da Sur (Diyarbakır) yöresinde geleneksel halk ilacı olarak ve diğer
amaçlarla kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler derlenmiştir. Bu amaçla 6-7
Mayıs 2017 tarihlerinde araştırma bölgemiz olan Sur (Diyarbakır) yöresine gidilerek
konumuzla ilgili çeşitli kişilerle görüşmeler yapılmış, halkın özellikle geleneksel halk ilacı
olarak yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler toplanmış ve bitkilerin yöresel adları
saptanmıştır [1]. Yöreden topladığımız bitkilerin örnekleri preslenip, kurutulduktan sonra
Marmara

Üniversitesi

Eczacılık

Fakültesi

Herbaryumu’na

(MARE)

kaydedilerek

numaralandırılmıştır. Daha sonra bunlar özel herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, etiketleri
hazırlanarak herbaryum örneği haline getirilmiştir.
Bu çalışma sonucunda Sur (Diyarbakır) yöresinde saptadığımız toplam 15 taksondan yörede
geleneksel halk ilacı olarak ve bunlardan bazılarından da besin olarak yararlanıldığı
belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Farmasötik botanik; etnobotanik; halk ilacı; tıbbi bitki; Sur.

Kaynaklar
[1] Davis, PH. Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Edingburgh University Press, Edinburgh. 1965.
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Obezite tedavisinde kullanılan ilaçların advers etkilerinin değerlendirilmesi
Rengin REİS1,2*, Cemre Şahin ŞENYÜZ1, Hande SİPAHİ1
Yeditepe Universitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji, İstanbul, Türkiye
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji, Trabzon, Türkiye
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2
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Obezite vücuda alınan ve harcanan enerjideki dengesizlik sonucu ortaya çıkan, morbidite ve
mortalite ile ilişkili çağımızın en önemli kronik rahatsızlıklarından biridir [1]. Özellikle de
günümüz koşullarında fiziksel aktivitenin azalması ve kalorili beslenme alışkanlıklarının
artması sebebiyle, obezite insidansı her geçen gün artmaktadır. DSÖ verilerine göre dünya
genelinde 1980 yılından günümüze obezite sıklığı ikiye katlanmıştır. [2]. Türkiye İstatistik
Kurumu (TUİK) verilerine göre, 2008 yılında yüzde 15,8 olan obez birey oranının, 2016
yılında ülkemizde yüzde 19,6’ya yükseldiği görülmektedir [3]. Obezite tedavisinde yaşam
tarzı değişiklikleri önemli ve etkili olsa da, uzun vadede bu yöntemlerin başarı oranları
oldukça düşüktür [1]. Tedavide kullanılan ilaçlar yeme isteğini baskılayarak, enerji tüketimini
artırarak veya besin emilimini veya itrahını etkiyerek aktivite göstermektedir. Piyasaya bu
amaçla sürülen ilaçların bir kısmı kilo vermede güvenilir bir şekilde kullanılabilirken, bir
kısmı advers

etkileri

sebebiyle

piyasadan

çekilmiştir. Orlistat,

günümüzde

obezite

tedavisinde diğer zayıflama ilaçlarına oranla daha güvenli olması sebebiyle ilk olarak tercih
edilen ilaçlar arasında gelmektedir [4]. Ayrıca liraglutid de ülkemizde obezite tedavisinde
onaylı endikasyonu olan diğer bir ilaçtır [5]. Özellikle de 1983- 2009 yılları arasında,
kardiyotoksisite, hepatotoksisite ve suistimal sebebiyle piyasadan birçok anti-obezite ilacının
geri çekildiği rapor edilmiştir [4,6]. Bu nedenle kilo kaybı hedefleyen ilaçlar hakkında
kardiyovasküler riskler gibi ciddi güvenlik endişeleri mevcuttur. Günümüzde internet
vasıtasıyla, bitkisel preparat adı altında satılan birçok onaysız ürünün içeriğinde, sibutramin
gibi piyasadan kardiyovasküler yan etkileri sebebiyle geri çekilen etken maddelere
rastlanmaktadır. Bunun yanı sıra, gençlerde endikasyon dışı kullanım, hızlı kilo kaybı
amacıyla suistimal edilmektedir. Örneğin metformin, fluoksetin ve 5-hidroksitriptofan gibi
birçok antidiyabetik veya antidepresan ilaç da obezite tedavisinde endikasyon dışı
kullanılabilmektedir [6]. Günümüzde hedefe yönelik sentetik ve doğal kaynaklı anti-obezite
ilaç araştırmaları hala devam etmektedir. Fakat bu ilaçların özellikle de uzun süreli
kullanımlarına yönelik klinik veriye ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Obezite; advers etki; zayıflama ilaçları; sibutramin; orlistat.
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Kaynaklar
[1] Halpern B, Oliveira E, Faria A, Halpern A, Melo M, Cercato C, Mancini M.Combinations of drugs in the
Treatment of Obesity. Pharmaceuticals, 2010; (3): 2398-241.
[2] World Health Organisation (WHO), Division of Noncommunicable Diseases Obesity: Preventing and
Managing the Global Epidemic: Report of a WHO Consultation On Obesity, Geneva, 3-5 June 1997. Doc no:
WHO/NUT/NCD/98.1.
[3] Karakaya K, Baran E, Tüzün H, Göçmen L, Erata M, Arıkan İ et al.[Research on Perception Of Body Weight
in Turkey]. Akdağ R, editör. Turkiye Beden Ağırlığı Algısı Araştırması. Ankara, Turkiye Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 2012; ISBN No: 978 - 975 - 590 - 446 – 7 Sağlık
Bakanlığı Yayın No: 894
[4] Bray GAA.. Concise review on the therapeutics of obesity. Nutrition, 2000; (16):953–960.
[5] RxMedia Pharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı 2018.
[6] Onakpoya IJ, Heneghan CJ, Aronson JK.. Post-marketing withdrawal of anti-obesity medicinal products
because of adverse drug reactions: a systematic review. BMC Medicine, 2016; (14):191.
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Türkiye'deki eczacıların iş doyum düzeylerinin son on yıl içindeki değişimi
Şule APİKOĞLU RABUŞ1, 2*, Sinan USTA2, Ecehan BALTA2, Meltem TÜRKER2, Nergiz
ÖZTÜRK2
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İstanbul, Türkiye
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Bu çalışmada, eczacılarımızın iş doyum düzeylerinin değerlendirilmesi ve son on yıl içindeki
değişiminin gözlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma iki farklı zaman noktasında (2007 ve 2017)
çevrimiçi

