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Sayın Katılımcılar,
8-10

Mart

2019

tarihleri

arasında

Ġstanbul

Lionel

Otel‟de

gerçekleĢtirilen 1. Ulusal Genç Eczacılar Kongresi GEKON 2019‟a hoĢ
geldiniz.
Kongreye
düzenlenen

katılımınız
bu

için

kongrenin

hepinize
maddi

teĢekkür
manevi

ederim.

bir

takım

Ġlk

defa

zorluklar

yaĢatmasına rağmen, sizlerin varlığı ve düzenleme kurulundaki genç,
geleceğin meslektaĢlarının azmi ve sabrı ile gerçekleĢti.
Bilimsel program kapsamında genç eczacılara yol gösteren ve profesyonel olarak rehber olan
uzman görüĢlerini izledik. Bu davetli konuĢmacıların deneyimlerini paylaĢarak aktardıkları bilgiler ile
gençlerimize yeni vizyon, zaman zaman yeni hedefler kazandırdıklarına tanık olduk.
Genç araĢtırmacıların bilimsel çalıĢmalarını, sözlü bildiri ve/veya poster Ģeklindeki sunmaları, hem
bilimsel olarak bir zenginlik, hem de sosyal anlamda kazanç sağlamıĢtır.
Kongre süresinde toplantılar ağırlıkta olmasına rağmen sosyal etkinliklerede yer verildi: AçılıĢ
yemeğinde Üniversitemiz öğretim üyeleri ve yardımcıları ile personel arkadaĢlar müzik Ģöleni
sundular. Teknede gala yemeği boğaz turu Ģeklinde gerçekleĢti. Pazar günü ise Ġstanbul‟da iki farklı
Ģehir turu ile program sona erdi.
Tüm etkinliklerin gerçekleĢmesi sponsorların desteği ile katılımcıların ve genç düzenleme
kurulundaki yardımcılarımızın çalıĢmaları ve gayreti sayesinde mümkün olmuĢtur. Kongre
danıĢmanlarına, Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri ve yardımcılarına, Ġstanbul Yeni Yüzyıl
Üniversitesinde emeği geçen ve destek veren herkese teĢekkür ederiz.

Prof. Dr. Ġmer OKAR
Kongre BaĢkanı
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KONGRE PROGRAMI
8 MART 2019 CUMA
SAAT

BĠLĠMSEL PROGRAM

10.00-12.00

KAYIT ĠġLEMLERĠ

12.00-12.30

AÇILIġ KONUġMALARI

1. Oturum BaĢkanı Prof. Dr. Ġmer OKAR
12.30-13.00
Bir Eczacının GiriĢimcilik Hikayesi
Ecz. Berat BERAN
BERKO Ġlaç Yönetim Kurulu BaĢkanı
13.00-13.30

Hava ve Uzay Eczacılığı
Prof. Dr. Ġsmail Tuncer DEĞĠM
Biruni Üniversitesi (Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı)

13.30-14.00

Koruyucu Sağlık ve Eczacının Rolü
Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL
Ġstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü

14.00-14.10
1.

Çay – Kahve Molası

2. Oturum BaĢkanı Prof. Dr. Engin ÖZHATAY
14.10-15.10
Aromaterapi
Uzm. Ecz. Hülya KAYHAN
Art de Huile
15.10 -15.40

Ecz . Süleyman AÇAR
ġanlıurfa Eczacı Odası BaĢkanı

15.40-15.50

Çay – Kahve Molası

15.10-17.30

Workshop Aromaterapi

KATILMADI

Uzm. Ecz. Hülya KAYHAN
Art de Huile
3. Oturum BaĢkanı Prof. Dr. Sıdıka SUNGUR
15.50- 16.20

Hanzade TULAN
ZADEVĠTAL Genel Müdür Yardımcısı

16.20-16.45

Ġlaç Endüstrisinin Farklı Bölümlerinde ÇalıĢmak Ġçin Eczacı Hangi Bilgi ve
Becerilerini GeliĢtirmelidir?
Doç. Dr. Ġnci KAYIN
Ġstinye Üniversitesi

16.45-17.10

Arı Ürünleri
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Ecz. Duygu ÖZTÜRK
Beeo Arı Ürünleri Ürün Müdürü
17.10- 17.35

Kozmetik Sektöründe ĠĢ Olanakları
Ecz. Sinem KAPAR ġAHĠNDERE
Pim Grup Eğitim-DanıĢmanlık

17.35- 18.00

KATILMADI

Bir Eczacının Kariyer Yolculuğu
Dr. Öğr. Üyesi Sermin BĠÇER
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

18.00-19.00

Workshop
Nefes Terapisi
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZDEMĠR NATH
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

20.00-23.30

AÇILIġ YEMEĞĠ

9 MART 2019 CUMARTESĠ
BĠLĠMSEL PROGRAM

SAAT

1. Oturum BaĢkanı Prof. Dr. Öztekin ALGÜL
09.30-10.00
Toksikoloji Açısından Eczacılığa BakıĢ
Prof. Dr. Gülden Z. OMURTAG
Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı
10.00-10.30

Adli Eczacılık
Prof. Dr. Münevver AÇIKKOL
Ġstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü

10.30-10.45

Çay – Kahve Molası

2. Oturum BaĢkanı Prof. Dr. Gülden Z. OMURTAG
10.45-11.15
Farklılıklarla ĠletiĢim
Doç. Dr. NeĢe Buket AKSU
AltınbaĢ Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı
11.15-11.45

Biyobenzer Ġlaç
Prof. Dr. Erdal CEVHER
Ġstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

11.45-12.15

Uzmanlığa doğru “Onkoloji Eczacılığı”
Dr. Ecz. Ahmet Sami BOġNAK
Yakın Doğu Üniversitesi
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12.15-13.30

Yemek Arası

3. Oturum BaĢkanı Prof. Dr. Sıdıka SUNGUR
13.30-14.15
Eczacılıkta Uzmanlık: Neredeyiz, Nereye Gidiyoruz?
Prof. Dr. Öztekin ALGÜL
Mersin Üniversitesi
14.15-14.45

Spor Eczacılığı
Ecz. AyĢegül BĠRLĠK
Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik

14.45-15.00

Çay – Kahve Molası

4. Oturum BaĢkanı Dr. Öğr. Üyesi Sermin BĠÇER (Prof. Dr. Nazan BERGĠġADĠ)
15.00-15.30
Türkiye Eczacı Profili ve Eczane Ekonomileri
Ecz. Sefa KARAASLAN
Aydın Eczacı Odası BaĢkanı
15.30-16.00

Geleceğimiz Eczacılık Geleceğimiz Gençler
Ecz. Mehmet AYDOĞAN
TEĠS Genel Sekreteri

16.00-16.30

Çay – Kahve Molası

5. Oturum BaĢkanı Prof. Dr. Sumru ÖZKIRIMLI
16.30-17.00
Medyada Sağlık Dezenformasyonu
Ecz. Erdal KART
TEB Basın DanıĢmanı
17.00-17.30

Majistral Ġlaç
Ecz. Onur KIYAK
Dürüst Eczanesi

16.30-17.30

Workshop
ĠĢaret Dili
Öğr. Gör. Ebru ÖZTÜRK Öğr. Gör. AyĢe SARAY ÖZTURAN
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

20.00-23.30

TEKNEDE GALA GECESĠ

00.00-

AFTER PARTY
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9 MART 2019 CUMARTESĠ (KuruçeĢme Salonu)
SÖZLÜ SUNUMLAR

SAAT

1. Oturum BaĢkanı Dr. Öğr. Üyesi Turgut TAġKIN
13.30-13.45

Ülkemiz Kültür Bitkilerinden Persea Americana Mill. (Avokado) ve Tıbbi Açıdan
Değerlendirilmesi
Ömer Faruk TAVLI

13.45-14.00

Ayurveda‟da Sindirim Sistemi Problemlerinde
Etnobotanik Kullanımı Olan Bitkiler

Kullanılan

ve

Türkiye‟de

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZDEMĠR NATH
14.00-14.15

Sarı Kantaron‟u (Hypericum Perforatum) Eczacınıza DanıĢın
Dr. Ecz. Ezgi ERSOY

14.15 14.30

Argan Yağı

14.30 14.45

Mikrobiyota ve Kaygı

Nurdan Yazıcı BEKTAġ
Buse HELVACIOĞLU

KATILMADI

Çay-Kahve Molası
2. Oturum BaĢkanı Prof. Dr. Gül BAKTIR
15.00-15.15

Eczanelerde Satılan Bazı PoĢet Çayların Antioksidan
Değerlendirilmesi Ve Ağır Metal Ġçeriklerinin Icp-Ms Ġle Analizi

Aktivitelerinin

Dr. Öğr. Üyesi Duygu TAġKIN
15.15-15.30

Ishikawa Endometrium Kanseri Hücre Hattı Üzerinde Portakal Ve Okaliptüs
Yağının Etkisi
Buse AYYILDIZ

15.30-15.45

Ornithogalum Orthophyllum Bitkisinin Biyolojik Aktivitelerinin Ġncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Turgut TAġKIN

15.45-16.00

Hypericum Olympicum L. Bitkisindeki Majör Fenolik BileĢenlerin YPĠTK Ġle Miktar
Tayini Ve Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
AraĢ. Gör. Selin AKYÜZ

16.00-16.15

Ġlaç Etken Madde GeliĢtirmesinde Geleneksel Yöntemlerin Önemine Farklı Bir
BakıĢ
Özlem Öztürk CEYLAN

16.00-16.30

Poster Sunumları ve Değerlendirilmesi
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9 MART POSTER SUNUMLARI
Ġlaç Endüstrisinde Polimerlerin Kullanımı
Ġrem Kayabek, Uğur Uysal, Cansel Akıncı, Hilal Kuday1
Çay Ağacı Yağı‟nın Antimikrobiyal Aktivitesi
Dila Yurt1, Betül Giray2 ve Ozan Emre Eyupoğlu3
Coffea L. (Rubiaceae) Üzerine AraĢtırmalar
Saadet Sevde EKMEKÇĠ¹, Ecem KATAR¹, Kübra AYDIN¹, Osman TURĞUT¹, Gökçe AKELÇĠ¹,
Ebru Özdemir NATH2, Engin ÖZHATAY 2
Sıçanlarda Streptozotosin ile oluĢturulan Diabetes Mellitus Modelinde MikroRNA‟ ların Kardiyomiyopatide
Etkileri
1,4
2
3
4
Aslıhan ġeyda ÇETĠNSOY , Mukaddes PALA , Yalçın POLAT , Hatice Kübra ELÇĠOĞLU
AYAK SAĞLIĞINDA ECZACI DANIġMANLIĞI
Eylül Kaya¹,Nilay Öngün¹, Özce Esma Pala¹,
, Süheyla Yıldızoğluları¹
PROBĠYOTĠK BESĠNLER HAKKINDAKĠBĠLGĠ DÜZEYĠ VE TÜKETĠM DURUMLARININ BELĠRLENMESĠ
Aysel Yaren NERGĠZ1*, AyĢen Ege ÖZHASIRCI1,Eda ÖZTÜRK, Feyza ÖZAL1,
Fatma GENÇ2
Bitkisel Atıkların Değerlendirilmesi ve Ekonomik Önemi
Buse HELVACIOĞLU

KATILMADI

Bitkiler Aleminin Sınıflandırılması, Bitkilerin Adlandırılması Ve Herbaryumlar
Engin Özhatay1, Ebru Özdemir Nath1, Damla Sosyal2, Rumeysa Aslan3,Hatice Uzun3, AyĢe
Gündüz3 ve Ġpek Öztürk3
Scolymus hispanicus L. (ġevketibostan)‟ın Sıçanlarda OluĢturulan Böbrek TaĢ Hastalığına Olan Etkisinin
AraĢtırılması
Hatice Kübra Elçioğlu1, Necla Kamer CoĢkun1
Arı Ürünleri
Eylül Kaya1, Sabahat Ġrem GeniĢ1, Alanur Özer1, Ata Sungur Kıyıkcı1, Kübra Özdoğan1, Ebru
Özdemir Nath2, Engin Özhatay2
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi I. Ulusal Genç Eczacılar Kongresi, 08-10 Mart İstanbul

Eczaneden Sanayiye Uzanan Yolculuk
Ecz. Berat Beran
Berko Ġlaç Yönetim Kurulu BaĢkanı
beratberan@berko.com.tr

Türkiye‟de ilaç endüstrisi ve eczacılık sektörüne katkılarıyla tanınan Ecz. Berat Beran, 1946 yılında
Diyarbakır‟da doğmuĢtur. Berat Beran, eğitim hayatına Diyarbakır Maarif Koleji‟nde baĢlamıĢtır.
Ġstanbul‟da Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi‟nde öğrenimini tamamlayan Beran, 1973
yılında Diyarbakır‟da Beran Eczanesi‟ni açmıĢtır. Daha sonrasında Beran Laboratuvarı‟nı kuran ve
küçük çapta imalatlar yapan Berat Beran, 1980 yılında Ġstanbul‟a yerleĢerek çalıĢmalarını burada
sürdürmeye devam etmiĢtir. 1984 yılında Berko Ġlaç ve Kimya San. A.ġ.‟yi hayata geçirerek ilaç
sanayisine geçiĢ yapmıĢtır. Galenik preparat üretimi ile faaliyete geçen Berko Ġlaç, kısa bir süre
sonra entegre bir fabrikada tedavi edici özelliği olan ilaçların üretimine baĢlamıĢtır. Türkiye‟de ilk
olarak serum fizyolojik burun damlalarının, damlalıklı ĢiĢelerde üretilmesi fikri ile “Berkofiz” hayata
geçirilmiĢtir. 2000‟li yıllara girerken Berko Ġlaç, ülkede ihtiyaç duyulan yeni moleküllerin
ruhsatlandırılması çalıĢmalarını yürüterek, çinko minerali içeren “Zinco” isimli ürünlerin çeĢitli
formlarını sektöre kazandırmıĢtır. Böylece yıllarca yurt dıĢından ithal edilen veya eczanelerde
majistral olarak hazırlanan “çinko” içerikli ürünler Türkiye‟de ilk kez endüstriyel olarak üretilmeye
baĢlanmıĢtır. Aynı zamanda Türkiye‟de ambalaj alanında yeniliğe giderek, kaĢık formu ile üretimi ilk
olarak Berko Ġlaç gerçekleĢtirmiĢtir. Berko Ġlaç kaĢık formu ile Altın Havan 2014 Ödülleri‟nde “Yılın
Ġnovatif Ambalaj Ödülü”ne layık görülmüĢtür. GMP standartları göz önünde bulundurularak dizayn
edilen üretim tesisleri; ürün, çevre ve çalıĢan güvenliğinin ön planda tutulduğu bir anlayıĢ ile faaliyet
göstermektedir. Berko Ġlaç, üretim tesislerinde T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı farmasötik ürünlerin ve
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan ruhsatlı takviye edici gıda preparatlarının üretimini
gerçekleĢtirmekte olup, takviye edici gıda ürünlerinin analizini yapma onayı olan akredite
laboratuvara sahip ilk ilaç firması olmuĢtur. Türkiye pazarında 2018 yılını 32,7 milyon kutu ve 205
milyon TL Ģeklinde kapatan Berko Ġlaç, uluslararası alanda da kendisine yer edinmiĢtir. 2014 yılında
4 ülkeyle ihracat yapıyorken, 2018 yılında ihracat hacmini artırarak 41 ülkeyle ihracat sözleĢmesi
imzalamıĢtır ve bu ülkelerin 16‟sı ile aktif ihracat yapmaktadır. Berko Ġlaç‟ın 2019 yılsonu hedefi,
kutu bazında 37 milyona, TL bazında 300 milyona ulaĢma ve toplamda 45 ülkeyle sözleĢme
imzalama Ģeklindedir. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Ecz. Berat Beran‟ın basılmıĢ olan 4 roman ve 2
Ģiir kitabı bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ecz. Berat Beran, Beran Eczanesi, Berko İlaç, Eczacılık Tarihi.
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Hava ve Uzay Eczacılığı
Prof.Dr. Ġsmail Tuncer Değim
Biruni Üniversitesi, Ezacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ġstanbul
tdegim@biruni.edu.tr