olarak

gerçekleştirilen

iki

farklı

anket

ile,

farklı

popülasyonlarda

gerçekleştirilmiştir. Her iki dönemde de 20 maddelik Minnesota İş Doyum Anketi (Kısa Form
MSQ) kullanılmıştır [1]. 2007 yılı anketi, 156 katılımcı üzerinde yapılmış ve 2017 yılı
araştırması ise 1014 eczacı üzerinde yapılmıştır. İş doyumu puanları yüzde eşdeğerlerine
dönüştürülmüş ve iş doyumu “düşük doyum (≤%25)”, “orta düzeyde doyum (%26-%74)” ve
“yüksek doyum (≥%75)” olarak ifade edilmiştir. Eczacıların ortalama (±SS) toplam iş doyum
puanları 2007 yılında 63,93 (6,8)/100, 2017'de ise 57,95 (21,59)/100 olarak bulunmuştur.
2017'de eczacıların sadece %3,85'i yüksek doyum göstermekteyken ve hiç kimse düşük
doyum göstermezken; 2017 yılında yüksek doyum gösteren eczacıların oranı %11,57'ye
çıkmış ve eczacıların %0,89'u ise düşük doyum göstermiştir. Devletin eczanelerin
çoğunluğunun en büyük müşterisi olduğu mevcut bağlamda iş doyumunda azalma ile ilişkili
nedenler: yeni fiyatlandırma modelleri, ilaç fiyatlarındaki düşüş, ulusal bütçe yönetiminin bir
parçası olarak uygulanmakta olan tasarruf stratejileri, artan evrak-işi ile başa çıkma için işe
alınan personelin istihdam maliyetleri ve bir zamanlar sadece eczanelerde satılan bazı
ürünlerin eczane dışında da satılabilmesi ve bunların sonucunda eczacıların gelirlerinin
düşmesi olabilir.
Anahtar Kelimeler: Eczacı; iş doyumu; Minnesota iş doyum anketi.
Kaynaklar
[1] Martins H, Proença T. FEB Working Papers 2012;1-20.
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Türkiye’deki onaylı biyobenzer ilaçların ekonomik analizi: 2014-2017 dönemi çalışması
Şule APİKOĞLU RABUŞ*1, Baran ARSLAN1
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İstanbul, Türkiye
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Bu çalışmanın amacı Türkiye’de onaylı [1,2] biyobenzer ilaçların ekonomik yönden analiz
edilmesidir. Çalışma, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 2009 ve 2017 yılları
arasında onaylanmış biyobenzer ilaçların orijinal biyolojik ilaçlar ile satış hacmi ve satılan
kutu sayısına göre karşılaştırılması ve aynı zamanda orijinal ürün yerine biyobenzerinin
kullanılması durumundaki varsayımın ekonomik olarak analizini içermektedir. Bu projenin
hazırlanması sürecinde, öncelikle biyolojik ilaçlar ile ilgili genel bilgiler verilmiş, daha sonra
ise Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurum’undan alınmış olan ülkemizde onaylı biyobenzer
ürün listesine göre ürünlerin satış hacimlerini gösteren IMS verileri incelenmiştir. Bu verilere
göre fiyat ve kutu başına satış karşılaştırmasının yanı sıra 2014-2017 yılları arasında
orijinallerin yerine biyobenzerlerinin kullanılması durumunda yapılacak kazanç ile satın
alınabilecek ek doz miktarı hesaplanmıştır. 2014-2017 yılları arasında incelenen verilere göre
biyobenzer ürünleri kullanmanın orijinallere göre daha ekonomik olduğu ve pazar rekabetine
göre orijinal ve biyobenzer ürünlerin fiyatlarında yıllara göre değişiklikler olduğu
görülmektedir. Bu çalışmanın sonucu tedaviye biyobenzer ile başlanması ya da tedavinin
biyobenzerle sürdürülmesi ile mevcuttan daha çok sayıdaki hastaya ulaşabilmenin ve
hastalara daha ekonomik bir tedavi sağlayabilmenin mümkün olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Biyobenzer; ekonomik analiz; alternatif kullanım; biyolojik;
karşılaştırma.
Kaynaklar
[1] Dal OH, Karadoğan M, Sezer AD. Biyobenzerler: Kavramlar ve ruhsatlandırma süreçleri. Marmara Pharm J
2015;19(3): 252-258.
[2] Chow SC, Wang J. On the regulatory approval pathway of biosimilar products. Pharmaceuticals (Basel)
2012;5(4): 353-368.
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Romatoit artrit tedavisinde güncel yaklaşımlar
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Romatoit artrit, etiyolojisi bilinmeyen, kronik seyirli sistemik inflamasyon ile belirgin bir
otoimmün hastalıktır [1]. Romatoit artrit için risk faktörlerini değerlendirirken genetik ve
çevresel faktörleri detaylıca değerlendirmek gerekmektedir [2]. Hastanın ayrıntılı öyküsü ve
fiziksel muayene hastalığın teşhis edilmesinde önem taşımaktadır [1]. Romatoit artritli
hastalarda eklem erozyonu erken başlamaktadır ve hastalık süresi iki yıldan daha az olanların
%80’inde radyolojik eklem hasarı gözlenmektedir [3]. Yarılanma ömrü kısa olan
asetilsalisilik asit ve diklofenak ile yarılanma ömrü uzun olan piroksikam ve tenoksikam en
sık tercih edilen NSAİİ’lerdir. Hastalık modifiye edici ilaçlar, eklem hasarını azaltabilme ve
önleyebilme, romatoit artritli hastaların ekonomik devamlılıklarını sürdürebilmelerini sağlama
açısından büyük önem taşımaktadır [4]. Geçmiş yıllarda romatoit artritin tüberküloza bağlı
olduğunun düşünülmesi ve altının tüberkülozda etkili olduğunun keşfedilmesi ile altın
romatoit artrit hastalığında kullanılmaya başlanmıştır [5]. Bu çalışmamızda günümüzde tam
bir iyileşme sağlamayan romatoit artrit hastalığının çok çeşitli ilaç tedavileriyle hastalık
belirtilerini hafifletmesi ve hastaların günlük yaşama uyum sağlayabilir duruma gelmelerini
sağlayacak tedavi şekillerinin ortaya konması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnflamasyon; otoimmun hastalık; hastalık modifiye edici ilaçlar; eklem
erozyonu.
Kaynaklar
[1] Hamuryudan V., Romatolojik Hastalıklar Sempozyum Dizisi 2003;34:19-29.
[2] Özsoy H, Çavuşoğlu T, Altınel L, Başarır K. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
2006;5:101-110.
[3] Yıldırım R, Yazıcı Y. RAED 2012;4:59-67.
[4] Demirel A, Kırnap M. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2010;19:74-84.
[5] Top C., Terekeci H. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2008;28: 387-39.
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Montelukast sodyum içeren preparatlarda hasta uyuncunun ölçülmesi
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Bu çalışmada, montelukast sodyum içeren preparatları kullanan astım hastalarında uyuncun
ölçülmesi amaçlanmıştır. Dünya sağlık örgütü (WHO) 2017 yılı verileri, 235 milyon insanın
astım hastası olduğunu ortaya koymaktadır [1]. Astım, genetik yatkınlığı olan insanlarda
çeşitli çevresel alerjenler ve spesifik olmayan etkenlerle karşılaşma sonucu ortaya çıkan
kronik inflamatuar bir solunum yolu hastalığıdır [2]. Hastanın ilacı sağlık uzmanının
tavsiyelerine göre kullanması, uyguladığı diyeti ve ilgili yaşam tarzı değişikliklerini içeren
uyunç; hastalıkların tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır [3]. Uluslararası astım tedavisi
kılavuzları astım hastalığındaki antiinflamatuar durumun tedavisi için inhale kortikosteroid
kullanımını önermektedir. Astım hastalığında inhale kortikosteroidlerin istenmeyen yan
etkileri nedeniyle inhale kortikosteroid dozu en aza indirilmeli ve semptomları hafifletmek
için, kronik astım hastalarında iyi bir etkinlik ve güvenliğe sahip olduğu bilinen, montelukast
gibi lökotrien reseptör antagonistleri (LTRA) tedaviye eklenmektedir [4, 5]. Yaptığımız
çalışmada, montelukast sodyum içeren preparatları kullanan, astım hastalarının reçeteleri,
Medula Provizyon Sistemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmamızda retrospektif olarak
değerlendirilen 94 hastanın demografik incelenmesi yapılmış, hastaların montelukast sodyum
ve salbutamol kullanımları değerlendirilmiştir. Yaptığımız çalışma ile montelukast tedavisine
uyunç göstermeyen hastaların astım ataklarını daha sık yaşaması sebebiyle salbutamol
kullanımlarının arttığı görülmüştür. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar astım tedavisinde
uyuncun ve hasta takibinin önemini vurgular niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Montelukast; hasta uyuncu; klinik eczacılık; astım.
Kaynaklar
[1] World Health Organization (WHO), Asthma. http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma
(Erişim Tarihi 27 Eylül 2018).
[2] Bateman ED, Hurd SS, Barnes PJ, Bousquet J, Drazen JM, FitzGerald M, Gibson P, Ohta K, O'Byrne P,
Pedersen SE, Pizzichini E, Sullivan SD, Wenzel SE, Zar HJ. European Respiratory Journal 2008;31: 143-178.
[3] Chapman KR, Walker L, Cluley S, Fabbri L. Respir Med 2000;94(1):2-9.
[4] Ahmed S, Atia NN. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2013;74 250– 256.
[5] Adachi M, Taniguchi H, Tohda Y, Sano Y, Ishine T, Smugar SS, Hisada S. J Asthma 2012;49(6):649-56.
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P-72
Posaconazolün mikroemülsiyon bileşenlerinde çözünürlük çalışmaları
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Posakonazol geniş spektrumlu bir antifungaldir. Postoperatif immün sistemi baskılanmış
hastalar ile bağlantılı olarak en çok mantar enfeksiyonu durumunda kullanılır ve Aspergillus,
Candida, Zygomycetes ve Fusarium türleri dahil olmak üzere çeşitli fungal patojenlere karşı
klinik aktivitesi vardır [1,2]. Posakonazol suda çözünmez [3] ve çözünürlük, ilaç tasarımı ve
formülasyon geliştirilmesinde kritik bir rol oynar. Suda zayıf çözünürlük, birçok azol
antifungal ilacın formülasyon seçeneklerini ve etkinliğini sınırlayıcı bir faktördür.
Mikroemülsiyonlar ilaçların oral biyoyararlanımının arttırılmasında etkili taşıyıcılar olduğu
bilinmektedir. Mikroemülsiyonlar termodinamik olarak stabil, şeffaf, izotropik ve düşük
viskozitedeki kolloidal dispersiyonlardır. Bileşimlerinde yağ,su, sürfaktan ve kosürfaktanlar
bulunur. Bu maddelerin seçiminde ve oranlarının belirlenmsinde çözünürlük çalışmaları
önemli rol oynar [4].
Bu kapsamda çalışmada Posakonazolün farklı çözücü sistemlerde (Labrasol, Oleic acid,
Polyethylenglycol 200, 400 ve 600, Tween 20 ve 80, Transcutol P,Propanediol 1.2 (PG) ve
su) ve yağlarda (Lauroglycol FCC, Span 80,Plurol oleique CC 497, Labrofil M 1944, Labrofil
M 2125) Ve PEG 200, PG ve su karışımile beraber fraksyonl çözünürlük çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Böylece, seçilen çözücü sistemleri ve yağlardaki çözünürlüğü tayin
edilerek ideal formülasyon bileşenlerinin ve oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Çözünürlük çalışmalarında aşağıdaki yöntem kullanıldı. Seçilen formülasyon bileşenlerinden
1 mL alındı, üzerine fazla miktarda Posakonazol ilave edildi ve karışımlar oda sıcaklığında
muhafaza edilen bir orbital çalkalayıcıda (Thermo, ABD) 48 saat çalkalandı. Daha sonra, 15
dakika

7000

rpm'de

santrifüj

edildi

ve

süzüldü.

Süzülen

çözelti

seyreltilerek

spektrofotometrede 262 nm'de okunarak analiz edildi. Bu çalışma ile Posakonazolün en fazla
çözündüğü sistem belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Posakonazol; mikroemülsiyon; çözünürlük arttırma.
Kaynaklar
[1] Moore JN, Healy JR, Kraft WK. Expert Rev Clin Pharmacol. 2015; 8: 321–334.
[2] Ghareb M, International Journal of Pharmaceutics, 2017; 523: 15-32.
[3] Posaconazole,FDA briefing document (2010).(Erişim tarihi:24.10.2018)
www.fda.gov/cder/foi/nda/2006/022003s000_NoxafilTOC.htm
[4] Mishra A., Panola R., Rana AC. Journal of Scientific and Innovative Research 2014; 3(4): 467-474
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P-73
Antitrombosit etkisi ile Ribes rubrum L.
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Kardiyovasküler hastalıklar dünya genelinde hastalığa bağlı sakatlık ve ölümlerin en sık
nedenidir. Trombositlerin hiperaktivasyonu kardiyovasküler hastalıkların patofizyolojisinde
önemli rol oynamaktadır [1]. Antitrombosit etkili besinlerin düzenli olarak alınmasını içeren
sağlıklı beslenme alışkanlıkları, kardiovasküler hastalıkların önlenmesine katkıda bulunabilir.
Ribes rubrum L. (kırmızı frenk üzümü), Grossulariaceae familyasına aittir ve frenk üzümü
türleri içerisinde en bilinenlerdendir. Yüksek düzeyde biyoaktif bileşikler (antosiyanidin,
antosiyaninler, flavonlar ve diğer polifenolik bileşikler) içerir ve güçlü antioksidan aktiviteye
sahiptir [2]. Aromasından dolayı gıda, ilaç, ve kozmetik sanayinde kullanılır. Çalışmamızda,
Ribes rubrum meyvelerinden elde edilen taze meyve suyunun antitrombosit aktivitesi
incelendi. Bu amaçla sağlıklı gönüllülerden alınan kanlardan elde edilen trombositten zengin
plazma (TZP) kullanıldı. Trombositler agonist olarak kullanılan ADP ile uyarılmadan önce
Ribes rubrum ile 5 dakika 37 °C'de inkübe edildi. Daha sonra ADP (10 μM) ile uyarılarak
trombosit agregasyonu 6 dakika boyunca agregometrede izlendi. Ayrıca trombosit
aktivasyonu göstergesi olan P selektin düzeyleri ve sitoflorometrik boya (JC-1) kullanılarak
mitokondriyal membran polarizasyonu (∆ψm) değerlendirildi.
Ribes rubrum meyve suyu konsantrasyona bağımlı olarak ADP ile indüklenen trombosit
agregasyonunun inhibisyonuna neden olurken trombosit P-selektin düzeylerinin ve
mitokondriyal membran depolarizasyonunun kontrol grubuna göre anlamlı olarak azalmasına
neden oldu.
Ribes rubrum, antitrombosit etkisi ile tromboembolik bozukluklara karşı önemli koruyucu
etkiler sağlayabilir ve bu işlevselliği ile iyi bir diyet kaynağı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Ribes rubrum L.; trombosit agregasyonu; P selektin; mitokondriyal
membran polarizasyonu
Kaynaklar
[1] Papapanagiotou A et al. Current Pharmaceutical Design 2016; 22:2 4493-4505.
[2] Da Salva Pinto M et al. Journal of Food Biochemistry, 2017;34(3):63
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Verapamil hidroklorür içeren ağızda dağılan film formülasyonlarının hazırlanması ve
karakterizasyonu
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Ağızda dağılan filmler (ADF), su içmeden ve çiğneme olmadan dilin üzerine ya da oral
kaviteye uygulandığında hızlı bir şekilde parçalanabilen/çözünebilen katı dozaj formlarıdır.
İlk olarak ağız bakım ürünü nefes şeritleri şeklinde tasarlandıktan sonra kişisel bakım ürünleri
ve vitaminlerde geliştirildi ve sonunda ilaç etken maddesi içeren dozaj formları kullanıma
sunuldu. Konvansiyonel katı oral dozaj formlarına oranla tükürük içinde kolay çözünmesi ve
esas olarak su ihtiyacını ortadan kaldırması sebebiyle yutmada zorluk yaşayan pediatrik,
geriatrik hastaların tedaviye uyuncunun artmasına yardımcı olurlar. Başlangıç etki süresinin
kısalması, biyoyararlanımın artması, birim doz doğruluğu, ilk geçiş etkisinden kurtulma
imkanı sunması ve oral yolda parçalanması üzerindeki sayısız avantajı ile gelişen teknolojiyle
birlikte bu avantajların etkin bir şekilde uygulanmasına imkan tanır [1,2].
Verapamil Hidroklorür (HCl) hipertansiyon, kardiyak aritmi ve anjina tedavisinde yaygın
olarak kullanılan kalsiyum kanal blokeridir. Etkisini arteriyal düz kas hücreleri ile iletim ve
kasılmadan sorumlu miyokard hücre membranlarından ekstrasellüler kalsiyumun hücre içine
girişini inhibe ederek gösterir. Atriyal fibrilasyonlu hastalarda ventrikül hızının kontrolünde
digoksine göre daha etkili bulunmuştur. Oral yoldan alındığında hızlı ve iyi absorbe (%90)
olur, ancak ilk geçiş metabolizmasına bağlı sistemik biyoyararlanımı % 20-35'tir. Kısa
eliminasyon yarı ömrü (2,8–7,4s) günde 3-4 kez dozlamayı gerektirir [3]. Dolayısıyla,
karaciğer metabolizmasını bay-pass edebilen ADF formülasyonu ile etkinliği artacaktır.
Bu çalışmada etken madde olarak Verapamil HCl içeren, konjestif kalp yetmezliği,
hipertansiyon ve migren ile anjina ve supraventriküler taşiaritmi semptomu görülen hastalarda
hızlı, etkili ve kolay kullanımı olan ADF formülasyonu oluşturulması amaçlanmıştır. ADF
hazırlamada solvent casting yöntemi kullanılmaktadır. Formülasyon geliştirme çalışmaları
kapsamında çeşitli polimerik materyallerin yanısıra, plastifiyan ve dağıtıcı özelliğine sahip
yardımcı

maddeler

de

kullanılmıştır.

Geliştirilen

formülasyonlarda

karakterizasyon

çalışmaları yapılmaktadır.
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Anahtar Kelimeler: ADF; verapamil hidroklorür; solvent casting.
Yazarlar polimerik materyallerin (pullulan, lycoat) sağlanmasına katkılarından dolayı Ali Raif İlaç San. A.Ş.’ ye
teşekkür etmektedirler.