Havacılık tıbbı ve uçuĢ doktoru kavramının öncüleri Almanlar ve Amerikalılardır.Ġlk olarak uçuĢlarda
yaĢanan sorunlarla ilgilenmek üzere doktorlar Almanya‟da 1915 yılında göreve baĢlamıĢlardır.1919
yılında ABD‟de ilk UçuĢ Doktoru Okulu açılmıĢtır.1929 yılında da Amerikan Havacılık Tıbbı Birliği
(Aeromedical Association) kurulmuĢtur.Bu alandaki çalıĢmalar ilk baĢladığında yarı zamanlı
çalıĢmalar olarak sürdürülmüĢtür (2001), sonraki zamanlarda futam zamanlı olarak devam
ettirilmesine karar verilmiĢtir (2002).2003 yılında ise JSC (Johson Space Center) merkezinde ilk
eczane açılmıĢtır, merkezin eczanesi kapsamında uçuĢ sırasında ihtiyaç duyulabilecek herhangi bir
ilaç müdahalesi için çalıĢmalar sürdürülmüĢtür.NASA'nın ilk eczacısı Ecz. Tina Bayuse, 4 kiĢilik bir
eczacı ekibinin baĢında, 2003 yılından bu yana Texas-Houston Johnson Uzay Merkezi'ne bağlı
JSC‟de özel Wyle Laboratories eczanesinde eczacı olarak çalıĢmaktadır. Aslında Eczacılık, hava ve
uzay alanında tamamlayıcı bir bilim olarak tanımlanmıĢtır.
Ülkemizde hava ve uzay eczacılığı ile ilgili herhangi bir çalıĢma olmasa da havacılık tıbbının askeri
kesimde 1929 yılına dayanan bir geçmiĢi vardır. Havacılık ve uzay tıbbı, uçuĢ emniyetinin bir
parçası olarak, Dünya„da bilim üreten akademik kuruluĢların çok önemsedikleri bir bilim
sahasıdır.Ülkemizde uçuĢ kural ve düzenlemeleri konusunda Sivil Havacılık Kurumu ve çeĢitli
üniversiteler vardır.Maalesef ülkemizde, bu konunun sadece askeri yönü vardır, hekimlik veya
eczacılık anlamındfa sivil bir yapılanma yoktur. Havacıların muayenelerine ve havacılığa özel sağlık
sorunlarına yönelik iĢlev yüklenmiĢ ülkemizdeki ilk kurum EskiĢehir Hava Hastanesidir.1920 yılında
hizmet vermeye baĢlamıĢtır.1929 yılında Elazığ Askeri Hastanesi KBB doktoru Dr. Yusuf Ziya
Balkan, Fransa ve Ġtalya‟ya kursa gönderilmiĢtir. Ġlk uçuĢ doktorumuz olan Yusuf Ziya Balkan 1931
yılında yurda dönüĢünden sonra, uçuĢ yönünden değerlendirilmesi gereken vakaları
değerlendirmeye baĢlamıĢtır. Sivil havacılıktaki tıbbi zafiyet unsurlarını azaltma misyonuyla da
EskiĢehir‟de 2000 yılında Havacılık Tıbbi Derneği kurulmuĢtur.Ülkemizde Hava ve Uzay Eczacılığı
ile ilgili henüz hiç bir çalıĢma yoktur ancak Türkiye‟de ilk kez “Uzay ve Hava Eczacılığı” adı ile 5.sınıf
seçmeli dersi Biruni Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi‟nde 2018-2019 Güz döneminde Prof.Dr. Ġsmail
Tuncer Değim tarafından açılmıĢtır.Hava ve Uzay Eczacılığının Türkiye‟de ilk farkındalığı böyle
baĢlamıĢtır.
GeliĢen teknoloji ve bunların yaĢantımıza yansımalarında en önemli pay hava yolculuklarındadır ve
her geçen gün daha da yaygınlaĢarak yaĢantımızın önemli bir parçası haline gelmiĢtir. Hemen her
gün içimizden birileri uçak yolculuğu yapmakta ve bunlarla ilgili çeĢitli sorunlarla
karĢılaĢabilmektedir.Bu bağlamda Eczacıların hastalarına ve yakın çevrelerine daha iyi Eczacılık
hizmeti verebilmeleri bakımından konunun Eczacılık eğitimine dahil edilmesi gerekmektedir.
Eczacılar yüksek tansiyonu olan bir hastalarının hava yolculuklarında neler yapması gerektiği
konusunda, karĢılaĢabilecekleri aci,l durumlarda yapmaları gerekenler konusunda, uçak
yolculukjlarında kullanılabilecek veya kullanılamayacak ilaçlar konusunda, hava ve uçak
yolculuklarının insan sağlığına, biyoetkinliğe, biyoyararlanıma, insan fizyolojisine etkisi ve ilaçların
stabiliteleri hakkında bilgi edinmeleri gerekmektedir. Örneğin Eczacıların tüplü dalıĢtan ne kadar
sonra güvenli bir uçak yolculuğu yapabilecekleri konusunda hastalarini bilgilendirebilmeleri için bu
konular hakkındas bilgi edinmesi gerekmektedir.
KonuĢmada bu konular hakkında bir farkındalık yaratılarak konu ile ilgili çeĢitli bilgiler verilecek ve
konular dersi ilk kez almıĢ öğrencilerle birlikte aktarılacaktır.Bu dersin Eczacılık Faklülteleri ders
programına katılmasının gerekliliği anlatılacaktır.
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Anahtar kelimeler :Hava ve Uzay, Uçak yolculukları, Uçak yolculuklarının insan fizyoljisine etkisi,
Biyoetkinlik,İlaçların uçaktaki stabilitesi, Eczacılık
Kaynaklar:
[1] https://www.nasa.gov/feature/hsa-video/pharmacy-and-pharmacology
[2] https://www.linkedin.com/in/tina-bayuse-a175787
[3] https://www.jrcptb.org.uk/aviation-and-space-medicine
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Koruyucu Sağlık ve Eczacının Rolü
Prof.Dr. Oğuz Özyaral
Ġstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi

AmacımızToplum Sağlığının Korunması ve GeliĢtirilmesinde Eczacının yeri ve öneminin
farkındalığını yaratmak/arttırmak/hatırlatmaktır. Birincil hedefimiz Toplum Sağlığının Korunması ve
GeliĢtirilmesi olarak ele alınmıĢtır. Ġkincil Hedefler arasında Türkiye‟de Halk Sağlığı Hizmetlerinin
Eczacı eliyle yaygınlaĢtırması sağlamak olmalıdır. Ayrıca konu içerisinde sağlık hizmetleri
sunumunda Eczane hizmetlerinin toplam kaliteye etkisinin önemini tartıĢılacaktır. Tüm bu hedeflerin
yanı sıra Ġlaç kullanımıveAkıllı Ġlaç Kullanımında Eczacının Rolü konusunda bilinçlendirme
yaratmak, Dost Eczane, SırdaĢ Eczane kavramları ile „Cinsel Sağlık-Üreme Sağlığı, Aile
Planlaması, Cinsel Yolla BulaĢan Enfeksiyonlar ve Bebek Dostu Hastane temel kavramları
içerisinde eczacının rolünü nedir? Tüm bu kavramalar arasında Klinik Eczacılık ile doğrudan
hekimin yanında teĢhisten tedaviye yer alması gereken durumda olan eczacı koruyucu sağlık adına
neler yapabilir? Neler yapmalıdır? Konusu da masaya yatırılacaktır
Bu çalıĢmamızda Sosyo-kültürel Faktörler ve Halk Sağlığı iliĢkisi adına Ethno - medicine
araĢtırmalar nedir? bu yaklaĢımda Eczacı nerede ve rolünü nerede almalıdır, konularına cevap
aranacak, ıĢık tutulacaktır.
Halk sağlığı adına Geleneksel ve Modern Tıbba bakıĢ ile dünden bugüne Doktor-Hasta ĠliĢkileri ile
Geleneksel Beslenme ile günümüzde beslenme karĢılaĢtırmaları değerlendirilerek, eczacının bu
konu üzerindeki yeri ve rolü de masaya yatırılacaktır.
Sosyo-Antropoloji ve Farmakoloji birlikteliği açısından konu ele alındığında Geleneksel Ġlaçların
önemi dünden bugüne tedavideki yeri, bugün değiĢen nedir, ne değildir, eczacı dıĢında kimler bu
konunun aktörü olmuĢtur ve koruyucu sağlığı tehdit eden unsurlar nedir?
Günümüzde biyo-ilaçlar çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Geleneksel ilaçların tıbbi antropologlar
tarafından incelenmesi birçok açılardan önemlidir.
Bir diğer açıdan „‟YeĢil Eczane‟‟ kavramı ile çevreye bakıĢ ve çevrenin korunması çalıĢmaları ile
toplumda farkındalık yaratılması gerekir. Bu bağlamda Acil Durumlar, Doğal Afetler ve Salgınlar için
Epidemi, Pandemi vb. durumlarla karĢılaĢılması halinde hastalıklarla baĢ edebilmek için Acil Eylem
Planları hazırlanması ve Yönetimi konularında Eczacın rolü nedir? Ne olmalıdır?
Günümüzde Medya-Hekim-Eczane üçgeninde eczacının yeri ve önemi değerlendirilecektir. Temel
Beslenme Ġlkeleri ve bu konu üzerinde eczacının rolü üzerinde durulacaktır.
Antimikrobiyal preparatlar ve antibiyotiklerin özel kullanımları konusunda bilgilendirme yani bir diğer
değiĢle Akılcı ilaç kullanımı farkındalığı yaratmada çok büyük bir sorumluluk eczacıya düĢmektedir,
peki eczacı koruyucu sağlık adına neler yapmalıdır.
YaĢlanan Dünya ve yaĢlılığa bakıĢ açısı değerlendirilerek eczacılıkta gerontolojik yaklaĢımlar neler
olmalıdır bir diğer tartıĢama konusu olarak ele alınacaktır
Ayrıca Eczacı-Hasta-Hasta yakını ile iliĢkiler ve sağlık iletiĢimi konularında bilgi verilecektir.
Koruyucu sağlık adına Eczacıya düĢen görevler arasında; Halk sağlığı temel kavramı bilincini
yaratabilmek için toplumda oluĢturulması gereken genel yeterlilikler adım adım takip edilmelidir.
Toplumda Koruyucu sağlık adına farkındalık yaratmak/oluĢturmak, kiĢi ya da toplumunu yeterli ve
ihtiyacı kadar bilgi ile donatmak, gereksiz tıbbi bilgiler vermemek, ihtiyacı olan sağlık konularında
gerekli beceriyi edinmesini sağlamak, tutum geliĢtirmek vedavranıĢ değiĢikliği yaratılması sağlamak
doğrudan eczacının görevidir.
Geleceğin Eczacıları, sevgili kardeĢlerim, meslektaĢlarım sağlığımız sizin denetimize emanettir
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Aromaterapi
Uzm. Ecz. Hülya KAYHAN

Tıbbi Aromaterapi Ġngiltere ve Fransa‟da hastanelerde uygulanır ve bazı alanlarda geri ödeme
kapsamındadır. Tıbbi aromaterapide önemli olan doğru aktif bileĢen, doğru doz ve bunların
sürdürülebilir olmasıdır. Aktarlardan, internetten alınan, analizi bulunmayan, kontrolsüz yağların
kullanılmaması gerektiğinin, bu kontrolsüz yağların kullanımının insan sağlığına zarar verdiğini ve
vereceğini göz önünde bulundurarak, meslektaĢlarımın doğru içeriğe sahip ve standardize uçucu
yağlarla tanıĢması, bunları ayırt edebilmesi, farkındalık yaĢaması, aromaterapinin halk sağlığına
güvenli bir Ģekilde, doğru kanallardan ulaĢmasının sağlanması, standardize bitki özü ve bitki yağı
kullanımının önemini genç meslektaĢlarım ile buluĢturmak, bu katılımın amacıdır.
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Ġlaç Endüstrisinin Farklı Bölümlerinde ÇalıĢmak için Eczacı Hangi Bilgi, Becerilerini
GeliĢtirmelidir?
Doç. Dr. Ġnci Kayın
Ġstinye Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Ana Bilim Dalı, Ġstanbul
inci.kayin@istinye.edu.tr

Türkiye‟de ilaç sektöründe faaliyet gösteren 500 ilaç firması, uluslararası standartlarda üretim yapan
85 ilaç ve hammadde üretim tesisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından akredite 29 Ar-Ge merkezi
bulunmaktadır[1]. Ġlaç sektöründe 2017 Eylül TUĠK sonuçlarına göre 33,757 kiĢi çalıĢmaktadır ve
2017 sektörel tahminlerine göre en yüksek iĢe alım potansiyeli olan sektördür[2]. Ġlaç Firmaları son
dönemlerde devlet desteklerinden de yararlanarak Ar-Ge ve özellikle biyoteknoloji alanında
yatırımlarına hız vermiĢtir. Ar-Ge alanındaki çalıĢmaların artması sonucunda ilaç endüstrisindeki
nitelikli iĢ gücüne olan ihtiyacın karĢılanması amacıyla üniversitelerde araĢtırmaya meraklı,
teknolojiye hakim, innovasyon kültürünü benimseyen, yeniliklerin takipçisi eczacı adaylarının
yetiĢmesi talep edilmektedir. Ġlaç Endüstrisinde eczacının çalıĢabileceği çok farklı iĢ imkanları vardır
ve “Değer Zinciri Analizi” yaptığımızda eczacının ilaç araĢtırmasından, insana ilacın sunumuna
kadar çok çeĢitli alanlarda çalıĢmasının mümkün olduğu görülmektedir. Genel olarak
incelediğimizde ilaç sektöründe çalıĢan eczacı sayısı olması gerekenin çok altındadır ve Türkiye‟de
ilaç endüstrisinde çalıĢanların sadece %4,3‟ü eczacıdır. Eczacılık mesleği ilaç sektörü için insan
kaynakları açısından değerlendirildiğinde en uygun profildir. Eczacılar ilaç endüstrisinde Ar-Ge,
üretim, klinik çalıĢmalar, ruhsat, patent, geri ödeme, üretim, kalite kontrol, kalite güvencesi, iĢ
geliĢtirme, farmakovijilans, satıĢ, pazarlama bölümlerinde çalıĢma imkanına sahiptir. Ġlaç
Endüstrisinde özellikle üretim ve Ar-Ge‟de çalıĢacak sanayiye katma değer katacak nitelikli
iĢgücüne ihtiyaç olduğu bilinmektedir. ÇeĢitli firmaların insan kaynakları yöneticileriyle yapılan
görüĢmelerde ilaç endüstrisinde çalıĢacak eczacılarda aranan temel nitelikler yenilikçi, kendini
geliĢtirmeye açık, sorumluluk sahibi, azimli olmak olarak bildirilmiĢtir[3]. Günümüzde ve gelecekte
dijitalleĢme ilaç firmalarında Ar-Ge‟den ilaç temsilcilerinin saha çalıĢmalarını takibe kadar ön planda
tutulmaktadır ve bu dönüĢümün gereği olan innovasyon kültürünü benimsemiĢ olmak ve teknolojiye
hakim olmak önemsenmektedir[4]. ĠĢ müracaat ilanlarına bakıldığında ise iyi derece de Ġngilizce
bilgisinin yanısıra ileri derecede bilgisayar ve teknoloji kullanımı ve hatta veri yönetimi, laboratuvar
ve üretim cihazları kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe en çok aranmaktadır. Beceri olarak ise
güçlü iletiĢim becerileri baĢta olmak üzere, takım çalıĢmasına yatkınlık, sonuç ve çözüm odaklı
olmak, analitik düĢünmek, planlama ve organizasyon özellikleri farklı kadrolar için gereklidir.
Gelecek, yalnız ilaç endüstrisinde değil tüm iĢ kollarında dijital sağlık konusundaki yenilikleri takip
eden, iletiĢimi güçlü eczacıların dönemi olacaktır.
Anahtar Kelimeler: İlaç Sektörü, istihdam, yetkinlik, bilgi, beceri.
Kaynaklar:
1) Türkiye Ġlaç Sektörü 2017 Raporu, Ġlaç Endüstrisi ĠĢverenler Sendikası, s:3, Ġstanbul
http://www.ieis.org.tr/ieis/tr EriĢim tarihi ; 12.02.2019

(2018)

2)KPMG Ġlaç Sektörel BakıĢ Raporu (2018) https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2018/01/sektorelbakis-2018-ilac.pdf EriĢim tarihi : 12.02.2019
3) Satık D., Ġlaç Endüstrisinde Eczacının Yeri, Mised, Sayı 33-34, s: 68-72 , Ġstanbul (2014)
4.)http://www.hurriyet.com.tr/ik-yeni-ekonomi/ilac-sektorunde-istihdam-potansiyeli-40625237
12.02.2019

EriĢim

tarihi:

21

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi I. Ulusal Genç Eczacılar Kongresi, 08-10 Mart İstanbul
Arı Ürünleri
Ecz. Duygu Öztürk
Bee‟o up Ürün Müdürü
ecz.duyguozturk@sbs-turkey.com

Arı ürünlerinin en sık ama ayrıca tıpta en potansiyel kullanımları Ģöyledir. Bal yaraların tedavisinde
ve gastroentoloji alanında. Propolis mide hastalıkları, kanser odontoloji, gastroenteroloji, deri
hastalıkları, kulak, burun, boğaz hastalıkları ve solunum hastalıklarında Polen prostat, saman
nezlesi ve gastroentoloji alanında Arı sütü geriatri, pediatri, kalp ve damar hastalıklarında
günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Yapılan çalıĢmada propolisin nar suyuna kıyasla 80 kat daha
fazla antioksidan aktivite içerdiği tespit edilmiĢtir. Propolisteki flavonoidler ve terpenler oldukça
kuvvetli antioksidan ve antiseptik etkilere sahiptir. Propolis; arıların bitkilerin yaprak, sap ve
tomurcuklarından topladıkları antioksidan fenolik ve flavonoidlerden meydana gelen doğal bir arı
ürünüdür. Arılar propolis ile kovanlarının sterilizasyonunu sağlarlar. Petek gözlerini önce propolis ile
kaplar, sonra üzerine balını, polenini, arı sütünü koyar. Böylece arının ürünleri bozulmadan kovanda
kalır. B-T lenfosit aktivasyonu ile bağıĢıklık sistemi destekleyicidir. Bakteri, mantar, küf, virüs ve
parazitlere karĢı antibakteriyel ve antiviral etkinliğe sahiptir.1 Kuvvetli bir antioksidandır.2 Tümör
hücrelerinde DNA sentezini engelleyerek, bu hücrelerin apoptozuna (yıkımına) neden olur.3
Propolisisn biyoyararlanımı ham halde sadece % 2 dir. Yararlı bitkilerden gelen reçine kısmı sadece
alkol ve türevlerinde ekstrakte edilir. Su ve yağ ekstarksiyonlarının biyoyararlanımı %5 i geçmez.
LD50: 7.34 g/kg propolis özütüdür. No Advers Effect Level (NOAEL): 1400 mg/kg dır.Günlük Alım
Dozu: Maks.14 mg/kgArı Sütü, arıların yutak ve çene bezlerinden salgılanan süt benzeri maddedir.
Tüm arı larvaları ilk üç gün arı sütü ile beslenirler. Daha sonra sadece kraliçe arı olacak larva arı
sütü ile beslenir. Arı sütü sayesinde kraliçe arı iri, uzun yaĢayan ve doğurgan olur. Normal iĢçi arılar
4-6 hafta yaĢarken, kraliçe arı 6 yıla kadar yaĢayabilir. Bu arı sütünün endokrin ve metabolik etkileri
sayesindedir. Enerji ve zindelik arttırıcı, metabolizma düzenleyici Oksijen metabolizmasını ve
kandaki glikozdan yararlanma düzeyini arttırır4BağıĢıklık arttırıcıvirüslere ve kanser hücrelerine
karĢı bağıĢıklık cevabını sağlayan T-lenfositlerin oluĢumunu tetikler5collagen sentezini
arttırıcı6Sperm kalitesi ve yumurta sayısını arttırıcı7Kalp damar sağlığını geliĢtirici8 Serum kolestrol
ve trigliserit seviyelerini düĢürür. 86 üründe yapılan incelemedeÖrneklerin %95‟inin etiketlerinde
yanlıĢ beyan vardır. Örneklerin yalnızca %5‟i (3 örnek) gerçek propolis içermekte ve etiketinde
belirtildiği miktarda içermektedir. Su bazlı propolislerin tamamının antioksidan kapasitesi <10 mg
trolox /g örnek yani hiç propolis içermemektedir. Ürünlerin çoğu koruyucu, katkı maddesi
içermektedir ancak etikette hepsi beyan edilmemiĢtir.
Kaynaklar:
1. Scazzocchıo, F; D'aurıa, F D; Alessandrını, D; Pantanella, F (2006) Multifactorial aspects of antimicrobial
activity of propolis.Microbiological Research 161 (4): 327-333.
2. Farooqui, T; Farooqui, A (2010) Molecular Mechanism Underlying te Activities of Propolis: A Critical
Review.Curr Nutr Food Sci 6: 188-199.
3. Orsolic, N (2010) A review of propolis antitumour action in vivo and in vitro. JAAS 2 (1): 1-20.
4. Krilov, V; Sokolskii C. (2000) Royal jelly (in Russian). Agroprompoligrafist Krasnodar; 214 pp.
5. Vucevıc, D; Mellıou, E; Vasılıjıc, S; Gasıc, S; Ivanovskı, P; Chınou, I; Colıc, M (2007) Fatty acids isolated
from royal jelly modulate dendritic cell-medi-ated immune response in vitro. International
immunopharmacology 7 (9): 1211-1220.
6. Soldatova, E; Fomina, V; Agafonova, V (2010) Royal jelly for treatment of cognitive disorders of hypertonic
encephalopaties, Beekeeping, Apitherapy, Quality of Life (in Russian), Pistepromizdat, Moscow, 17.May2010:
pp 219-220.
7. Elnagar, S (2010) Royal jelly counteracts bucks' "summer infertility". Anim.Repr.Sci. 121: 174-180.
8. Maruyama, H; Yoshıda, C; Tokunaga, K; Arakı, Y; Mıshıma, S (2005) The eﬀ ect of a peptide (Ile-Val-Tyr)
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Bir Eczacının Kariyer Yolculuğu
Farmakolog Eczacı Sermin BĠÇER
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Farmakoloji Anabilim Dalı, Dr.Öğretim Üyesi
sermin.bicer@yeniyuzyil.edu.tr

Üniversite Eğitimi hem mesleki formasyonun kazanıldığı aynı zamanda kiĢisel geliĢimin devam ettiği
bir dönemdir. Bu dönem dersler, laboratuvarlar ve sınavlarla yoğun bir dönem olduğu gibi
arkadaĢlıkların kurulduğu, dostlukların geliĢtiği, spor, müzik, sanat gibi sosyal faliyetler ile
desteklendiği bir süreçtir. Üniversite öğrencilerinin farkli kültürden insanlar ile tanıĢtığı ve kültürel
zengileĢtiği bu süreçte mesleki yönde kiĢisel geliĢimlerine de yatırım yapmaları gereken önemli bir
zamandır. Önce kendi ülkesini ve tarihini tanıması, kendi kültür zenginliklerinin farkına varması ve
farklı insanlarla kolay iletiĢim kurabilmeleri mesleki olarak da eczacılık öğrencilerine ciddi bir avantaj
sağlayacaktır. Bunun yanı sıra dünyadaki geliĢmeleri yakından takip etmesi, eczacılık, tıp ve sağlık
alanındaki teknolojik ilerlemeleri yakından izleyebilmek için en az bir yabancı dilin öğrenilmesi
önemlidir. Bilimsel yayınların, teknolojinin ve dünya ticaretinin baĢlıca dili olan Ġngilizce, gençleri
mesleki alan seçimlerinde güçlendirecek ve mesleki kazanımlarını artıracaktır. Eczacının mesleki
çalıĢma alanı sadece “Eczane Eczacılığı” değil, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı, Türkiye Ġlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi resmi kurumlarda kurum eczacılığı, özel veya
kamuda hastane eczacılığı, üniversitelerde akademik alan, ilaç, kozmetik, tıbbi cihaz ve gıda
alanında endüstri eczacılığı, ecza depoları gibi pek çok çalıĢma alanı vardır. Son zamanlarda “Klinik
eczacılık” ve “Fitofarmasi Eczacılığı” alanında uzmanlık resmi olarak tanımlanmakla birlikte ayrıca
aromaterapi, spor eczacılığı gibi yeni alanlar da geliĢmektedir.
Endüstri eczacılığı kapsamında bir eczacının iĢ alanı da oldukça geniĢtir. AraĢtırma-GeliĢtirme,
Klinik AraĢtırma, Ruhsatlandırma, Pazar EriĢimi ve Fiyatlandırma, Medikal, Pazarlama ve SatıĢ,
Farmakovijilans, ĠĢ geliĢtirme, Patent, Endüstriyel ĠliĢkiler ve Resmi ĠliĢkiler ve ayrıca endüstriyel
üretim alanında Üretim, Kalite Güvence, Kalite Kontrol departmanları eczacıların mesleki
formasyonlarıyla baĢarılı Ģekilde çalıĢabilecekleri alanlardır.
Eczacılık öğrencilerimizin mezuniyetlerinde söyledikleri Ģu sözler bu eğitim ve öğrencilik sürecinin
baĢarı anahtarlarını sunmaktadır: “Herkesin sevdiği mesleğe yönelik okuması ve sevdiği mesleği
yapması”; “BaĢarıların tesadüf olmadığı ve baĢarılı olmada aile desteği, huzurlu bir ortam, emek,
gayret, düzenli çalıĢmak ve disiplinli olmak dahil birçok faktörün biraraya gelmesi gerektiği”; “Ders
çalıĢırken sosyal hayatın da içinde olmanın aynı zamanda baĢarılı olmada önemli olduğu”;
“Fakülteye baĢlamadan önce sadece eczane açılabildiğini oysa eğitim sürecinde eczacıların
hastane, endüstri, SGK, TĠTCK, akademik kariyer gibi çeĢitli seçenekleri olduğunu öğrenmesi”;
“Eğitim hayatı boyunca önünüze çıkan tüm zorluklar da dahil olmak üzere yaĢadığınız her Ģeyden
memnun olmak”; “Mezun olmanın sevinci, yeni bir hayata baĢlamanın endiĢesi içerisinde önüze
çıkan hiçbir sorunun sonsuza kadar devam etmeyeceğinin bilincinde olmak ve hayata umut dolu
bakmaya devam etmek ve o zaman baĢarının mutlulukla birlikte geleceğini bilmek” siz
öğrencilerimizin samimi ifadeleridir.
Bir Eczacılık Öğrencisi için “Yol Haritası” nelerden oluĢmalı denildiğinde, eczacılığın farklı
alanlarında çalıĢmıĢ oldukça deneyimli ve baĢarılı Eczacıların ortak önerisi siz gençler için Ģu
Ģekilde özetlenmiĢtir: ArkadaĢlıklar ve Dostluklar, Staj yapmak ve Farklı yerlerde staj yapmak,
Yurtiçi ve YurtdıĢı (Erasmus, Eczane stajları, Yaz kampları, Kültürel gezi), Projeler (Sosyal
sorumluluk, Mezuniyet projeleri), Sosyal olmak, Sorumluluk almak, AraĢtırmak, Kendininizi güzel
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sanatlar, müzik, edebiyat, spor, bilim ve politika gibi alanlarda geliĢtirmek (En az bir hobiniz tam
olsun!) ve Ülkenizi kültürel olarak tanımak‟tır.
Bir Eczacı olarak “Yol Haritası” ise Ģu Ģekilde özetlenmiĢtir: “Önce Ġnsanı Sevmek, Gülümsemek,
Mesleğini Sevmek, Hastalarınızı tanımak, dinlemek ve iyi bir Ģekilde iletiĢim sağlamak, Mesleğinizin
baĢında olmak, MeslektaĢlarınıza saygılı olmak, Etik olmak, Yenilikleri ve mesleki alanda geliĢmeleri
günlük takip etmek, BaĢta kendi ülkeni ve kültürünü, baĢka ülkeleri ve farklı kültürleri tanımak”.
Ayrıca baĢarılı bir Eczacının temel yardımcıları ise; Hasta ve hasta yakınları, Diğer Sağlık
ÇalıĢanları (Doktor, Eczacı, HemĢire vb), Ġyi bir eczane ekibi (gerektiğinde), Sağlık Bakanlığı ve
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın Mevzuatına tam hakimiyet, Referans Kitaplar; Bilgisayar
ve Programları, Internet ve Editörlü ve/veya Resmi Sağlık Siteleri, Elektronik veri tabanları, Türk
Eczacıları Birliği ve Eczacı Odaları, Mesleki Dernekler, Güncel süreli yayınlar, Meslek içi eğitimler
ve toplantılar, Hasta Dernekleri ve ayrıca Aile, Dost ve ArkadaĢlar‟dan oluĢmaktadır.
Eğitim ve Mesleki süreçte en temel unsurlar “ Ġnsanı Sevmek! , Mesleği Sevmek! , Hastayı Tanımak,
Anlamak ve Tebessüm!, Ġlacınızı Tanımak ve Kaliteden Ödün Vermemek!”tir. Önceliğiniz “ Ġnsan ve
Mesleğiniz” oldukça, yaĢamınızı sürdürecek maddi kazanç arkasından gelecektir…
Bu kongreye katılan tüm öğrenciler ve ayrıca katılmayı arzulayıp çeĢitli nedenlerle gelemeyen diğer
tüm öğrenciler değiĢim açık, geliĢim arzusunda olduklarını bizlere göstermektedirler. Bu nedenle
kendilerini kutluyor ve eğitim baĢarılarının devamını diliyorum.
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Toksikoloji Açısından Eczacılığa BakıĢ
Gülden Zehra Omurtag
Ġstanbul Medipol Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Ġstanbul
gzomurtag@medipol.edu.tr