Kaynaklar
[1] Priyanka N, Iti C, Mohd Y. Insights into Polymers: Film Formers in Mouth Dissolving Films. Drug Invention
Today, 2011,; 3(12): 280-289.
[2] Yeongbin L, Kyeongsoon K, Minsoo K, Du HC, Seong HJ. Orally disintegrating films focusing on
formulation, manufacturing process, and characterization. J.Pharm. Investigation, 2017; 2093-6214.
[3] Kunte S, Tandale P. Fast dissolving strips: A novel approach for the delivery of verapamil. J.Pharm.
Bioallied Sciences. 2010;4:325.
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Pirazolin türevi bazı bileşiklerin membran stabilize edici etkilerinin araştırılması
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İnflamasyon esnasında hidrolitik enzimlerin salınarak farklı hastalıkları oluşturduğu
bilinmektedir. Bu enzimlerin ekstraselüler aktiviteleri akut veya kronik inflamasyon olarak
adlandırılmaktadır. Eritrosit membranı lizozom membranının analoğu olduğundan, eritrosit
hücrelerinin

membran

stabilizasyonu,

lizozomal

membranların

stabilizasyonunu

göstermektedir. Lizozomal membranların stabilizasyonu, bakterisidal enzimler ve proteazlar
gibi aktif nötrofillerin lizozomal içeriklerinin salınımını engelleyerek inflamatuvar cevabı
sınırlandırdıklarından önemlidir. Pek çok non steroidal ilaç antienflamatuvar etkilerini bu tarz
hidrolitik

enzimleri

inhibe

ederek

veya

membranın

stabilizasyonunu

sağlayarak

göstermektedir. Eritrosit membranı, lizozomal membran komponentleri ile benzer
olduğundan, eritrosit membranının erimesinin engellenmesi antienflamatuvar etkinin
ölçümünü sağlamaktadır [1]. Pirazolin yapısındaki bileşikler gösterdikleri pek çok etkinin
yanı sıra antienflamatuvar etki de göstermektedirler [2]. Sentezlemiş olduğumuz pirazolin
yapısındaki bileşiklerin insan eritrositlerinin hücre membranını stabilize edici etkileri Anosike
ve arkadaşlarının [3] ve Oyedapo ve arkadaşlarının [4]
yapılarak

araştırılmıştır.

BEA40

yönteminde küçük değişiklikler

(Furan-2-il(3-(2-hidroksi-5-metilfenil)-5-p-tolil-4,5-

dihidropirazol-1-il)metanon) tüm bileşikler arasında 0.1 mM konsantrasyon için 63.03±0.22*
ve 1 mM konsantrasyon için 65.99±0.34* etki değeri ile en iyi membran stabilize edici etkiyi
göstermiştir. Asetil salisilik asitte bu değer 0.1 mM konsantrasyon için 42.28±0.79* ve 1 mM
konsantrasyon için 57.02±1.39* olarak ölçülmüştür. BEA 40 bileşiği asetil salisilik asite göre
daha etkili bulunmuştur. Pirazolin halkasının 3. konumunda 2-hidroksi-5-metil fenil
halkasının varlığının etkiyi artırdığı gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Membran stabilize edici etki; pirazolin; inflamasyon
Kaynaklar
[1] De P, Sarkar S, Mukhophadhyay MJ. J Pharmacogn Phytochem 2017; 6(4): 103-105.
[2] Ramesh B, Sumana T. E-J Chem 2010; 7(2): 514-516.
[3] Anosike CA, Obidoa O, Ezeanyika LU. DARU 2012;20:76-82.
[4] Oyedapo OO, Akinpelu BA, Akinwunmi KF, Adeyinka MO, Sipeolu FO. Int J Plant Physiol Biochem 2010;
2(4):46-51.
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Melaleuca alternifolia (tea tree) bitkisinin tedavideki yeri ve yapılan analitiksel
çalışmalar
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Parfümeri, gıda, tarım, kozmetik endüstrisi uçucu yağları (EO) aromatik özelliklerinden
dolayı çok fazla tercih edip kullanır. Tea Tree Oil, geniş spektrumlu antimikrobiyal özellikte
olan, dermotolojik hastalıkların tedavisinde mükemmel bir potansiyele sahip, direnç
geliştirme özelliği az olan bir uçucu yağdır. Tea tree oil (TTO, Çay ağacı yağı), Avusturalya’
ya ait türlerden olan Melaleuca alternifolia bitkisinin yapraklarının buhar ile distile
edilmesiyle elde edilir. Monoterpen, seskiterpen ve çeşitli bileşenleri içeren ve analjezik,
antiviral, antibakteriyel, antiprotozoal, antiinflamatuar, antioksidan, antikanser özellikleri olan
bir karışımdır.
Bu çalışmada; Tea Tree Oil’ in tarihçesine, bugün kullanıldığı alanlara, çeşitlerine ve yapılan
analitiksel çalışmalara değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tea tree oil; Melaleuca alternifolia; HPLC; GC-MS.
Kaynaklar
[1] Carson CF, Hammer KA, Riley TV. Melaleuca alternifolia (tea tree) oil: a review of antimicrobial and other
medicinal properties. Clin Microbiol Rev2006; 19(1):50-62
[2] N. Pazyar, R. Yaghoobi, N. Bagherani and A. Kazerouni, A review of applications of tea tree oil in
dermatology. Int. J. Dermatol 2013; 52:784–790..
[3] Bozin, B.; Mimica-Dukic, N.; Simin, N.; Anackov, G. Characterization of the volatile composition of
essential oils of some lamiaceae spices and the antimicrobial and antioxidant activities of the entire oils. J. Agric.
Food Chem 2006;54: 1822–1828.
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Hidrojen sülfür’ün ağrıdaki rolü
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Ağrı, periferde bulunan ağrıya hassas nosiseptörlerin aktivasyonu veya hasar görmüş dokudan
salınan bradikinin, serotonin, histamin, prostaglandin gibi ağrı mediyatörleri tarafından,
medulla spinalise afferent transmisyon ve dorsal boynuz üzerinden yüksek merkezlere ileti
aşamaları ile algılanmaktadır. Geçmişte sadece bir uyarı olarak görülen ağrı, artık günümüzde
tedavi edilmesi gereken bir olgu olarak kabul edilmektedir [1] ve ağrı tedavisinde kullanılmak
üzere daha az yan etkili ve güçlü yeni etkin madde arayışı devam etmektedir. Hidrojen sülfür
(H2S), somatik veya viseral nosiseptif bilgilerin işlenmesinde ve ağrı kontrolünde kritik rol
oynadığı bilinen T-tipi Ca+2 kanallarının bir modülatörüdür ve Cav3.2'ye selektif etki
göstererek somatik ve viseral ağrı sinyallerini güçlendirmektedir [2]. Fakat H2S, K+
kanallarını açarak ise nosiseptör duyarlılığı doğrudan bloke edip antinosiseptif etki de
göstermektedir [3]. Nitekim yakın geçmişte yapılan çalışmalar ışığında H2S ile
türevlendirilmiş NSAİİ’ların ve analjezik ajanların, çeşitli ağrı türlerinin tedavisinde
kullanılabileceğine dair heyecan verici klinik öncesi veriler bulunmaktadır. H2S’ün gastrik
mukozanın yaralanmalara karşı direncini artırması ve onarılmasını hızlandırması ise
türevlendirilmiş ilaçlara bir avantaj sağlamaktadır.

Ayrıca, H2S donörlerinin μ opioid

reseptörleri üzerinden de analjeziyi indüklediği kanıtlamıştır [4]. Yapılan çalışmalardan
hareketle, H2S’ün opioid reseptör agonistleri ile kombinasyonunun additif ve hatta sinerjik
analjezik etki sağlayabileceği düşünülmektedir [5]. Bu veriler dikkate alındığında, mevcut
analjezik ilaçların terapötik etkinliklerinin artırılması ve çeşitli yan etkilerinin önüne
geçilebilmesi adına H2S salacak şekilde modifiye edilmesinin umut vaat edici ve akıllıca bir
yaklaşım olduğu öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hidrojen sülfür; ağrı; analjezik etki.