Toksikoloji yani zehir bilimi insanlığın varoluĢundan beri etkileyici bir alan olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Bu bilim disiplini ok zehirlerinden baĢlayan ve bugün yediğimiz içtiğimiz gıdalarda
bulunan muhtemel karsinojenlere uzanan, ilaçların klinik öncesi ve sonrası araĢtırmalarını kapsayan
hatta ilaçların eczane raflarında yerini almasından sonraki aĢamalarını da içine alan geniĢ bir alana
sahiptir. Modern toksikolojinin babası kabul edilen Paracelsus‟un da dediği gibi “Tüm maddeler
zehirdir. Ġlacı zehirden ayıran dozudur” sözü doz kavramının önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle
“Zehir mi Ģifa mı?” sorusu her an gündemimizde kalmaya devam edecektir. Uzun yıllar süren
araĢtırmaların sonucunda hastaların kullanımına sunulan ilaçların advers etkiler nedeniyle
piyasadan çekilmesine neden olabilecek geliĢmelerle karĢı karĢıya kaldığımız vakalar olmuĢtur.
Talidomide faciası bunların içerisinde en öne çıkanlardan biri olsa da baĢka facialarla da insanlık
karĢı karĢıya kalmıĢtır. Bu da biz eczacıların bu konuda ciddi bir farkındalık ve bilinçle
farmakovijilans kavramını gündemimize almamızı gerekli kılmaktadır. Bunların yanı sıra eczacılar
olarak halk sağlığının korunmasına da katkı sunmak görevimizdir. Koruyucu eczacılık kavramının
giderek önem kazandığı günümüzde çevredeki toksik maddeler ve toksinler konusunda da
farkındalığımızı arttırmamız gerekmektedir. Örneğin yediğimiz meyveler ve sebzelerde bulunabilen
pestisitler ve küflerin oluĢturduğu zararlı toksik maddelerden olan mikotoksinler bunlardan bir
kaçıdır. Ağır metaller de önemli bir toksikolojik gerçektir. Endüstriyel atıkların karıĢtığı sularda
yaĢayan deniz canlılarında biriken ağır metaller de insan sağlığı açısından ciddi toksik etkilere yol
açmaktadır. Kalitesiz kozmetiklerin ve sağlıksız malzemelerden üretilen oyuncakların içerdiği toksik
maddeler konusu da gündemimizde yer almaktadır. Özetle yediğimiz gıdadan içtiğimiz suya,
kullandığımız ilaçtan soluduğumuz havaya, kullandığımız kozmetikten çocukların oynadığı
oyuncaklara kadar her yerde karĢımıza çıkma riski bulunan zehirler konusunda toplumu
bilgilendiren eczacılar olarak çok daha bilinçli olmamız gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Toksikoloji, Eczacılık, Farmakovijilans, Toksik Maddeler, Toksinler.
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Adli Eczacılık
Prof. Dr. Münevver Açıkkol
Ġstanbul Üniversitesi-CerrahpaĢa Adli Tıp EnstitüsüFen Bilimleri Anabilim Dalı
ackolm@gmail.com

Adli bilimler, suçun ve suçlunun kanıtlanmasında, mağdur hakkının korunmasında yararlanılan
bilim alanlarını kapsar. Adli bilimler, tıp bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler ana baĢlıkları altında
değerlendirilebilir. Fen bilimleri, Kimya, Eczacılık, Biyoloji, Fizik, Astronomi, Jeoloji ve diğer
Mühendislik dallarını kapsar. Adli bilimlerdeki temel unsurlardan biri “Fiziksel deliller “ olarak
tanımlanan ve olay yerinde ele geçirilebilen her türlü buluntulardır.
Fiziksel delillerin incelenmesi yoluyla, saptama, idantifikasyon ve karĢılaĢtırma sonucunda elde
edilen bulguların değerlendirilmesi ile olayın çözümü sağlanır.
Adli Eczacılık, eczacılık mesleğine ve ilaca ait hukuki sorunlarla ilgilenen bir eczacılık alanıdır. Adli
Eczacı ise, hukuki sorunlarda, mesleki bilgi ve deneyimlerini kullanarak, adaletin gerçekleĢmesini
sağlar. Adli eczacı, canlıdan veya ölüm sonrasında alınan biyolojik materyallerde, ilaç-madde
analizlerini yaparak, alınan maddenin, ölüm veya zehirlenme olayı veya meslek hastalıkları ile iliĢkisi
olup olmadığını yorumlayabilir. Ayrıca, yanlıĢ tedavi uygulamaları, istenmeyen ilaç etkileĢimi
olguları, zehirlenmeler, madde etkisi altında araç kullanımı olguları, sağlık hizmetlerinde sahtekarlık,
vb. sigorta ve ceza hukukunu ilgilendiren, suç teĢkil eden adli olgularda, doping kontrolü, mesleki
yasal düzenlemeler, sahte ilaç ve reçete araĢtırmaları alanlarında inceleme ve bilirkiĢilik yapabilir.
Adli olguların aydınlatılmasında, farklı matrikslerden maddelerin analizi ile olay yerinde bulunan
malzemelerden kalıntı analizleri yürütülür.
Eczacılık eğitimi, ilaçlar, farmakoloji, kimya, farmakokinetik, farmakogenetik, toksikoloji gibi
alanlarda temel ve kapsamlı eğitimleri içerir. Adli Bilimler, bu alanlardan yararlanan bilimler
topluluğudur. Eczacılık eğitiminde kazanılan vasıflar, adli problemlerin çözümünde eczacıların
mutlaka görev alması gerektiğinin göstergesidir.
Eczacıların bu alanlarda eğitilerek (meslek içi eğitimler, lisansüstü eğitim) istihdam edilmesi,
dünyada olduğu gibi, ülkemizde de « adli eczacılık » kavramının kullanılmasını ve yaygınlaĢmasını
sağlayacaktır.
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Farklılıklarla ĠletiĢim
Doç.Dr. N. Buket AKSU
AltınbaĢ Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Sürekli bir etkileĢim ve iletiĢim içerisinde, bitmek bilmeyen bir kusursuzu arama mücadelesiyle,
global bir dünyanın milenyum çağında yaĢıyoruz. Herkes gibi biricik ve özel hissetmek isterken
unuttuğumuz Ģey ise her bireyin davranıĢlarını Ģekillendiren farklı bir yaĢam öyküsüne, farklı zihin
yapısına ve en baĢında farklı cinsiyetlere sahip olduğudur.
Günümüzde birlikte yaĢayan kuĢaklar için ele alınması gereken en önemli algı, doğup büyüdükleri
dönemlerin farklı değerlere sahip olması sebebiyle farklı talep, yaĢam ideolojisi, iletiĢim Ģekli ve
motivasyon kaynaklarına sahip olmalarıdır. Günümüz dünyası, pek yakın gelecekte tüm iĢ
alanlarında sayıları artarak topluluğun çoğunluğunu oluĢturacak olan Y kuĢağını ve henüz çalıĢma
hayatına girmeyen Z kuĢağını gündemine almaktadır.
Sessiz kuĢak çalıĢanları için baĢarı yüksek fedakârlık ve sabır gerektirmekteyken, Bebek patlaması
kuĢağı için iĢ yerinde adalet ve hak gözetmek değerli görülmekteydi. X kuĢağı çalıĢanları ise saygın
bir statüye sahip olarak varoluĢlarını göstermeye çalıĢmıĢtı. Daha mutlu bir yaĢam sürmek ve
motive olmak için bir gerekçeyi merak dahi etmemiĢ olan diğer kuĢaklara göre Y kuĢağı ise herĢeyi
daha açık ve mantıklı bir Ģekilde duymak istemektedir. Örgütsel görevler, olumlu rekabet ortamları,
hak ettiğinde övülme davranıĢları onları paradan ve yüksek statülerden daha çok motive etmektedir.
Tüm kuĢaklar Y kuĢağının yönetiminin daha zor olduğundan, prosedürleri daha az izlediklerinden ve
sadakat eksikliği ile güvenilir olmadıklarından yakınmaktadır. Ancak her kuĢak birbirinin iĢ ahlakını
farklı algılıyor olsa da, her biri takımın birer oyuncusu olarak iletiĢim kurmak zorundadır.
Beyin ve zihin hakkında bilinmesi gereken en temel konu ise onun bir bilgi iĢlem makinesi ya da
sistemi olmadığıdır. Yani beyin bir kamera yahut bir bilgisayar gibi çalıĢmamaktadır. DıĢ dünya
dediğimiz çevreden gelen veriler, duyu organları aracılığıyla özel bir elektriksel koda dönüĢtürülüp
beyne gönderilir. Karanlık, kapalı bir kutunun içinde duran beyin, aldığı verilerden yola çıkarak bir
"gerçeklik" inĢa eder. Yani duyduğunuz seslerin, gördüğünüz görüntülerin, aldığınız tatların,
hissettiğiniz ağrıların hiçbiri aslında gerçek değildir. Bunların hepsi beynin yorumlarından ibaret
Ģeyler. Bu nedenle dıĢ dünya denen Ģey aslında her birimizin kiĢisel yorumudur bu nedenle
farklıyızdır ve mükemmel bir iletiĢim ortamı yaratmak her zaman mümkün olmamaktadır. Anne
karnından baĢlayarak her anımız diğer insanlarla benzersiz bir etkileĢimler bütünüyle örüldüğünden,
her birimiz benzersiz birer birey haline geliriz.
Doğru iletiĢimde en büyük sorunlarımızdan bir diğeri ise en büyük farkımızdır ve farklı olmaları
gerektiğinin bilincine varmadan geçinmesi çok zor olan kadınlar ve erkeklerdir. Genelde karĢı cinse
kızmamızın ya da sinirlenmemizin nedeni, bu önemli gerçeği unutmuĢ olmamızdır. KarĢı cinsin de
bize benzemesini bekleriz. Onların da "bizim istediklerimizi istemesini'' ve "bizim hissettiğimiz gibi
hissetmesini" arzularız. Ancak gerçek maalesef böyle olmamaktadır. Kadın ve erkek arasındaki
farkları açıkça tanıyıp saygı göstermek, karĢı cinsle olan iliĢkilerimizdeki karıĢıklıkları önemli ölçüde
azaltacaktır.
Her bireyin farklı olduğunun bir diğer kanıtı ise insan psikolojisini irdeleyen bir diğer yaklaĢım
transaksiyonel analiz modelidir. Transaksiyonel analiz, insanların düĢünce, duygu ve davranıĢlarının
anlaĢılmasında ve açıklanmasında kolay ve anlaĢılır bir model sunmaktadır. Transaksiyonel
Analiz‟in temel taĢları arasında en önemli olanı “ego-durumları”dır. Eric Berne tarafından “Ebeveyn”,
“YetiĢkin” ve “Çocuk” olarak adlandırılmıĢ olan üç ego durumunun üzerine temellendirilmiĢ
transaksiyonel analiz yaklaĢımına göre kiĢi içinde kendi anne-babasını/ebeveynlerini de barındırır.
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Bunlar, hayatın ilk beĢ yılında yaĢanan en anlamlı içsel ve dıĢsal olayların beyindeki kayıtlarıdır. Bu
ikisinden farklı olarak üçüncü bir durum daha vardır. Ġlk ikisi ebeveyn ve çocuk, üçüncüsü ise
yetiĢkin adım alır. "Ben Önemliyim, Sen Önemlisin" ifadesini kurmayı seçebilecek içimizdeki tek
parça ise yetiĢkin'dir. Bir yandan belli bir kültürde öğrenilene ve gözlemlenene, diğer yandan
hissedilene ve anlaĢılana kendilerini adamıĢ olan ebeveyn ve çocuk bunu yapabilecek kadar özgür
değillerdir. YetiĢkini bulmak ve yetiĢkinde kalmak ise ancak kendimizin farkında olarak mümkün
olmaktadır.
Tüm bu temel farklılıklar düĢündüğümüz ile söylemek istediğimizin; söylediğimizi sandığımız ile
söylediğimizin; duymak istediğimiz ile duyduğumuzun yahut anlamaka istediğimiz ile anladığımızı
sandığımızın farklı olmasına sebep olmaktadır. Böyle olunca da doğru iletiĢim kurulamamaktadır.
Oysaki hayattaki baĢarının % 85 kadarı doğru iletiĢime dayanmaktadır. Bu nedenle öncelikle
farklılıklarımızın farkına varmalı ve çevremizdeki bireyleri farklı bir yaĢam öyküsüne, farklı zihin
yapısına ve bazen de farklı bir cinsiyete sahip olduğunu bilerek değerlendirmeliyiz.

28

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi I. Ulusal Genç Eczacılar Kongresi, 08-10 Mart İstanbul

Biyobenzer Ġlaç
Prof. Dr. Erdal CEVHER
Ġstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
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Uzmanlığa doğru “Onkoloji Eczacılığı”
Dr. Ecz. Ahmet Sami BOġNAK
Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Öğretim Görevlisi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2018 verilerine göre son altı yılda kanser görülme sıklığı 4 milyon
artarak, dünya genelinde 18 milyona ulaĢmıĢtır. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde 2040 yılında
kanser vakalarının 40 milyona çıkması ve her yıl kanser tanısı ile ölen birey sayısının 16,5 milyon
olması ön görülmektedir. Kanserde yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemleri cerrahi, radyoterapi
ve kemoterapidir. Daha az sıklıkla hormon tedavileri, biyolojik tedavi yöntemleri ve hedefe yönelik
tedaviler kullanılmaktadır. Bu tedavi yöntemleri tek baĢına veya birlikte uygulanmaktadır. Bu
tedavilerinin her birinin alanında ayrı bir uzmanlık gerektirmesi, bütüncül bir kanser tedavisi için bu
uzmanların multidisipliner anlayıĢla beraber çalıĢması gerekmektedir. Klinik Onkoloji Eczacıları bu
multidisipliner kanser tedavi ekibinin önemli bir parçasıdır. Klinik Onkoloji Eczacıları kemoterapinin
hazırlanmasından sunumuna, kemoterapi öncesi ve sonrası ilaçlı ve ilaçsız palyatif bakım, doz
hesaplamaları ve doz modifikasyonları, yan ve advers etki yönetimi, hasta/hasta yakını eğitimi,
farmakovijilans, farmakoekonomi, ilaçlı tedavi yönetimi (MTM) gibi eczacılık bilimleri kapsamında
olan tüm faaliyetleri kliniklerde icra ederler. Ġlk eczacı sorumluluğunda faaliyet gösteren
Antineoplastik Ġlaç Hazırlama ve Uygulama Ünitesi 2008 yılında faaliyete geçmiĢtir. Türkiye Onkoloji
Eczacılığı Derneği 2009 yılında kurulmuĢtur. Türk Onkoloji Eczacıları halen Avrupa Onkoloji
Eczacıları Derneği gibi birçok uluslararası organizasyonun tam üyesidir.
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Eczacılıkta Uzmanlık: Neredeyiz, Nereye Gidiyoruz?
Prof. Dr. Öztekin ALGÜL
Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
oztekinalgul@mersin.edu.tr

Ġnsan, ilaç ve tedavi kavramları sürekli değiĢmektedir. Eczacılık mesleği ve verdiği hizmetlerde bu
sürecin dıĢında kalamamaktadır. Günümüzde ilaçtan zarar görme olaylarının (advers etkiler ve ilaç
kullanım hataları) artıĢı eczacıların klasik hizmet anlayıĢında önemli değiĢmeler oluĢturmuĢ ve
hasta-odaklı eczacılık hizmetlerini gündeme getirmiĢtir. Hasta-odaklı eczacılık yaklaĢımlarını tarihsel
açıdan; klinik eczacılık, farmasötik bakım ve ilaçla tedavi yönetimi olarak sıralayabiliriz. Eczacılık
mesleğinin temel hedefi, ilaç üretimi ve hastaya sunulmasına ek olarak; ilaç uzmanlığı kimliğiyle
hastaya verilen sağlık hizmetlerinin en üst düzeye ulaĢmasına katkı sağlamaktır. Ülkemizin de
içinde bulunduğu geliĢmekte olan ülkelerde eczacılık mesleğinin farklı hizmet gruplarının bu
değiĢimlerle aynı Ģekilde uyum sağladığını söylemek zordur. Ġyi yönetilemeyen bu değiĢim süreci
mesleki geliĢimin önünde bir engel oluĢturmakta ve son yıllarda eczacılık öğrencileri arasında bir
mesleki kimlik arayıĢına da sebep olmaktadır.
Diğer taraftan, ülkemizde açılan yeni eczacılık fakültelerinin ve mezun sayılarının artıĢına paralel
olarak eczacılık mesleğinin önündeki engellerin önümüzdeki yıllarda mezun eczacıların
istihdamında krizlere yol açması beklenmektedir. Bu bağlamda Eczacılıkta Uzmanlık ile ilgili
ülkemizde ilk defa yapılan çalıĢmalar, yasal zemin ve uygulamalar bu konuĢmanın konusunu
oluĢturacaktır. Dünyadaki geliĢmiĢ ülke örneklerinden yola çıkılarak ülkemizde gelinen noktanın
değerlendirilmesi ve yaĢanabilecek sorunlar ve çözüm yolları tartıĢılacaktır.
Eczacılık Uzmanlık yasasının 2014 yılında çıkıĢıyla birlikte yakalanan bu önemli fırsatın iyi
değerlendirilmesi mesleğimiz için önemli bir istihdam alanı oluĢturabilecektir. Ek olarak, hasta ve
halk sağlığı için önemli katkı sağlayabilecek uzman eczacılar, mesleki kimliğimizin ve
saygınlığımızın daha üst noktalara taĢınmasında da öncü rol oynayabileceklerdir.
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Spor Eczacılığı
Ecz. AyĢegül Birlik
www.aysegulbirlik.com

Spor Eczacılığı günümüzde doping konularının ötesinde eczacılık mesleğinin çokyönlü mesleki
sorumluluk alanları ile aktif yaĢamla ilgili konuların buluĢtuğu interdisipliner bir eczacılık meslek dalı
haline gelmiĢtir.
GeliĢmiĢ ülkelerde eczacılar, özel sertifika programlarıyla sporcu sağlığı, dopingle mücadele, aktif
yaĢam, sağlıklı beslenme, gıda takviyeleri ve ortopedik ürünler konularında detaylı eğitimlerden
geçerekprofesyonel sporculara, çeĢitli hasta gruplarına ve müĢterilere bireysel danıĢmanlık hizmeti
verebilmektedirler.
Türkiye‟de bu alana ilgili eczacılar ve akademisyenler bir arayagelerek bu yeni alanın günümüz
eczacılarına yeni bir hasta danıĢmanlığı baĢlığı ve geleceğineczacılarına gerçek bir istihdam alanı
olarak inĢa edilebilmesi için ortaklaĢa çalıĢmalara baĢlamıĢtır.
Özellikle son yıllarda eczane dıĢına kayan gıda takviyeleri konusu, suistimale açık performans
arttırıcı ilaç ve ürünler, önemli bir eczacı müdahalesini de gerekli kılmaktadır.
Amaç, dünyada ve ülkemizde önemi kanıtlanan hareketli yaĢam tarzını benimseyen kiĢilerle, amatör
ve profesyonel sporcuların eczacıların danıĢmanlığında sağlıklı bir spor hayatı sürdürmelerini
sağlamaktır. Bireysel ihtiyaç ve hedeflerine yönelik tavsiyeler ve gereken sporcu ürünleri, gıda
takviyeleriyle desteklemektir.
Diğer taraftan birebir danıĢmanlık rolünü üstlenen sahadaki eczacılar olarak eczanelerde Spor
Eczacılığı uygulamalarını geliĢtirmek adına sunum ve eğitimler verilmeye devam edilmiĢtir. Sporcu
performans ürünlerinin eczanede bulundurulması, sporcu danıĢanlara zarar ve faydalarının
anlatılması ve bireyselanaliz ve değerlendirme ile ürün önerilmesi sağlanmıĢtır.
Doping denilen yasaklı maddeler hakkındameslektaĢları ve sporcuları bilgilendirmek, „temiz spor‟
anlayıĢına sağlıkçı misyonumuzla katkıdabulunmak amaçlanmıĢtır.
Bu konuda atılan adımların çalıĢmaların neticesinde 2017 yılında Altın HavanEczacı DanıĢmanlık
Ödülü‟ne layık görülmüĢ olmak, doğru yolda olduğumuzun bir diğer göstergesidir.
Konunun genç eczacılarımız için öneminin bilincinde olarak giriĢimlerimizde birarada her platformda
olmaya özen gösteriyoruz.
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Türkiye Eczacı Profili Ve Eczane Ekonomileri
Ecz. Sefa Karaarslan
Aydın Eczacı Odası BaĢkanı
sefa.karaarslan@me.com

Bu sunumda, uzun yıllardır Eczacı Odası Yöneticiliği ve 23 yıldır da eczane eczacılığı yapan bir
eczacı olarak ülkemizdeki eczacı profili ve eczane ekonomilerinden hareketle mesleğimize dair
güncel durum tespiti yapmayı ve geleceğe yönelik bir perspektif çizmeyi hedefliyorum.
Ülkemizin yaĢ ortalaması ve doğumda beklenen yaĢam süresi artıĢ eğiliminde. Bu da kronik
rahatsızlıklar nedeniyle kamunun sağlık harcamalarının artması anlamına geliyor. Dolayısı ile ilaç
fiyatları ve ilaç harcamaları üzerinde baskı oluĢturarak kamu sağlık harcamalarından tasarruf
etmeye çalıĢıyor ve görünen o ki bu tasarruf politikası devam edecek. Bu da biz eczacıların
ekonomik açıdan yıldan yıla daha da küçülmesi anlamı taĢıyor. Ticari iskontoların kaybedilmesi, mal
fazlalarının düĢmeye devam etmesi, son olarak ecza depoları tarafından vadelerin geri çekilmesi
ekonomik gerilemeye somut örnekler olarak verilebilir.
2017 yılı verilerine göre ülkemizdeki 25.632 eczane eczacısının 9.004‟ü Sosyal Güvenlik Kurumu‟na
sıfır iskonto yapar durumda. Bu da demek oluyor ki meslektaĢlarımız ekonomik açıdan çok rahat
durumda değil. 2014 yılında Türk Eczacıları Birliği tarafından 8300 eczacının katılımı ile yapılan
ankete göre, eczacıların yarısı fırsat sunulsa eczanesini kapatıp kamuda çalıĢmaya olumlu
yaklaĢıyor.
Peki bu durumda aramıza katılmaya hazırlanan gençler için tablo nasıl? Doğru hedefleri olması ve
bu hedeflerine yönelik birikim ve donanımlarını artırmaları halinde onlar için mesleğimiz umut vaat
etmeye devam ediyor. Kamuda ve özel sektörde iyi donanımlı, iyi derecede yabancı dil bilen,
bilgisayar programlarına hakim ve sosyal yönden kendini geliĢtirmiĢ eczacılara ihtiyaç var. Ancak
ücretlerin özellikle baĢlangıçta her zaman tatmin edici olmayabileceği de göz önünde tutulmalı.
Eczane devralarak eczane eczacılığı yapma hedefi olanlar, sunumda verilen ciro/ gelir örneğinden
yola çıkarak doğru tercihler yapılabilir. Ayrıca Eczacı Odalarının yöneticilerinden fikir ve yardım
almaları yapacakları tercihlerde onlara yol gösterici olacaktır. Bizler bu konuda katkı sunmaya
hazırız.
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Geleceğimiz Eczacılık,
Geleceğimiz Gençler!!!
Ecz. Mehmet AYDOĞAN
TEĠS(Tüm eczacı ĠĢverenleri Sendikası) Genel Sekreteri
Ankara
m.aydogan1@gmail.com

Gençlik, genç olma hali, insanda ergenlikle orta yaĢ arasındaki dönem
Dünya Sağlık Örgütünün(WHO) yeni yaĢ dilimleri;
0-17 yaĢ arası: ERGEN
18-65 yaĢ arası: GENÇ
66-79 yaĢ arası: ORTA YAġ
80-99 yaĢ arası: YAġLI
Gençlik bir milletin¸ bir toplumun geleceğinin teminatı, Ekonomik¸ sosyal ve kültürel kalkınması için
gerekli olan¸ yetiĢkin olan insan gücü, Toprağını¸ kültürünü ve geleceğini emanet edeceği kiĢi.
Gençler Ne Ġstiyor:
Ġyi Para kazanmak, Adil bir iĢ / yaĢam dengesine sahip olmak, Profesyonel Eğitim ve geliĢim
olanaklarına sahip olmak,
Ülkemizde Gençlerin Durumu; Hiç de iç açıcı bir hali olmayan bir gençliğimiz var.
Yapılan çalıĢmalarda bu durumun nedenleri; Toplumsal değerleri değiĢmiĢ, Politize olmuĢ,
YabancılaĢtırılmıĢ, Kültür çatıĢması altında yalnızlaĢmıĢ, Biraz depresif ve bireyselci olmuĢ,
Gelecek endiĢesi ile mutsuzlaĢmıĢ, ĠĢ bulamama korkusu artmıĢ, Marka, moda ve lükse
düĢkünleĢmiĢ, Refahı yurt dıĢında arayıĢ çabasına girmiĢ, Meslek değiĢimler nedeni ümitsizleĢmiĢ,
Ģeklinde baĢlıklar halinde toplanmıĢtır.
Gençliğin sorunları toplumumuzun sorunudur. Çözmekse hepimizin görevidir!!!
Geleceğimiz Eczacılıkta Bizi Neler Bekliyor:
6197 Sayılı Yasa ve bağlı yönetmeliğin getirdiği zorunluluklar,
(Yardımcı Eczacılık, Ġkinci Eczacılık, Eczane Açma ve YerleĢtirme Kriterleri…)
Eczacılık Fakültelerinin sayısındaki ve dolayısıyla eczacı sayısındaki artıĢ,
(Akreditasyon, Akademik Kadro, Eğitim Programları, Öğrenci Kontenjanları…)
Eczacılık mesleğinde mevcut Ġstihdam alanlarının darlığı,
(Stratejik Plan, Fakülte ve Kontenjanlar, Kamu, Sanayi ve Diğer Eczacılık Alanları…)
Eczacılık mesleğinde EUS, Kamu ve Sanayi de yaĢanan sorunlar,
(Yasa, Yönetmelik ve Uygulamalarda Revizyon, Eczacı Statüleri)
Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar. Goethe…
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Medyada Sağlık Dezenformasyonu
Ecz. Erdal KART
TEB Basın DanıĢmanı

Teknolojinin geliĢimine yetiĢemediğimiz 21 yüzyılda iletiĢim açısından artık dezenformasyon çağını
yaĢamaktayız. Bu çağda algı ve dezenformasyon kimi zaman bilinçli kimi zaman bilinçsizce
yapılmaktadır genel olarak kitleleri etkilemek ve bir çıkar elde etmek amacıyla yapılan
dezenformasyonlarla kitleler etki altına alınarak arzu edilen sonuca varılmak istenmektedir. Bu
sunumla sizlere dezenformasyonu anlatacağım ve sonrasında dezenformasyona nasıl maruz
kaldığımıza bunlar üzerimizde bıraktığı etkilerden bahsedip özellikle sağlık alanında maruz
kaldığımız dezenformasyon örnekleri sizlere izleterek birlikte çözümleme yapmayı sonrasında
dezenformasyon ile nasıl mücadele etmemiz gerektiğiniz enine boyuna ele alacağım.
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Sürekli Eğitimve Önemi
Ecz. Onur KIYAK
eczonurkiyak@gmail.com

Hacettepe üniversitesi ,Eczacılık Fakültesi' nden endüstriel farmasi masteri ile 44 yıl önce mezun
oldum....mesleğimin her dalında ve Anadolu'nun çeĢitli yerlerinde çalıĢtıktan sonra Tekirdağ ġarköy
ilçesine yerleĢtim...yaklaĢık 30 yıl önce Dürüst eczanesini açtım...önceleri ADD, satranç kulübü,
çevre derneği, Fenerbahçeliler derneği,Lions club gibi sivil toplum örgülerinde çalıĢıp baĢkanlıklar
yaptıktan sonra kızlarım da orta öğretim yıllarında yatılı okullara gidince ben de kendi sağlığım ve
koruyucu sağlık için önce fitoterapi, ayurveda ve toksikoloji çalıĢtım...mesleğimiz gereği
dükkanımıza her gün sorunlarına çözüm bulamamıĢ yığınla hasat geliyordu....ve benim bilmiyorum
deme hakkım yoktu...çünkü karĢımdaki hiç bir Ģey bilmiyor ve yardım istiyordu.....mecburen vücut
kimyası çalıĢıyordum....bilgi bilgiyi çağrıĢtırıyor ve çözümlerim beğeniliyordu....mesleğimiz de
kongre ,fuar ve seminerlerin önemini bildiğim için, sürekli eğitim içinde hep katılmaya çalıĢtım...ve
sonuçlar ortada...üniversitelere,kongrelere konuk konuĢmacı olarak çağrılıp mesleğimin geliĢimine
ve insanlara faydalı olmaya çalıĢıyorum.......selam sevgi ve saygılarımla....
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Ülkemiz Kültür Bitkilerinden Persea americana Mill. (Avokado) ve Tıbbi Açıdan
Değerlendirilmesi
Ömerül Faruk Tavlı1, Esra Eroğlu Özkan1
1

Ġstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, Ġstanbul
omerulfaruktavli@gmail.com