Kaynaklar
[1] Aydın NO, Ağrı ve ağrı mekanizmalarına güncel bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
2002, 3(2): 37-48.
[2] Fukami K, Kawabata FSA, Hydrogen Sulfide and T-Type Ca 2+ Channelsin Pain Processing, Neuronal
Differentiation and Neuroendocrine Secretion. Pharmacology 2017, 99: 96–203.
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[3] Cunha TM, Dal-Secco D, Verri Jr. WA, Guerrero AT, Souza GR, Vieira SM, Lotufo CM, Neto AF, Ferreira
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P-78
Kaptopril içeren ağızda dağılan film formülasyonunun hazırlanması
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Oral yoldan dağılan filmler (ODF), su içmeden ve çiğneme olmadan dilin üzerine
konulduğunda hızlı bir şekilde parçalanabilen veya çözünebilen katı dozaj formlarıdır.
Başlangıç etki süresinin kısalması, biyoyararlanımın artması ve ilk geçiş etkisinden kurtulma
imkanı sunması gibi avantajlarının yanı sıra oral yoldan parçalanması üzerindeki sayısız
avantajı mevcuttur [1]. Kaptopril, güçlü ve rekabetçi bir anjiyotensin dönüştürücü enzim
inhibitörüdür. ACE inhibitörleri anjiyotensin I’in anjiyotensin II’ye dönüşümünü inhibe eder,
anjiyotensin II ye hassasiyeti azaltır. Aynı zamanda bradikinin'in inaktivasyonunu inhibe eder
[2]. Bu özelliklerinden dolayı kaptopril, orta ve ağır derecedeki hipertansiyon, konjestif kalp
yetmezliği ve kalpte görülen belirli işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılmaktadır.
Bu çalışmada yukarıda belirtmiş olduğum özelliklerinden dolayı etkin madde olarak
Kaptopril’in ağızda dağılan filmleri oluşturulması amaçlanmaktadır. Çalışmada yardımcı
madde olarak biyolojik olarak parçalanabilen, yağa dirençli, sıcaklıktan etkilenmeyen, oksijen
geçirmeyen, toksik olmayan Pullulan, hızlı salım için özel olarak geliştirilmiş bir film
oluşturucu polimer olan Lycoat RS 720, HPC (Hidroksipropil selüloz) HPMC (Hidroksipropil
metil selüloz), ağızda dağılan filmleri oluştururken solvent casting metodu kullanılmaktadır.
Fiziki görünüm, kalınlık testi, şişme testi, dağılma testi, in-vitro dissolüsyon testi gibi
karakterizasyon çalışmaları da yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: ODF; kaptopril; lycoat; pullulan.
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Farklı ekstraksiyon yöntemleriyle elde edilen siyah ve beyaz chia tohumlarının yağ
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Chia olarak bilinen Salvia hispanica L. bitkisinin tohumları su ile etkileşime girerek şişmesi
(müsilaj) nedeniyle günümüzde pek çok diyet listesinde yer almaktadır. Güney Amerika
menşeli bu bitki tohumu çok miktarda su emmesi neticesinde şişerek tokluk hissi verir.
Ayrıca, chia tohumu, iyi bir protein içeriğine ve yüksek lif içeriğine sahiptir. Türkiye’de chia
tohumlarının kullanımı gittikçe artmaktadır. Chia tohumlarının farklı gıda ürünlerinde
(marmelat, sos) kullanımı üzerine birkaç çalışma yapılmıştır ancak kapsamlı fitokimyasal
değerlendirme sonuçlarına rastlanmamıştır [1,2]. Bu çalışmada, piyasada satılan siyah ve
beyaz chia tohumlarının Folsch [3], Soxhlet ve ASE [4] (accelerated solvent extraction)
ekstraksiyon yöntemleri ile elde edilen ekstreleri GC-FID/MS (gaz kromatografisi – alev
iyonlaşma/kütle spektrometresi) ve UPC2 (yüksek performans birleşim kromatografisi)
teknikleri [5] ile analiz edilmiş ve sonuçların karşılaştırılması yapılmıştır. Yapılan çalışma
neticesinde yağ asitlerinin miktar tayini ve yüzdeleri tayin edilmiştir.
Ana bileşikler olarak α-linolenik asit, linoleik asit, oleik asit, palmitik asit ve stearik asit
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Salvia hispanica L.; ekstraksiyon; yağ asidi; GC-FID/MS; UPC2 .
Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırma Merkezi imkanları ile yapılmıştır.
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Depresyon mediyatörleri: Sitokinler
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Major Depresif Bozukluk (MDD) cinsiyet ve yaşa bakmaksızın toplumun geniş bir kitlesini
etkileyerek ölüm ve sakatlıklara yol açabilmektedir [1,2]. Depresyonda gelişen inflamasyon,
özellikle immün hiperaktivite ve düzensiz sitokin üretiminden kaynaklanmaktadır [1].
Sitokinler immün hücreler tarafından salıverilen ve bu hücreler arasında görev yapan [3],
inflamasyon ve immün cevaptan sorumlu olan protein ve glikoproteinler olup MDD
patofizyolojisinde rol alan nörotransmitter metabolizması ve nöroendokrin fonksiyonu gibi
birçok faktörü etkilemektedir [1]. Sitokin düzeyindeki değişikliklerin depresyonun derecesine
bağlı olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, antidepresanların bazen duygudurum
bozukluklarında etkili olmasına karşın, anoreksiya, psikomotor retardasyon ve uyku
bozulukları gibi nörodejeneratif semptomlara etki etmediği iyi bilindiğinden depresyonda
yeni tedavi hedefleri araştırılmaktadır [4]. Bu nedenle bu çalışmada, yakın zamanda ilgi çekici
hale gelen depresyon ve sitokin ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, PubMed
veritabanında tarama yapılmıştır. Depresyon, inflamasyon ve sitokinler anahtar kelime olarak
kullanılmıştır. Sitokin ve depresyon ilişkisini değerlendiren makaleler araştırmaya dahil
edilmiştir. Literatürde, depresif semptomlar etkili bir şekilde antidepresanlarla tedavi
edilebilmektedir. Son zamanlarda sitokin düzeyindeki artışın insanlarda depresif hastalıklara
yol açtığı düşünülmektedir. Bu hipotezin temelinde, sitokin uyarıları ile depresyon
semptomlarının artması, depresyonlu hastalarda immün sistemin etkinleşmesi, immün işlev
bozukluğu olan hastalarda depresyonun sık görülmesi, hayvanlarda endotoksin ve IL-1
uygulanmasının depresif davranışlara yol açması, sitokinlerin depresyonda aktive olan
hipotalamo-hipofiz-adrenokortikal aksı

ve

noradrenerjik

sistemi

etkinleştirmesi

yer

almaktadır [4].
Anahtar Kelimeler: Depresyon; inflamasyon; sitokinler; interlökinler.
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P-81
L-arjininin yüksek yağlı diyetle beslenen sıçanlarda beyin dokusunda oksidan ve
antioksidan sistem üzerine etkisi
Nuray ÇAVUŞOĞLU*1, Özge DOĞAN1, Turgut ŞEKERLER1, Azize ŞENER1
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul

1

*nuraycvsgl@gmail.com

Nitrik oksit sentaz yolu, beyin kan akışı düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Beyin
hasarlarında