Son yılların popüler ve ticari değeri yüksek egzotik meyvelerinden biri olan avokado, 1500‟lü yılların
baĢlarına kadar sadece Amerika yerlileri tarafından besin olarak tüketilirken, Amerika Kıtası‟nın keĢfi
ile Avrupa tarafından tanınmıĢ ve sonrasında tüm dünyaya yayılmıĢtır [1]. Ülkemizde, avokado
meyvelerinin besin olarak tüketiminin yaygınlaĢması ve ticari açıdan önemi son yıllarda artıĢ
gösterse de, bitkinin birkaç varyetesinin kültüre alınması 1980‟li yıllara dayanmaktadır. Günümüzde,
özellikle Antalya, Mersin ve Hatay bölgelerinde bu büyük çekirdekli meyveyi veren Persea
americana türünün birkaç varyetesi yetiĢtirilmektedir [2]. Kimyasal içeriğini oluĢturan mineraller
(özellikle potasyum), vitaminler (özellikle E ve C vitaminleri), protein, fitosteroller ve yağ asitleri ile
oldukça zengin bir kaynak olan avokado üzerinde yapılmıĢ birçok bilimsel çalıĢma bulunmaktadır.
Yapılan in vitro çalıĢmalar, yaprak ekstrelerinin anti-HIV, sitotoksik ve inseksidal etkili; çekirdek
yağının gastrik ülser tedavisinde, ayrıca antihelmetik ve antioksidan etkili; meyvenin ise
antibakteriyel etkili olduğunu göstermektedir [3-8]. Kimyasal ırk göz önünde bulundurulduğunda,
ticari ve tıbbi açıdan kıymetli olan bu tür ile ilgili bilimsel çalıĢmaların ülkemizde yetiĢtirilen varyeteler
ile de yapılması, kimyasal içeriğinin belirlenmesi ve tedavi açısından potansiyelinin aydınlatılması
gerekmektedir. Bu çalıĢma ile P. americana türünün kimyasal bileĢimi, tıbbi etki ve kullanılıĢı
üzerine günümüze kadar yapılan bilimsel araĢtırmaların derlenmesi, Türkiye‟de yetiĢenvaryetelerin
öneminin vurgulanması, diğer ülkelerdeki varyeteler ile karĢılaĢtırılması ve tıbbi açıdan
potansiyelinin değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Elde edilen bulgular Akdeniz bölgemizin toprak ve
iklim koĢullarının içerik açısından zengin avokado meyveleri yetiĢmesine uygun olduğunu, bu
meyvelerin ve çekirdeklerinin tıbbi açıdan değerlendirilmesi için ileri çalıĢmaların yapılması
gerektiğini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Persea americana, avokado, kimyasal içeriği, biyolojik aktiviteleri.
Kaynaklar:
[1]
Zentmyer, George A., Avocados around the World.,California Avocado Society Yearbook 71: 63-77,
(1987).
[2]
Özdemir, Feramuz, ve ark., Hasat zamanı ve hasat sonrası olgunluğa bağlı olarak bazı avokado
(persea americana mill) çeĢitlerinin bileĢimindeki değiĢimler., GIDA/THE JOURNAL OF FOOD 29.2
(2004).
[3]
Hurtado-Fernández, Elena, Alberto Fernández-Gutiérrez, and Alegría Carrasco-Pancorbo., Avocado
fruit-Persea americana., Exotic Fruits, 37-48.,( 2018).
[4]
Oberlies, Nicholas H., ve ark. Cytotoxic and insecticidal constituents of the unripe fruit of Persea
americana., Journal of Natural Products 61.6: 781-785., (1998).
[5]
Pahua-Ramos, María Elena, ve ark. Hypolipidemic effect of avocado (Persea americana Mill) seed in
a hypercholesterolemic mouse model., Plant foods for human nutrition 67.1: 10-16., (2012).
[6]
Soldera-Silva, Andressa, ve ark. Assessment of anthelmintic activity and bio-guided chemical analysis
of Persea americana seed extracts., Veterinary parasitology 251: 34-43., (2018).
[7]
Neeman, I., A. Lifshitz, and Y. Kashman., New antibacterial agent isolated from the avocado pear.,
Applied microbiology19.3:470-473., (1970).
[8]
Athaydes, Brena Ramos, ve ark., Avocado seeds (Persea americana Mill.) prevents indomethacininduced gastric ulcer in mice. Food Research International (2018).
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Ayurveda’da sindirim sistemi problemlerinde kullanılan ve Türkiye’de Etnobotanik
kullanımı olan bitkiler
Ebru Özdemir Nath ¹
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Ġstanbul
pharmebru@gmail.com

Ayurveda yaklaĢık olarak 5000 yıl önce Hindistan‟da ortaya çıkmıĢ olan bir geleneksel tedavi
sistemidir. Türkiye‟de bitkilerden yararlanma konusunda, zengin bir bilgi birikimi vardır. Etnobotanik,
kelime anlamı olarak “insan-bitki iliĢkisi” olarak tanımlanır. Türkiye‟nin çeĢitli bölgelerinde
etnobotanik çalıĢmalar yapılmıĢtır [1, 2]. Bu çalıĢmanın amacı iki farklı ülkenin geleneksel tedavi
sistemlerinde,
sindirim
sistemi
rahatsızlıklarında
kullanılan
bitkilerin
kullanımlarının
karĢılaĢtırılmasıdır.
Ayurvedik Farmakopeler [3] ve diğer kaynaklar araĢtırılarak sindirim sistemi rahatsızlıklarında
Ayurveda‟da kullanılan bitkiler tespit edilmiĢtir. Bu bitki türlerinin "Türkiye ve Doğu Ege Adaları
Florası" [4] adlı bilimsel eserde kayıtlı olup olmadığı incelenmiĢtir. Türkiye‟de doğal olarak yetiĢen
ve Ayurveda‟da kullanılan bitki türlerinin, Türkiye‟de yapılmıĢ olan Etnobotanik çalıĢmalarda hangi
amaçlarla kullanıldığı araĢtırılmıĢtır.
Ayurveda‟da yaygın olarak kullanılan bitkilerden 66 takson Türkiye‟de doğal olarak yetiĢmektedir.
Bu bitki türlerinden 47 tanesi Ayurveda‟da sindirim sistemi rahatsızlıkları için kullanılmaktadır, 39
taksonun hem Ayurveda‟da hem de Türkiye‟de sindirim sistemi problemlerinin tedavisinde
kullanıldığı tespit edilmiĢ olup, kullanımları arasındaki benzerlikler ve farklılıklar belirlenmiĢtir. Bu
çalıĢma gelecekte bu bitkiler ile ilgili yapılacak olan kimyasal ve aktivite çalıĢmalarına ıĢık tutacaktır.
Anahtar kelimeler: Gekon, Gekon 2019, Ayurveda, Sindirim sistemi, Etnobotanik.
Kaynaklar:
[1] Baytop, T., Türkiye‟de Bitkilerle Tedavi GeçmiĢte ve Bugün. Nobel Tıp Kitabevleri, Ġstanbul (1999).
[2] Tuzlacı, E., Türkiye Bitkileri Geleneksel Ġlaç Rehberi, Ġstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd.
ġti., Ġstanbul (2016).
[3] Government of India Ministry of Health and Family Welfare Department of Ayush, The Ayurvedic
Pharmacopoeia of India Part 1, Vol 1-9, India (2016).
[4] Davis, P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 1-9, Edinburgh University Press, Edinburgh
(1965-1985).
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Sarı Kantaronu (Hypericum perforatum) Eczacınıza DanıĢın
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Hypericum türleri yüzyıllardır tedavide kullanılan, birçok önemli farmakolojik etkiye sahip bitkilerdir.
En bilinen tür olan H. perforatum bitkisi, halk arasında antik çağlardan bu yana oldukça yaygın
olarak kullanılmaktadır. Hypericum türlerinin önemini anlatan en belirgin kanıt, “Hypericum”
kelimesinin kökeninde bulunur. Hypericum, yunanca “upereikon” kelimesinden gelmektedir.
“Upereikon”, antik Yunanlılar tarafından kötü ruhları uzaklaĢtırmak için yüksek yerlere asılan dini
figürlere verilen isimdir. Uzun yıllar boyunca kötü ruhlardan korunmak isteyen kiĢiler bitkiyi kutsal
kabul ederek evlerine ve kiliselere Hypericum resimleri veya bitkinin kendisini asmıĢlardır [1-3].
Ġnsanlığın var oluĢundan bu yana her zaman en önemli tıbbi bitkilerden olan Hypericum perforatum
türü üzerinde yapılan birçok araĢtırma sonucu antidepresan etki, yara iyileĢtirici etki, antioksidan
etki, antienflamatuar etki, antikanser etki, antimikrobiyal etki gibi birçok önemli farmakolojik etkisinin
bulunduğu belirlenmiĢtir [4]. Tüm dünyada eczanelerde ve eczane dıĢındaki satıĢ kanallarında en
çok satılan bitkisel ürünler arasında olan H. perforatum, özellikle antidepresan ve yara iyileĢtirici
etkisi nedeniyle çok çeĢitli müstahzarların bileĢiminde yer almaktadır. Ürünlerde kullanılan bitkinin
nerede yetiĢtiği, bu bölgenin iklimi, toplanma zamanı, kurutma iĢlemi gibi etmenler drog kalitesine
doğrudan etki eder, bu nedenle standardizasyon çok önemlidir [5].
H. perforatum, yan etki açısından güvenli bir profile sahip olmakla beraber, birçok ilaçla etkileĢimi
bulunan bir bitki olduğu için mutlak surette hekim veya eczacı gözetiminde kullanılması
gerekmektedir [6,7]. Özellikle H. perforatum türünün içeriğinde bulunan hiperisinin ciddi
fototoksisiteye neden olduğu unutulmamalıdır [8]. Diğer yandan aktar gibi kanallardan alınan
ürünlerde etken maddenin bozunmuĢ olduğu, bazı durumlarda etken maddeye hiç rastlanmadığı
belirlenmiĢ olup; hastaların doğru ürüne ulaĢması ve bu ürünü doğru Ģekilde kullanmasını sağlamak
konusunda eczacılara büyük görev düĢmektedir.
Anahtar kelimeler: Hypericum perforatum, St. John’s wort, sarı kantaron, hiperisin.
Kaynaklar:
[1] Guiley R. Harper‟s encyclopedia of mystical & paranormal experience. San Francisco. (1991).
[2] Jurk, C. Der niedergeschlagene Mensch. Depression. Eine sozialwissenschaftliche Studie zu Geschichte
und gesellschaftlicher Bedeutung einer Diagnose. PhD Thesis. Gesellschaftswissenschaften, Justus LiebigUniversität, Gießen. (2005).
[3]Nürk, N.M. Phylogenetic analyses in St. John‟s Wort (Hypericum), Inferring Character Evolution and
Historical Biogeography. PhD Thesis. (2011).
[4] Velingkar, V. S., Gupta, G. L., Hegde, N. B. A current update on phytochemistry, pharmacology and herb–
drug interactions of Hypericum perforatum. Phytochemistry Reviews, 16(4), 725-744. (2017).
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[5] Linde, K., Berner, M.M., Kriston, L. St John‟s wort for major depression. Cochrane Database Syst Rev.
CD000448. (2008).
[6] Rodriguez-Landa, J. F., Contreras, C. M. A review of clinical and experimental observations about
antidepressant actions and side effects produced by Hypericum perforatum extracts. Phytomedicine, 10(8), s:
688-699. (2003).
[7] Schulz, V. Safety of St. John's Wort extract compared to synthetic antidepressants. Phytomedicine, 13(3),
s:199-204. (2006).
[8] Boiy, A., Roelandts, R., Roskams, T., de Witte, P. A. Effect of vehicles and esterification on the penetration
and distribution of hypericin in the skin of hairless mice. Photodiagnosis and photodynamic therapy, 4(2),
s:130-139. (2007).
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Argan (Arganiaspinosa L. Skeels) bitkisi Sapotaceae familyasına ait olup Güneybatı Fas‟da
endemik olarak yetiĢmektedir. Bitki bölgede yüzyıllardır halk arasında besin olarak ve geleneksel
tedavilerde kendine yer bulmuĢtur[1]. Bitki Fas dıĢında son otuz yıla kadar pek bilinmemesine
rağmen günümüzde argan yağı kozmetik alanında tüm dünyada büyük bir ilgi kazanmıĢtır ve
kozmetik dıĢı pek çok çalıĢma için de materyal olarak kullanılmıĢtır. Ayrıca bitki bölgenin ekolojisinin
korunması ve bölge halkının geçimi için de önemli bir yere sahiptir.
Argan yağı içeriğinde yağ asitleri, trigliseritler, fitosteroller, triterpenik alkoller, tokoferoller,
polifenoller, melatonin ve koenzim Q10 bulundururken taze argan meyvesinin pulpası uçucu yağlar,
triterpenler, steroller, polifenoller ihtiva etmektedir[2]. Arganiaspinosa bitkisinden elde edilen droglar
üzerinde antimikrobiyal, antioksidan, antiinflamatuar, antitrombotik, antidiyabetik, hepatoprotektif,
antiobezite, antikanser, kardiyoprotektif aktivite çalıĢmaları ile dermokozmetolojik ve besin desteği
olarak kullanımları üzerine pek çok çalıĢma yapılmıĢtır[3].
Bu çalıĢmada da argan yağının etnobotanik kullanımı ve yöresel değeri, kimyasal içeriği, argan
drogları üzerinde yapılmıĢ aktivite çalıĢmaları derlenmiĢ ve bulgular ortaya konulmuĢtur.
Anahtar kelimeler: Argania spinosa, argan yağı.

Kaynaklar:
[1] Charrouf, Z., Guillaume, D., Ethnoeconomical, Ethnomedical, and Phytochemical Study of Arganiaspinosa
(L.) Skeels, Journal of Ethnopharmacology, 67, s:7-14, (1999).
[2] Khallouki, F., Eddouks, M., Mourad, A., Breuer, A., Owen, R. D., Ethnobotanic, Ethnopharmacologic
Aspects and New Phytochemical Insights into Moroccan Argan Fruits, International Journal of Molecular
Sciences, 18, s:1-26, (2017).
[3] El Abbassi, A., Khalid, N., Zbakh, H., Ahmad, A., Physicochemical Characteristics, Nutritional Properties,
and Health Benefits of Argan Oil: A Review, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 54, s:1401-1414,
(2014).
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Eczanelerde Satılan Bazı PoĢet Çayların Antioksidan Aktivitelerinin
Değerlendirilmesi ve Ağır Metal Ġçeriklerinin ICP-MS ile Analizi
Duygu TaĢkın
Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Ġstanbul
duygu.susuz@yeniyuzyil.edu.tr

Bu çalıĢmanın amacı farklı eczanelerden satın alınan beĢ adet bitkisel poĢet çaylardan hazırlanan
sulu ekstrelerin (infüzyon) antioksidan aktivitelerini değerlendirmek ve içerdikleri toplam fenolik
madde miktarlarını tespit etmek, ayrıca aktif olduğu belirlenen ekstrenin ağır metal (Cr, Mn, Co, Ni,
Cu, Zn, As, Se, Cd, Pb, V) içeriğini endüktif eĢleĢmiĢ plazma-kütle spektrometresi (ICP-MS) ile
analiz etmektir.
Bu ekstrelerin antioksidan aktiviteleri DPPH (2,2–difenil–1–pikrilhidrazil) radikali süpürücü [1] ve
bakır(II) iyonu indirgeyici antioksidan aktivite (CUPRAC) yöntemleriyle incelendi [2]. Ayrıca
ekstrelerin içerdiği toplam fenolik madde miktarları Folin-Ciocalteu yöntemi (FCR) kullanılarak tespit
edildi [3].
Bu çalıĢmadan elde edilen sonuçlara göre, yeĢil çaydan hazırlanan sulu ekstrelerin, diğer poĢet
çaylardan elde edilen ekstrelerden daha yüksek toplam fenolik madde miktarı (0,0870±0,0014 mg
GAE/mg ekstre) içerdiği saptandı. Ayrıca aynı ekstrenin diğer ekstrelerden daha güçlü DPPH
radikali süpürücü (IC50: 2,10±0,01 μg/mL) ve bakır(II) iyonu indirgeyici (3,3702±0,0001 μM
troloks/mg ekstre) etki gösterdiği tespit edildi. ÇalıĢma sonucunda elde edilen veriler
değerlendirildiğinde antioksidan aktivite ve toplam fenolik madde miktarı arasında doğrusal bir iliĢki
olduğu belirlenmiĢtir. Son olarak ICP-MS ile elde edilen sonuçların Türk Gıda Kodeksi BulaĢanlar
Yönetmeliğine ve Dünya Sağlık Örgütü‟nün bitkide izin verilen ağır metal limit değerlerine uygunluğu
araĢtırılmıĢtır.
Anahtar kelimeler: Antioksidan, ICP-MS, infüzyon, CUPRAC.

Kaynaklar:
[1] Wei, F., Jinglou, C., Yaling, C., Yongfang, L., Liming, C., Lei, P., Antioxidant free radical scavenging, antiinflammatoryand hepatoprotective potential of the extract from Parathelypteris nipponica (Franch. etSav.)
Ching., J. Ethnopharmacol., 130, 521–528. (2010).
[2] Apak, R., Güçlü, K., Özyürek, M., Karademir, S.E., Novel total antioxidant capacity index for dietary
polyphenols and vitamins C and E, using their cupric ion reducing capability in the presence of neocuproine:
CUPRAC method., J. Agric. Food Chem., 52, 7970–7981, (2004).
[3] Ozsoy, N., Can, A., Yanardağ, R., Akev, N., Antioxidant activity of Smilax excelsa L. leaf extracts. Food
Chem. 110 (3), 571–583. (2008).
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Ishikawa Endometrium Kanseri Hücre Hattı Üzerinde Portakal ve Okaliptüs Yağının
Etkisi
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Kanser tedavisinde kemoprevensiyon ajanları olarak dikkat çeken turunçgil esansiyel yağlarından
portakal yağı ile sitokin üretimini ve araĢidonik asit metabolizmasını inhibe ettiği [4] kanıtlanmıĢ olan
okaliptüs yağının ayrı ayrı endometrium kanseri hücre hattı üzerinde olası canlılık, apoptoz / nekroz
ve göç hızına etkilerin saptanması amaçlanmıĢtır.
Ishikawa hücre hattının kültürü 96 kuyucuklu plaklarda tam DMEM ile hazırlanmıĢtır. Portakal ve
okaliptüs yağlarının iki farklı konsantrasyonunun (%0,025 ve %0,05) [4] 24 ve 48 saatlik
inkübasyonunda doza bağımlı araĢtırması yapılmıĢtır. MTT testi ile doza bağımlı metabolik aktivitesi
incelenmiĢtir. Canlı, apoptotik / nekrotik hücrelerin belirlenmesi ve floresan mikroskopta
görüntülenmesi için akridin turuncusu (AO) / etidyum bromür (EtBr) boyaması yapılmıĢtır [5].
ÇalıĢmada ayrıca Ishikawa hücrelerinin saf yağlar ile inkübe edilmesi sonucu, hücrelerin göç hızına
olası inhibe etkisi incelenmiĢtir. Bu amaçla Ishikawa hücrelerinin, iki farklı konsantrasyonda 24 saat
inkübasyonundan sonra hücreler göç testine tabi tutulmuĢtur. 0 ve 24. saatlerde fotoğraflanarak
kantitatif olarak karĢılaĢtırılmıĢtır [3]. ÇalıĢmadaki istatistiksel analiz, tek yönlü ANOVA ve Tukey
çoklu karĢılaĢtırma testi ile yapılmıĢtır.
AO/EB boyaması ile canlı hücreler yeĢil renkte görüntülenmiĢtir. Erken evredeki apoptotik hücreler,
hücreler n b r tarafında h lal Ģekilli sarımsı-yeĢil nukleuslarıyla, geç evredeki apoptotik hücreler ise
kırmızı-turuncu renkli ve asimetrik nukleusları ile ayırt edilebilmektedir. Nekrotik hücrelerde hacimsel
geniĢleme ve periferde düzensiz turuncu-kırmızı boyanma göstermektedir. Ishikawa hücrelerinin
canlılığı, 24 ve 48 saat boyunca konsantrasyona bağlı olarak hem portakal yağı (P < 0.05) hem de
okaliptüs yağı (P < 0,01) tarafından inhibe edilmiĢtir. 24 ve 48 saatlik iki farklı konsantrasyonun
Ishikawa hücreleri üzerinde farklı apoptotik / nektorik etkilere sahip olduğu tespit edilmiĢtir.
Ġnkübasyonlar kontrol ile karĢılaĢtırıldığında hücre göçü hızı kapasitesinde konsantrasyona bağlı bir
azalma ile sonuçlanmıĢtır. Her iki yağın da düĢük konsantrasyonu göç hızı kapasitesini kontrole
göre P < 0.05, yüksek konsantrasyonda ise portakal yağında P < 0.05, okaliptüs yağında P < 0,01
düzeyinde anlamlı derecede azalttığı tespit edilmiĢtir.
Sonuç:Hem portakal yağı hem de okaliptüs yağı inkübasyonunda Ishikawa hücrelerinin canlılığının
anlamlı derecede azaldığı tespit edilmiĢtir.
Anahtar kelimeler:Ishikawa, apoptoz, hücre göçü
Kaynaklar:
1.

Ahmad Shuaib, Adhav Rohit and Mantry Piyush A review article on essential oils JMPS; 4(3): 237240 (2016).
2. JuergensUR, Stober M&Vetter H Eur J Med Res3, 508-510
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BioMed Research International, 474953. Doi:10.1155/2014/474953., (2014).
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Ornithogalum orthophyllum Bitkisinin Biyolojik Aktivitelerinin Ġncelenmesi
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Ornithogalum cinsinin soğanları Dioscorides döneminden beri kusturucu ve çıban açıcı olarak
kullanılmaktadır. Ornithogalum türleri ülkemizde köpek soğanı, tükrük otu, akyıldız soğanı, itdirseği,
kurt soğanı, akbaldır, sabunotu, çiğdem çiçeği, karga sarımsağı, eĢek susamı, it keseri, sakarca gibi
yöresel adları ile bilinmektedir [1,2]. Bu cinsin türleri üzerine yapılan fitokimyasal çalıĢmalarda bu
türlerin, kolestan glikozitleri, kolestan bisdesmosidleri, kardenolid glikozitleri ve flavonoid glikozitleri
içerdiği tespit edilmiĢtir [3,4]. Ülkemizde Ornithogalum türlerinin soğanlarının, yara, saçkıran ve
kulak ağrısı tedavilerinde; yapraklarının ise gıda olarak kullanıldığı bilinmektedir [5]. Bundan dolayı
bu çalıĢmamızın amacı, Ornithogalum orthophyllum Ten. bitkisinin soğanları ve topraküstü
kısımlarından maserasyon yöntemiyle elde edilen farklı ekstrelerin (petrol eteri, kloroform ve
metanol) antioksidan, anti-üreaz ve antikolinesteraz aktivitelerini karĢılaĢtırmalı olarak incelemekti.
Bitkiden elde edilen farklı ekstrelerin antioksidan aktiviteleri DPPH, FRAP, TEAC; anti-üreaz
aktiviteleri indofenol; antikolinesteraz aktiviteleri ise Ellman yöntemleri ile incelendi [6]. Bu
çalıĢmadan elde edilen veriler değerlendirildiğinde bitkinin topraküstü kısımlarının soğanlarından
daha güçlü antioksidan, anti-üreaz ve antikolinesteraz aktiviteye sahip olduğu tespit edildi.
Anahtar kelimeler: Ornithogalum orthophyllum, antioksidan, anti-üreaz, antikolinesteraz.

Kaynaklar:
[1] Baytop, T.,Türkiyede Bitkiler ile Tedavi GeçmiĢte ve Bügün, Nobel Tıp Kitapevleri, s:146-147, Ġstanbul
(1999).
[2] Tuzlacı, E., Türkiye Bitkileri Sözlüğü, Alfa yayınları, s:306-307,Ġstanbul, Ġstanbul (2006).
[3] Kubo, S., Mimaki, Y., Terao, M., Sashida, Y., Nikaido, T., Ohmoto, T. Acylated cholestane glycosides from
the bulbs of O. saundersiae, Phytochemistry, 31:3969-3973 (1992).
[4] Azzioui, O., Braemer, R. L. C-glucosyl flavones in the genus Ornithogalum, Biochem Syst and Ecol, 17:
449-450 (1989).
[5] Özcan, F., Bazı Liliaceae familyası üyelerinin antimikrobiyal, antibiyofilm, antioksidan, antimutajenik ve
sitotoksik aktiviteleri, Yüksek Lisans Tezi , Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, s:23-25,
Muğla (2013).
[6] TaĢkın, T., Çam, M.E., TaĢkın, D., Rayaman, E., In vitro and in vivo biological activities and phenolic
characterization of Thymus praecox subsp. skorpilii var. skorpilii. Journal of Food Measurement and
Characterization,13:536-544 (2018).
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Hypericum olympicum L. bitkisindeki majör fenolik bileĢenlerin YPĠTK ile miktar
tayini ve antioksidan kapasitesinin belirlenmesi
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Hypericum L. cinsi (Hypericaceae) Türkiye Florasında 43‟ü endemik toplam 89 tür ile temsil
edilmektedir [1]. Aralarında ülkemizin de bulunduğu çok sayıda kültür tarafından yüzlerce yıldır
geleneksel tıp alanında kullanılmaktadır. Her ne kadar bu cins üzerine yapılan bilimsel
araĢtırmaların önemli bir kısmı H. perforatum türüne ait olsa da, diğer türler üzerine yapılan
araĢtırmalar da hızla artıĢ göstermektedir. Tarafımızca yapılmıĢ ve halen yapılmakta olan
çalıĢmalarla da bu cinse ait üyelerin fenolik maddelerce zengin olduğu ve güçlü bir antioksidan
kapasiteye sahip olduğu ortaya konulmuĢtur [2] . Bu amaçla ülkemizde doğal olarak yetiĢen H.
olympicum bitkisinin fenolik içeriği ve antioksidan kapasitesi değerlendirilmiĢtir.
H. olympicum bitkisinin toprak üstü kısımları uygun Ģartlarda kurutulup toz edildikten sonra %80
MeOH ile ekstre edilmiĢ ve çözücü uzaklaĢtırıldıktan sonra liyofilize edilmiĢtir. Bitkinin toplam fenolik
ve flavonoit içeriği tespit edildikten sonra, majör fenolik bileĢenleri Yüksek Performanslı Ġnce Tabaka
Kromatografisi (YPĠTK) ile tayin edilmiĢ, ardından bileĢenlerin miktar tayinleri yapılmıĢtır.
Antioksidan kapasiteleri ise serbest radikal süpürücü (DMPD) ve metal indirgeyici (CUPRAC)
yöntemler kullanılarak ölçülmüĢtür.
Toplam fenolik ve flavonoit içerikleri bitkinin söz konusu maddelerce zengin olduğunu ortaya
koymuĢtur. YPĠTK ile yapılan ölçümlerle de bitkide majör olarak bulunan maddeler tespit edilmiĢtir.
Bu maddeler, bir fenolik asit (klorojenik asit) ve üç kersetin glikozitidir (rutin, hiperozit ve kersetin 3O-β-D-glukozit). Miktarları ölçüldüğünde ise (r2>0,996), klorojenik asit ve rutinin en çok bulunan iki
fenolik madde olduğu, diğerlerinin ise daha az miktarda olduğu saptanmıĢtır. Yapılan analizler ve
testler ıĢığında H. olympicum bitkisinin toprak üstü kısımlarından hazırlanan %80 MeOH ekstresinin
fenolik maddelerce zengin olduğu, dolayısıyla yüksek antioksidan kapasiteye sahip olduğu
anlaĢılmıĢtır. Tarafımızca yapılmaya devam eden çalıĢmalar bu bilgiler ıĢığında devam etmektedir.
Anahtar kelimeler: Hypericum olympicum, antioksidan kapasite, YPİTK, fenolik içerik, kersetin glikozitleri.

Kaynaklar:
[1] Celep, E., Ġnan, Y., Akyüz, S., YeĢilada, E., The bioaccessible phenolic profile and antioxidant potential of
Hypericum perfoliatum L. after simulated human digestion, Ind. Crops Prod., 109:717-723, (2017).
[2] Güner, A. (ed.), Türkiye Bitkileri Listesi, ANG Vakfı, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Ġstanbul, (2012).
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Ġlaç Etken Madde GeliĢtirmesinde Geleneksel Yöntemlerin Önemine Farklı Bir BakıĢ
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Teknolojinin geliĢmesi ile değiĢen bilimsel çalıĢmalarda, geleneksel sentezlerin yeri vazgeçilmezdir.
YaĢam alanımızın her noktasında mikroorganizmalar yer almakta ve yaĢam koĢullarına adapte
olmaktadırlar. Adaptasyonun yanında, antibiyotiklere de direnç göstermektedirler. Bilinçsiz
antibiyotik kullanımı ile direnç kazanan mikroorganizmalar ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir[1].
Direnç kazanan mikroorganizmalara karĢı alternatif etken madde araĢtırması sürekliliği olan bir
çalıĢmadır. Direnç kazanılan antibiyotiklerin aktif olmayıĢı nedeniyle bu mikroorganizmalar için,
etkinliğini kaybeden maddelere benzer yapılardaki ürünleri mikroorganizmaların tanıması kolay
olacak ve bilinen bir madde gibi görünen ancak yeni yapıdaki maddelerin etkinliği daha yüksek
olacaktır. Burada geleneksel yöntemler kullanılırken, kimyasal olarak yeni sentezler yapılacağı gibi
bitkilerden de elde edilebilir. Sentetik ilaç geliĢtirme çalıĢmaları, doğal yolla elde edilen ilaçların
üretimi için de imkan sağlamakta ve maliyet, süreç gibi faktörler incelendiğinde tercih edilen yöntem
bile olmaktadır. Ġlaç etken maddesi geliĢtirilmesi üzerine yapılan çalıĢmalarda, etki etmesini
istediğimiz hedef organizmanın ve/veya hücrenin yapısı ve metabolizması iyi bilinmelidir. Bu hedefe,
mevcut maddeler üzerinde yapısal değiĢiklik yaparak, doğal kaynaklardan yararlanarak, yan etkileri
değiĢtirilerek alternatif ürünler elde edilebilmektedir[2]. Geleneksel yöntemler uygulanarak elde
edilen yeni etken maddelere, çalıĢma grubumuz indol-hidrazon türevi bileĢikleri sentezleyerek katkı
sağlamaktadır. Metabolik yolaklarında bulunan indol halkası ve türevlerinin benzerliğinden dolayı
sentetik olarak elde edilen indol-hidrazon türevlerinin bakteri yolaklarına kolaylıkla katılabileceği ve
bakteri geliĢim sistemini inhibe edebileceği düĢünülmektedir. Enfeksiyon hastalıklarının tedavisini
güçleĢtiren direnç kazanımına, sentezini yaptığımız yeni türevler, MRSA gibi dirençli bakterilere
olumlu sonuçlar vererek, daha etkili yeni bileĢiklerin geliĢtirilmesine ıĢık tutacağı düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: MRSA, Geleneksel İlaç Geliştirme Yöntemleri, Dirençli Mikroorganizmalar, Antimikrobiyal
Aktivite.
Kaynaklar:
1 ġen E., Özdemir H., Staphylococcus Aureus‟un Antibiyotik Dirençliliği ve Halk Sağlığı Açısından Önemi,
Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR, s: 20-35, (2016).
2 Kayaalp O., Klinik farmakolojinin esasları ve temel düzenlemeler, GeniĢletilmiĢ 3. baskı, Feryal Matbaacılık
San. Ve Tic. Ltd. ġti, s:1-16, Ankara, (2005).
3 Gürkok G., Altanlar N., Süzen S., Investigation of Antimicrobial Activities of Ġndole-3-Aldehyde
Hydrazide/Hydrazone Derivatives, Chemotherapy. s:9-15, Ankara (2009).
4 Shirinzadeh H., Altanlar N., Yucel N., Ozden S., Suzen S., Antimicrobial evaluation of indole-containing
hydrazone derivatives. Z Naturforsch C. S: 340-344, Ankara (2011)
5 Ozcan-Sezer S., Ince E., Akdemir A., Öztürk-Ceylan Ö., Süzen S., Gurer-Orhan H., Aromatase Inhibition by
2-methyl indole hydrazone derivatives evaluated via molecular docking and in vitro activity studies,
Xenobiotica, s: 1-8, Ġzmir(2018)
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Ġlaç Endüstrisinde Polimerlerin Kullanımı
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Polimerler; hafif olmaları, kolay iĢlenebilmeleri, antimikrobiyal özellikte olmaları, uzun süre
kullanılmaları, düĢük maliyete sahip olmaları ve korozyona uğramamaları nedeniyle yaĢamımızın
birçok alanında farklı amaçlarla kullanılan vazgeçilmez materyallerdir. Günümüzde ilaç ve ilaç
salınım sistemlerinin tıbbi tedaviyi etkili hale getirmesi, ilacın hastaya olan yan etkilerinin azaltılması
için antimikrobiyal ve biyoparçalanabilir özellikte polimerler tercih edilmektedir[1]. Çevrenin
korunması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından da biyoparçalanabilir özellikteki
polimerlerin önemi artmaktadır. Sağlık alanında, polimerik malzemeler ilaçların kaplanmasında, ilaç
taĢıyıcı sistemlerin oluĢturulmasında, kateter, implant, cerrahi iplikler gibi tıbbi malzemelerin
yapımında, ilaç ve tıbbi malzemelerin ambalajlanmasında kullanılmaktadır[2-4]. Bazı fiziksel ve
kimyasal özellikleri nedeniyle polimerler ilaç endüstrisinde kaydırıcı, seyreltici, dağıtıcı, bağlayıcı,
çözünürlük arttırıcı, taĢıyıcı, kaplama ajanı, adsorban, koku ve tat verici olarak yardımcı madde
görevi yapmaktadır[5]. Povidon, ksantan zamkı, niĢasta, metilselüloz, polivinilalkol, polietilenglikol,
polipropilen gibi polimerler bu amaçlarla kullanılmaktadır[4]. Ġlaç ürünleri içeriğinde bulunan
polimerlerin ilaçtaki iĢlevinin tanınması, yeni ilaç formülasyonu ve yeni salınım sistemlerinin
geliĢtirilmesine yardımcı olacaktır. Bu çalıĢmada polimerlerin ilaç endüstrisinde kullanım alanları ve
güncel geliĢmeler incelenmiĢtir.