nitrik

oksit

dönörlerinin

kullanımının

tedaviye

katkı

sağlayabileceği

bildirilmektedir [1]. Yüksek yağlı (doymuş yağ asitlerinden zengin) diyetin periferik
organlarda ve hipotalamusta insulin direncini indüklediği [2] ve oksidatif stresi artırdığı [3]
deneysel çalışmalarla gösterilmiştir. Uzun zincirli yağ asitleri normal şartlarda kan beyin
bariyerini geçemezler. Ancak neden oldukları inflamasyon artışı beyin dokusunu da
etkileyebilir [4]. Çalışmamızda yüksek yağlı (enerjinin %40’ı yağ) diyetle (YYD) beslenen
sıçanlarda nitrik oksit prekürsörü olan L-arjininin sistemik uygulanmasının beyin dokusunda
antioksidan ve oksidan sistem üzerine etkisi incelendi. Yağ kaynağı olarak doymamış yağ
asitlerinden (n-6) zengin olan ayçiçek yağı kullanıldı. Dişi Sprague-Dawley sıçanlar (4
haftalık) kontrol, yüksek yağlı diyet (YYD) grubu ve YYD+L-arjinin grubu olarak üç gruba
ayrıldı. YYD ve YYD+L-arjinin grubu 16 hafta yüksek yağlı diyet ile beslenirken; kontrol
grubu standart yem ile beslendi. 10. haftadan sonra YYD+L-arjinin grubunun içme sularına
L-arjinin (%1,5) 6 hafta süreyle ilave edildi. Deney sonunda sıçanların kalplerinden kan
örnekleri alındı ve dekapite edilerek beyin dokuları alındı. Serum örneklerinde glukoz düzeyi,
lipid profili ve lipid peroksidasyonu düzeyleri ölçüldü. Beyin dokuları tartıldı, lipid
peroksidasyon düzeyleri glutatyon (GSH) ve protein-SH düzeyleri ölçüldü.
YYD, serum lipid peroksidasyon düzeylerinde anlamlı olarak artışa neden olurken beyin
dokusunda LPO düzeyinde artış serumdaki kadar belirgin değildi. Buna karşın YYD, beyin
dokusu GSH ve protein-SH düzeylerinde azalmaya neden oldu. L-arjinin uygulanması serum
ve beyin dokusunda LPO baskılarken, GSH ve Protein-SH düzeylerini artırdı.
Sonuç olarak, L-arjinin yüksek yağlı diyetle beslenen sıçanların beyin dokusunda antioksidan
savunma kapasitesini olumlu yönde artırır.
Anahtar Kelimeler: Antioksidan; L-arjinin; oksidatif stres; yüksek yağlı diyet.
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Lathyrus cicera L. türünün antioksidan aktivitesi, toplam fenolik ve flavonoit içeriğinin
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Bu çalışmada Diyarbakır/Silvan ilçesi çevresinde halkın geleneksel olarak gıda amaçlı
yararlandığı ve aynı zamanda tıbbi değeri de olan Lathyrus cicera L. türünden elde edilen
etanol ekstresinin antioksidan aktivitelerinin, toplam fenolik ve flavonoit bileşik miktarlarının
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bitki materyalinin toprak üstü kısımları, araştırma konusu
olan bölgeden tüketildiği dönemde toplanmış ve bu kısımlarından maserasyon yöntemi ile
etanol ekstresi (LCE) elde edilmiştir. Elde edilen etanol ekstresinin antioksidan aktiviteleri
DPPH ve ABTS radikallerini giderme, metal şelatlama kapasitesi, indirgeyici güç metotları
ile; toplam fenolik ve flavonoit bileşiklerinin miktar tayinleri ise sırasıyla Folin Ciocalteu ve
Alüminyum klorür (AlCl3) metotları ile araştırılmıştır. LCE’nin, DPPH ve ABTS
radikallerinin % 50’sini inhibe etmesi için gereken konsantrasyon değerleri (İK50) sırasıyla
425.6 ve 134.4 µg/mL olarak hesaplanmıştır. Aynı zamanda metal şelatlama kapasitesi de
İK50 değeri olarak 16.49 µg/mL olarak bulunurken, demir indirgeyici antioksidan gücü
(FRAP) g ekstrede troloksa eşdeğer olarak 21.84 mg olarak bulunmuştur. Ekstrenin total fenol
ve total flavonoit bileşik içerikleri ise sırasıyla g ekstrede 58.47 mg gallik asite ve g ekstrede
22.78 mg kersetine eşdeğer olarak belirlenmiştir. Lathyrus cicera L. türü üzerinde literatürde
çalışmalar olmasına rağmen Diyarbakır/Silvan yöresinden toplanan bitkinin antioksidan
aktivitesi ilk kez bu çalışmada araştırılmıştır. Aynı zamanda bu sonuçlar halk tarafından gıda
ve tıbbi amaçlarla kullanılan bitkinin önemli bir antioksidan aktiviteye sahip olduğunu da
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Lathyrus cicera L.; Fabaceae; antioksidan aktivite; toplam fenolik
bileşik; toplam flavonoit bileşik.
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Pirazolon halkası taşıyan bazı Schiff bazlarının biyolojik etkilerinin incelenmesi
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Antipirin molekülü analjezik ve antipiretik etkiye sahip olup piyasada ilaç olarak
kullanılmaktadır. Antipirinden hareketle sentezlenen 4-aminoantipirin; antiinflamatuvar,
analjezik, antiviral, antipiretik, antiromatizmal ve antimikrobiyal aktivite gibi geniş bir
biyolojik aktivite çeşitliliği göstermiştir. Son zamanlarda bu molekül üzerinden sentezlenen
Schiff bazlarının farklı ve önemli biyolojik etkinliğe sahip oldukları tespit edilmiştir [1, 2]. Bu
çalışma kapsamında 4-aminoantipirin ile substitüe benzaldehit bileşiklerinin kondenzasyon
reaksiyonu sonucu oluşan imin (Schiff bazı) yapısını içeren yeni bileşikler sentez edilmiştir.
Sentezlenen bileşiklerin yapıları IR, 1H-NMR ve 13C-NMR spektroskopisi yöntemleriyle
aydınlatılmıştır. Elde edilen bileşiklerin yapı karakterizasyonu ve literatür ile desteklenen
sonuçları hedeflenen yapıların oluştuğunu göstermiştir. Sentezlenen bileşiklerin DPPH
antioksidan aktivite tayin yöntemi kullanılarak antioksidan kapasitesi de ölçülmüştür. DPPH
çalışmaları sonucunda, sentezlenen 4-[(4-klorofenil)metiliden]amino-1,5-dimetil-2-fenil-1,2dihidro-3H-pirazol-3-on

bileşiğinin

%

DPPH

inhibisyonu

485.40±4.03,

4-[(3,4-

diklorofenil)metiliden]amino-1,5-dimetil-2-fenil-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-on bileşiğinin %
DPPH inhibisyonu 544.30±8.07 olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: 4-Aminoantipirin; benzaldehit türevleri; Schiff bazı; sentez.
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Majistral ilaç hastaya özel olarak hekim tarafından reçete edilen ve eczacı tarafından formüle
göre hazırlanan ve hastaya sunulan ilaçtır [1]. İlaç sanayisinin gelişmesi eczanede majistral
yapımının azalmasına neden olmasına rağmen, hastaya özgü tedavi sağlayabilmek için
majistral ilaçlarlar önemlidir [2].
Bu çalışmanın amacı Adana, Türkiye’de bulunan eczanelerdeki majistral preparatların
hazırlanmasıyla ilgili eczacıların teknik bilgi ihtiyacını tespit etmek ve buna bağlı olarak
üniversitelerde majistral preparat hazırlama eğitiminin yeterliliği hakkında eczacıların
görüşlerinin ve ihtiyaçlarının öğrenilmesidir.
Çalışmaya farklı bölgelerde rastgele seçilen eczane eczacıları katılmıştır (n=70). Uygulanan
anket demografik bilgiler yanında, eczacıların majistral preparat hazırlama sıklığı ile
eczacıların majistral ilaç hazırlanmasında ihtiyaç duyduğu bilgi ve sorunları belirlemeye
yönelik üç farklı bölüm ve 24 soru içermektedir. Anket araştırmacılar tarafından
hazırlanmıştır. Anket verileri korelasyon analizlerine tabi tutulmuştur (SPSS 20).
Uygulanan anketin verileri eczacıların çoğunun majistral preparatları hazırlarken bir kaynağa
başvurma ihtiyacı olduğunu göstermiştir. En çok başvurulan kaynak Prof. Dr. Kasım Cemal
Güven’in Tıbbi Formüller kitabı olduğu görülmüştür. Katılımcıların büyük çoğunluğu
üniversitelerde majistral ilaç hazırlama ile ilgili derslerin arttırılması gerektiğini belirtmiştir.
Anahtar Kelimeler: Majistral preparat; eczane eczacılığı; anket.
Kaynaklar
[1] Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi
Gazete,2014.http://www. resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140412.pdf [Erişim Tarihi: 14.07.2018]
[2] Terrie Y. C., Pharmacy Compounding Is Flourishing Once Again, 1 November 2005, Accessed 14 July 2018.
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P-85
Adana ilinde eczane eczacılarının majistral ilaç uygulamalarına ilişkin tutumlarının
belirlenmesi
Tilbe ÇEVİKELLİ1,3*, Aybige TURAN2, Genada SİNANİ2, Melike SESSEVMEZ1
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi, Altınbaş Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
3
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi, Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye
1
2

*tcevikelli@cu.edu.tr

Majistral preparatlar, eczacının hastanın ihtiyacına özel olarak, yardımcı ve etkin maddeleri
uygun bir hazırlama tekniği ile hekimin yazdığı reçeteye göre hazırladığı preparatlardır [1].
Günümüzde, özellikle hastanın ihtiyaç duyduğu ilacın, uygun doz ve dozaj şeklinde
bulunmadığı durumlarda majistral ilaç uygulamaları önem kazanmaktadır [2].
Bu çalışmanın amacı Adana ilindeki eczane eczacılarına anket uygulanarak, majistral ilaç
uygulamalarının güncel durumunu belirlemek, eczacıların majistral reçete hazırlama sıklığı ve
en çok hazırlanan majistral dozaj şekli ve terapötik gruplarının tespit edilmesidir.
Adana ilindeki farklı bölgelerinde rastgele seçilen 70 eczane eczacısına araştırmacılar
tarafından hazırlanan anket uygulanmıştır. Anket verileri istatistiksel olarak değerlendirilerek
tanımlayıcı ve korelasyon analizlerine tabi tutulmuştur (SPSS 20). Toplam 24 sorudan oluşan
anket araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır.
Elde edilen anket verilerine göre katılımcıların çoğu eczanelerinde majistral preparat
hazırladığını belirtmiştir. Ancak, katılımcıların büyük bir çoğunluğu eczanelerinde steril
preparat hazırlayamadıklarını belirtmiştir. Eczanenin bulunduğu yer ile majistral reçete girişi
arasında korelasyon olmadığı saptanmıştır.
Bu çalışma sonucunda majistral preparatların, eczacılık mesleği için taşıdığı önem ve
eczacıların majistral praparatlara bakış açısı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Majistral ilaç; eczane eczacılığı; anket; Adana.
Kaynaklar
[1] Zaid, A. N., Al‐Ramahi, R., Shahed, Q., Saleh, B., & Elaraj, J. (2012). Determinants and frequency of
pharmaceutical compounding in pharmacy practice in Palestine. International Journal of Pharmacy
Practice, 20(1), 9-14.
[2] Torrie, Y. C. (2005). Pharmacy compounding is flourishing once again. Pharm Times, 1296-1303.
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P-86
(S)-Naproksenden türeyen triazol-hidrazon hibrit molekülünün (SGK562)
in-vivo olarak biyodağılımının incelenmesi
Yeliz YILDIRIM1,2*, Muhammed İhsan HAN3, Yeşim KARASULU2,4,
KÜÇÜKGÜZEL5, Ercüment KARASULU2,6

Şükriye Güniz

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Bornova, 35040 İzmir, Türkiye
Ege Üniversitesi, İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi, Bornova, 35100 İzmir,
Türkiye.
3
Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, 38280 Kayseri, Türkiye.
4
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Bornova, 35100 İzmir, Türkiye.
5
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, 34668, İstanbul, Türkiye.
6
Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalı, Bornova, 35100 İzmir,
Türkiye
1
2

*yeliz.yildirim@ege.edu.tr

Dünyada ve ülkemizde hızla artan ve tüm dünyadaki ölümlerin yaklaşık % 13’ünden sorumlu
olan kanser hastalığı kontrolsüz hücre bölünmesi ve yayılması olarak tanımlanmaktadır.
Günümüzde kanser hastalığını tam olarak tedavi edebilecek bir kimyasal bileşik bilinmemekte
ve yeni kimyasal/biyoteknolojik ürünlere ulaşmak için çalışmalar birçok araştırma grubu
tarafında sürdürülmektedir. Prostat kanseri erkek bireylerde görülme sıklığı bakımından ikinci
sırada yer alan ve her 100.000 kişinin 25’ inde görülme olasılığı olan bir kanser türüdür.
Kanser savaş derneğinin güncel verilerine göre Türkiye’de, prostat kanseri %37,6 ile erkekler
arasında insidansı en yüksek ikinci kanser türüdür. Prostat kanseri tedavisinde aday molekül
olabileceği, metiyonin amino peptidaz enzimine yönelik, 1,2,4-triazol-3-tiyon ve hidrazon
yapısı içeren (S)-Naproksen hibrit molekülleri tasarlanmış ve sentezlenmiştir [1]. Bu
çalışmada, sentezlenen (S)-Naproksenden türeyen triazol-hidrazon hibrit bileşiğinin in-vivo
koşullarda IVIS spektrum cihazı kullanılarak biyodağılımı incelenmiştir. Sentezlenen (S)-2{[5-[1-(6-metoksinaftalen-2-il)etil]-4-(4-fluorofenil)-4H-1,2,4-triazol-3-il]sülfanil}-N'-[(5nitrofuran-2-il)metiliden] asetohidrazit (SGK 562) bileşiği IRDye 800CW NHS esteri boyası
ile işaretlenmesi Li-Cor Biosciences antibody işaretleme protokolüne göre gerçekleştirilmiştir
[2]. Bileşiğin farelerde biyodağılımını değerlendirmek için işaretli (SGK 562) ve serbest
boyadan 100 µL Balb/C farelere kuyruk veninden intravenöz olarak enjekte edilmiştir (Etik
kurul izin; E.U.2016-092). Ege Üniversitesi, İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma
Uygulama Merkezinde (ARGEFAR) bulunan IVIS spektrum cihazı ile, enjeksiyon sonrası 60,
120, 180, 240, 300 ve 360. dakikalar da görüntüler alınmıştır. 360. dakikanın sonunda
ürogenital sistemde biriken aktivitenin hangi organlarda olduğunu tespit etmek amacıyla exvivo çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 60. dakika sonunda
233

2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, 14-16 Kasım 2018, İSTANBUL

ürogenital sistemde toplanmaya başlayan bileşiğimizin, 360. dakikada aktivitesinin
maksimuma çıktığı görülmüştür. Ex-vivo çalışmalar, bileşiğimizin prostattaki birikiminin
serbest boyaya kıyasla daha fazla olduğunu göstermiş ve bileşiğimizin prostat kanseri tedavisi
için umut verici özelliğe sahip olabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: (S)-Naproksen; triazol-hidrazon hibrit; prostat kanseri; IVIS spektrum.
Bu çalışma, TÜBİTAK -117S435 kodlu proje (IVIS bölümü-ARGEFAR), TÜBİTAK-215S009 kodlu proje (sentez
bölümü-M.Ü.Eczacılık Fakültesi)ile desteklenmiştir.

Kaynaklar
[1] Muhammed İhsan Han. Antikanser Etki Göstermesi Olası Naproksen Türevi Bileşiklerin Sentezi, M.Ü.Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, doktora tezi, (Danışman: Prof.Dr.Ş.Güniz Küçükgüzel), 2018.
[2] Sampath L., Kwon S., Ke S., Wang W., Schiff R., Mawad M. E., Sevick-Muraca E.M., J.Nucl. Med., 2007,
48(9):1501-1510.
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P-87
Multipl myelom tedavisinde kullanılan lenalidomidin analizine ilişkin çalışmalar
Leyla SARIÇİÇEKLİ1, Dilek Bilgiç ALKAYA2*
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Haydarpaşa, İstanbul
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İstanbul

1
2

*dbilgic@marmara.edu.tr

Multipl myelom, özellikle erişkin dönemde görülen, kemik iliğinden kaynağını alan atipik
plazma hücrelerinden oluşan hematolojik malign bir tümördür. 1990'lı yıllarda multipl
myelom tedavisinde kullanılmaya başlanan talidomidin doz sınırlayıcı uyuşukluk,
konstipasyon, nöropati ve teratojenisite etkileri görülmesinden dolayı daha az toksik olan
talidomid türevlerinin araştırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple çoklu yöntem
mekanizması yolu ile multipl myeloma hastalığının tedavisinde olağanüstü klinik aktivite
sergilemiş güçlü yeni bir talidomid türevi olan lenalidomid üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır.
Lenalidomid diğer ilaçlara kıyasla daha etkin ve yan etkilerinin az olduğu bildirilmiş olsa da
mevcut çalışmalar hala yetersizdir. Bu konuda endişelerin giderilmesi için araştırmalara
yoğunlaşılması gerekmektedir. Bu çalışmada hastalığın tedavisinde etkin olarak kullanılan
lenalidomid etken maddesinin tayinine ilişkin yapılan in-vivo ve in-vitro analitik çalışmalar
incelenmiş ve lenalidomidin belirlenmesine uygun kalite kontrol laboratuvarlarında rutin
kullanımı için önerilen sonuçlar derlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Multipl myelom; lenalidomid.
Kaynaklar
[1] Celgene Corporation: Revlimid® in combination with dexamethasone sNDA granted approval by FDA for
treatment of multiple myeloma.
[2] Sonneveld P, Palumbo A. EJHPP 2008
[3] Darwish, I.A., Khalil, N.Y., Bakheit, A.H., Alzoman, N.Z. Chemistry Central Journal, (2012); 6(118): 1–7.

235

2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, 14-16 Kasım 2018, İSTANBUL

P-89
4-Bromobenzen sülfonil klorürden türeyen yeni sülfonil hidrazon bileşiklerinin sentezi
ve karakterizasyonu
Nurcan KARAMAN1, Şerife GÜLEŞ1, Emine Elçin ORUÇ-EMRE1*, Bedia KOÇYİĞİTKAYMAKÇIOĞLU2, Ayşegül KARAKÜÇÜK-İYİDOĞAN1
Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Haydarpaşa, İstanbul, Türkiye

1
2

*oruc@gantep.edu.tr

Aromatik sülfonil hidrazonlar, farklı biyolojik aktivite gösterdikleri için ilaç tasarımında
tercih edilen bir bileşik sınıfıdır [1-4]. Bu çalışmada, aromatik halkalar taşıyan bir seri
sülfonil hidrazon türevi bileşik sentezlenmiştir. İki basamaklı sentez çalışmasının ilk
basamağında, 4-bromobenzen sülfonil klorür hidrazin hidrat ile reaksiyona sokularak 4bromobenzen sülfonil hidrazit elde edilmiş; daha sonra elde edilen bu hidrazit türevi farklı
aromatik aldehitlerle muamele edilerek hedef moleküller olan sülfonil hidrazonlar elde
edilmiştir [3]. Sentezlenen bileşiklerin yapıları FTIR, NMR, Kütle spektroskopisi gibi
yöntemler ve elementel analiz tekniğiyle (C, H, N, S) aydınlatılmıştır. Sentezlenen
bileşiklerin antioksidan aktiviteleri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sülfonil; hidrazon; sentez.

Kaynaklar
[1] Siemann S, Evanoff DP, Marrone L, Clarke AJ, Viswanatha T, Dmitrienko GI, Antimicrob. Agents
Chemother., 2002, 46: 2450-2457.
[2] Aslan HG, Karacan N, Med. Chem. Res., 2013, 22: 1330-1338.
[3] Karaman N, Oruç-Emre EE, Sicak Y, Çatikkaş B, Karaküçük-İyidoğan A, Öztürk M, Med. Chem. Res.,
2016, 25: 1590-1607.
[4] Murtaza S, Shamim S, Kousar N, Tahir MN, Sirajuddin M, Rana UA, J. Mol. Struct., 2016, 1107: 99-108.
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P-90
Alfa 7 nikotinik asetil kolin reseptörlerinin K562 hücre çoğalması ve sinyal
iletisindeki rolleri üzerine çalışmalar
Gözde ÖNDER1*, Banu AYDIN1, Hülya CABADAK1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Başıbüyük Yerleşkesi, İstanbul, Türkiye

1

*gozdeonder_1544@hotmail.com

Asetil kolin (ACh) kolinerjik sisteme aracılık eden nörotransmitterdir. Asetilkolin iki farklı
reseptör ailesi ile etkileşmektedir. Bunlar nikotinik asetil kolin reseptörleri n(AChR) veya
muskarinik asetil kolin reseptörleridir. Nikotin, nikotinik reseptörlere, muskarine ise
muskarinik reseptörlere bağlanan doğal bileşenlerdir [1]. Nikotinik reseptörler hem nöronal
hemde nöronal olmayan hücrelerde eksprese olmaktadır. Nöronal olmayan nAChR sinyal
yolağının kanser ve kardiyovasküler hastalıklarda önemli etkileri vardır. Kanser hücrelerinde
α7 nikotinik reseptörünün nikotinin proliferatif etkilerine aracılık eden ana nAChR altbirimi
olduğunu göstermiştir [2]. Nöronal olmayan hücrelerdeki rolleri henüz tam açıklanamamıştır.
Bu çalışmada K562 hücrelerinde nikotinik alfa 7 reseptörünün rolünü belirlemek için asetil
kolin, nikotinik alfa 7 reseptör antagonisti Methyllycaconitine citrate (MLA) ve kolinerjik
antagonist atropin varlığında hücre çoğalmasına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca
Asetil kolinin Ca düzeyine etkisine bakılmıştır. İnsan K562 hücreleri (ATCC No: CCL-243)
çoğaltıldı. Hücreler asetilkolin ve/veya nikotinik antagonist Methyllycaconitinecitrate (MLA)
ve kolinerjik antagonist, atropin ile etkileştirildikten sonra BrDu hücre sayım kiti (Roche),
kullanılarak hücre çoğalması belirlenmiştir. Asetil kolinin kalsiyum düzeyine etkisi ELİSA
yöntemi ile belirlendi. Bu çalışmada, insan K562 hücrelerinde asetil kolin, kolinerjik
antagonist ve nikotinik antagonistlerin hücre çoğalmasına etkileri gösterilmiştir. İnsan K562
hücrelerinde asetil kolinin hücre çoğalmasındaki etkisini nikotinik antagonistler MLA ve
Curare 24 ve 48. saatlerde geri çevirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nikotinik reseptörler; lösemi; kalsiyum; asetil kolin.
Bu çalışma Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından SAG-CYLP-120418-0158
kodlu proje ile desteklenmiştir

Kaynaklar
[1] Russo P, Del Bufalo A, Milic M, Salinaro G, Fini G, Cesario A. Cholinergic Receptors as Target for Cancer
Therapy in a Systems Medicine Perspective. Current Molecular Medicine 2014;14:1-13.
[2] Gotti C, Clementi F: Neuronal nicotinic receptors: from structure to pathology. Prog Neurobiol 2004; 74:
363-396.
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: S-9

KANTARCI

Ayşe Gülten

: D-27

KARAASLAN

Çiğdem

: S-28

KARACA

Gizem

: P-58

KARADENİZ

Melike

: P-52

KARAKUŞ

Sevgi

: S-43, P-8

KARASULU

Hatice Yeşim

: D-43, P-57, P-86

KAŞKATEPE

Banu

: S-36

KILIÇ

Banu

: P-41

KINIKOĞLU

Beste

: S-16

KIRBECİ

Şekip

: D-28

KIRMIZI

Neriman İpek

: S-1

KIZILTEPE

Büşra

: P-13

KOÇAK

Cem

: D-31

KOÇAK

Ümit

: P-29, P-60

KOÇLARDAN

Gökçegül

: P-45
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KOÇYİĞİT

Mine

: S-34

KORKMAZ

Seval

: D-16

KÖKSAL

Meriç

: D-9

KÖSE

Nihan

: P-36

KULABAŞ

Necla

: S-32

KURT CÜCÜ

Ayşen

: S-17

KURU

Rüya

: S-15

MATARACI KARA

Emel

: S-26, P-40

MERİÇLİ

Filiz

: D-30

MUTLU AĞARDAN

Necibe Başaran

: S-24

OCAK DEMİRCİ

Meltem

: D-6

OMURTAG

Gülden Zehra

: P-39

ORAK

Duygu

: P-55

ORUÇ-EMRE

Emine Elçin

: P-89

OSMANİYE

Derya

: S-46

ÖNDER

Gözde

: P-90

ÖZAKCA GÜNDÜZ

Işıl

: S-25

ÖZBEYLİ

Dilek

: S-11

ÖZDEL

Dilan

: P-22

ÖZGÜRBÜZ

Melda

: P-71

ÖZKAN

Aylin

: P-50

ÖZKAVAK

Şadiye Burcu

: P-51

ÖZLER KIRAL

Deniz

: D-40

ÖZSOY

Münteha

: P-3

PAŞA

Seda

: P-70

PEKCAN

Ahmet Nezihi

: D-29

PEKTAŞ

Begüm

: P-17

RAYAMAN

Erkan

: S-12

REİS

Rengin

: P-55, P-67

SAĞ

Duygu

: D-22

SAĞLIK

Begüm Nurpelin

: S-42

SANAEİ OSKOUEİ

Sousan

: P-72

SALTAN İŞCAN

Gülçin

: D-36, S-36
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SANCAR

Mesut

: S-4, P-47, P-61

SARDAŞ

Semra

: Açılış Konuşması

SARIÇİÇEKLİ

Leyla

: P-87

SİLİNDİR-GÜNAY

Mine

: S-35

ŞATIROĞLU

Betül

: P-20

ŞEN

Ali

: S-41, P-73, P-82

ŞENCAN

M. Nazlı

: D-10

ŞENEL

Sevda

: D-32

ŞENKARDEŞ

Sevil

: P-53

ŞENKARDEŞ

İsmail

: P-66

TOK

Fatih

: S-29, P-10, P-21, P-83

TOPÇU

Zeki

: D-26

TOPKAYA ÇETİN

Seda Nur

: D-14

TUĞCU

Gülçin

: S-20

TURAN

Aybige

: P-84, P-85

TÜRE

Aslı

: P-65

UĞRAŞ

Zefine

: P-83

URAS

Fikriye

: D-1

YARDIM

Gülperi

: P-64

YAŞAYAN

Gökçen

: S-2, P-6, P-20, P-58

YAZAR

Selma

: P-63

YILDIRIM

Yeliz

: P-86

YILDIZ

Merve

: P-62

YILMAZ

Selin

: P-21

YILMAZ

Yasemin

: P-23

YOZGATLI

Vildan

: P-33

YUMUK

Fulden

: D-24

ZEYBEK

Ulvi

: D-19
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DESTEK VEREN KURULUŞLAR

* Kongremiz, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin Ulusal
Bilimsel/Sanatsal Toplantı Düzenleme Desteği (L tipi) olan SAG-L-110618-0293 no’lu “2.
Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi” proje adı ile desteklenmiştir.
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