Anahtar kelimeler: İlaç, İlaç salınım sistemleri, Polimer, Tıbbi malzeme, Biyopolimer.

Kaynaklar:
[1] Krushnakumar, J.G, Subbash, V.D., Kailash R.B., Polymers in Pharmaceutical Drug Delivery System: A
Review, International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 14(2), 57-66, (2012).
[2] Yoruç, A. H., UğraĢkan, V., YeĢil Polimerler ve Uygulamaları, AKÜ FEMÜBĠD 17 (2017) 017102 (318-337),
Afyon (2017).
[3] Müderrisoğlu E., Çomoğlu T., An overview of polymeric particulate drug delivery system formulations, J.
Fac. Pharm. Ankara, 39 (4) 343-368, Ankara (2010).
[4] Joseph Francis PJ, Arun KJ, Navas AA, Irene Joseph, Biomedical Applications of Polymers –An Overview,
Curr Trends Biomedical Eng & Biosci 15(2): CTBEB.MS.ID.555909 (2018).
[5] Omidian, H., Park, K., Sinko, P., Martin‟s Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences,Physical
Chemical and Biopharmaceutical Principles in the Pharmaceutical Sciences, 6(ed), (2011).
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Çay Ağacı Yağı’nın Antimikrobiyal Aktivitesi
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“Çay ağacı yağı”, Avrupa ve Kuzey Amerika‟da gösterdiği yayılımın ardından ülkemizde de
yaygınlaĢtığı ve çeĢitli kozmetik ve bakım preparatlarının bileĢiminde yer almaya baĢladığı
bilinmektedir. Çay ağacı yağı, birçok farklı mikroorganizmaya karĢı antimikrobiyal etki göstermesi,
deriye kolayca nüfuz etmesi ve irritasyon yapmaması sayesinde topikal kullanım için ideal bir
antiseptik olarak kabul edilebilmektedir [1]. Bu nedenlerle bu çalıĢmada çay ağacı yağının çeĢitli
hastalık etkeni mikroorganizmalar üzerindeki antimikrobiyal etkinliğinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır.
Melaleuca alternifolia bitkisinden damıtma yöntemi ile elde edilen çay ağacı yağının 7 farklı
mikroorganizma; Shigella dysenteriae, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, Enterobacter
aerogenes, Escherichia coli, Pseudomonas, Acinetobacter baumannii üzerindeki etkileri disk
difüzyon yöntemi ile incelenmiĢtir [2].
ÇalıĢma sonucunda S. dysenteriae 12 mm, K. pneumoniae 16 mm, E. coli 17 mm, P. aeriginosa
16 mm, A. baumannii 21 mm‟lik zon oluĢturarak sonuç verirken Enterococcus faecalis ve E.
Aerogenes‟e karĢı bir etkinlik saptanmamıĢtır. Çay ağacı yağının bu mikroorganizmalar üzerinde
anlamlı bir antimikrobiyal etkinliğe sahip olduğu ve düĢük konsantrasyonlarda topikal kullanımının
enfekte yaraların tedavisinde alternatif tedavi olarak kullanılabileceği kanıtlanmıĢtır.
Anahtar kelimeler: Çay Ağacı Yağı, Disk Difüzyon Yöntemi, Antimikrobiyal Aktivite.

Kaynaklar:
[1] Murray, M.T., The Healing Power of Herbs, Prima Publishing, USA, p. 218 (1991).
[2] Balkan CE, Kordali S and Bozhüyük AU, Antimicrobial Effect of Plant Oils against Some Bacterias Izolated
from Patients Samples, J Mol Genet Med (2018).

51

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi I. Ulusal Genç Eczacılar Kongresi, 08-10 Mart İstanbul

Coffea L. (Rubiaceae) Üzerine AraĢtırmalar
Saadet Sevde EKMEKÇĠ¹, Ecem KATAR¹, Kübra AYDIN¹, Osman TURĞUT¹, Gökçe
AKELÇĠ¹,Ebru Özdemir NATH2, Engin ÖZHATAY 2
¹Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ġstanbul
2

Ġstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Ġstanbul
saadetsevde@gmail.com

Kahve bitkisi Afrika‟da ortaya çıkmıĢtır. Yemen, Arabistan ve Mısır‟a yayılmıĢtır. Kahve çekirdeğinin
ilk tanımı 1574‟te ünlü Hollandalı botanikçi Carolus Clusius tarafından yazılmıĢ. 1582‟de Alman
Leonart Rauwulf, Avrupa‟ da ilk defa Arap kahvehanelerini kitabında anlatmıĢ. Avrupa‟da ilk
kahvehane 1683‟te Viyana‟da açılmıĢ [1].
Kahvenin etken maddesi kafeindir. Metilksantin adı verilen bir bileĢik türüne ait doğal bir maddedir.
Kafeinin karakteristik, yoğun bir acı tadı vardır [1].Kafein, sinir sisteminde adenozin reseptörlerinin
potansiyel bir antagonisti olarak etki gösterir. Kafein, merkezi sinir sistemine etki ederek, beyne
giden ve beyinden gelen mesajları hızlandırır ve stimülan etkisi yapar[1,2].
Bu projenin amacı; Günümüzde de sevilerek tüketilmekte olan kahvenin çeĢitlerini ve sağlığımız
acısından yararlı ve zararlı yönlerini araĢtırmaktır.
Kahvenin tıbbı etkileri, ilaç-besin etkileĢimleri, günlük genel kafein tüketim, çocuklarda günlük kafein
tüketimi ve gebelerde kafein tüketimi, aĢırı kafein tüketimi sonuçları konularına değinilmiĢtir [2,3].
Kafein günümüzde özellikle çeĢitli içecekler yoluyla oldukça yaygın tüketilmektedir. Günlük olarak
tüketilen kafein yüksek dozlara ulaĢmadığı müddetçe, sağlıklı bireylerde herhangi bir yan etkiye yol
açmamaktadır. Tüketilen kahvenin türü ve tüketim miktarına bağlı olarak etkilerinindeğiĢebileceği
belirtilmektedir. Hamile, tansiyon ya da böbrek hastası ya da ilaç kullanan veyakahve bağımlısı
kiĢilerin günlük kahve tüketimini sınırlaması ve hatta kahve tüketiminin doktor ya da eczacı
kontrolünde ayarlanması sağlıkaçısından doğru bir karar olacaktır.
Anahtar kelimeler:Kafein,Kafein- İlaç etkileşimi, Kafenin tıbbı etkileri.

Kaynaklar:
[1]Saltan, F. Z.,& Kaya, H. (2018). Kahve: Bir Farmakognozik Derleme. FABAD Journal of Pharmaceutical
Sciences, 43(3), 279-289.
[2]Deniz, A., TaĢ, F., Tomur, A., & Koç, A. (2015). Kafeinin gebelikteki toksik etkileri. Ġbni Sina Tıp Bilimleri
Dergisi, 1(3), 59-63.
[3]Garipağaoğlu, M.,& Kuyrukçu, N. (2009). Çocuk sağlığı ve kafein. Çocuk Dergisi, 9(3), 110-115.
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Diyabetes mellitus, insülin sentezinde azalma veya insülin direnci nedeniyle hiperglisemi ve
glikozürinin yanı sıra, lipit, karbohidrat ve protein metabolizmalarında bozukluk ile karakterize olan
kronik endokrin bir hastalıktır. Diyabetik kardiyomiyopati ise kronik, geri dönüĢümsüz bir patoloji
olup, erken diyastolik disfonksiyona, kardiyak hipertrofiye, ventriküler dilatasyona ve sistolik
disfonksiyona neden olarak kalp yetmezliğiyle sonuçlanabilmektedir. Bu kadar kompleks
patofizyolojik olaylarla karakterize olan diyabetik kardiyomiyopatiye neden olan mekanizmaların
tanımlanması son derece önemlidir. Diyabetin etiyolojisinde ve komplikasyonlarında MikroRNA
(miRNA)'ların varlığının önemi bilinmektedir.
ÇalıĢmamızda, 250-300 gr arasındaki ağırlıkta olan Sprague-Dawley cinsi erkek sıçanlar kullanıldı.
Sıçanlar, 2 gruba ayrıldı; birinci gruba hiçbir uygulama yapılmazken, ikinci gruptaki sıçanlara 60
mg/kg dozda streptozotosin (STZ) intraperitoneal (ip) uygulandı. Kan glikoz değerleri 200 mg/dl‟nin
üzerinde olanlar diyabetik olarak kabul edildi. 6 haftanın sonunda hayvanların dekapitasyonunu
takiben çıkarılan kalp dokularının bir kısmında, kardiyomiyopati patogenezinde etkili olduğu
düĢünülen miRNA‟ lar mikroarray yöntemi ile belirlendi. Geriye kalan kalp dokuları ise, % 10‟luk
formaldehit solüsyonuna alınarak histolojik çalıĢmalarda kullanıldı.
Diyabetik kalp dokusunda, kontrol grubuna oranla miRNA ekspresyonunda değiĢiklikler saptandı.
Bu bağlamda, STZ ile indüklenen diyabet grubunda miR-200c-3p, miR-129-5p, miR-150-3p ve miR3584-5p‟nin ekspresyonlarında kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede artıĢ gözlenirken, miR34c-3p, miR-342-3p, miR-466d, miR-466c-3p, miR-31a-5p, miR-15b-5p, miR-196b-3p, miR-466b-3p
ve miR-208a-5p‟nin ekspresyon düzeylerinde kontrol grubuna kıyasla anlamlı derecede azalma
görüldü. Histopatolojik sonuçlarımız bulgularımızı desteklemektedir.
ÇalıĢmamızın sonuçlarına göre; hedef miRNA‟ların ekspresyon düzeylerinin diyabetik
kardiyomiyopati tanısında ve tedavisinde yol gösterici nitelikte olabileceği düĢünülmektedir. Buradan
hareketle hedef miRNA‟ların ve dolayısı ile hedef genlerin belirlenebilmesi ve tedavide
kullanılabilmesi ile ilgili yeni çalıĢmaların yapılması son derece önem arz etmektedir.
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Ayak mantarı, ayak tırnaklarında inflamasyon, diyabetik ayak en çok rastalanan ayak sağlık
sorunlarıdır [1]. Bu sorunlarla ilgili eczacı danıĢmanlığında hastalara farmasötik bakım kapsamında
yapılabilecek hizmetleri belirlemek bu araĢtırmanın amacıdır [2]. AraĢtırmada Ulakbim, DergiPark
Akademik, Google Akademik veri tabanlarında literatür taranması yapılmıĢ, yayınlar incelenerek
derlenmiĢtir. Diyabetle birlikte geliĢen ayakla ilgili komplikasyonlar, onikomikozis, tinea pedis,
bakteriyel deri enfeksiyonu hastalıklarında ayak bakımı ve tedavi ayrı değerlendirilmelidir. Bu
hastalarda ilaç tedavisinin yanı sıra; günlük ayakkabı tercihi, ayak tırnak kesimi, günlük ayak
temizliği gibi pek çok faktörün önemli olduğu ve bunlarla ilgili eczane düzeyinde hasta eğitiminin
yararlı olacağı sonucuna varılmıĢtır. Bu konuda eczacıların daha fazla rol alması önemlidir.
Anahtar kelimeler : Ayak bakımı, diyabetik ayak, ayak mantar hastalıkları.
Kaynaklar:
[1] Uludağ O., Diyabete Bağlı Ġkincil Hastalıklar(Komplikasyonlar), mised • sayı 23 - 24 • mayıs 2010
[2] Gül Ü., Derinin Yüzeyel Dermatofit Enfeksiyonları, Ankara Med J, 2014, 14(3): 107 - 113
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Probiyotikler “pro” ve “biota” olarak iki kısımdan oluĢan “for life” anlamını taĢıyan canlı
mikroorganizmalar [1]. Probiyotiklerin çeĢitli gastrointestinal sistem hastalıklarının tedavisinde
yardımcı, çocuklarda alerjik reaksiyonların ortaya çıkıĢını geciktirmede etkin, kadınlarda vajinal ve
üriner sistem enfeksiyonlarının tedavi ve önlenmesinde yararlı olduğu ortaya konulmuĢtur. Akut
ishallerde, laktoz intoleransında, serum kolesterol seviyelerinin düĢürülmesinde, immün sistemin
düzenlenmesinde, helicobacterpylori enfeksiyonu, kanser gibi hastalıklar üzerinde olumlu etkilerinin
olduğuna dair birçok çalıĢma mevcuttur. Probiyotiklerin sağlığın korunması ve geliĢtirilmesindeki
etkilerinin çok geniĢ bir kapsama sahip olması, probiyotikler hakkında insanlarda merak
uyandırmaktadır [2] .
Bu araĢtırma; yetiĢkin bireylerin probiyotik besinler hakkındaki bilgi düzeylerini vetüketim
durumlarını belirlemek amacıyla planlanmıĢtır. Nisan2018 – Mayıs2018 tarihleri arasında Ġstanbul
Yeni Yüzyıl Üniversitesi son ve sondan bir önceki sınıflarda sağlık ve sözel bölümlerde okuyan 150
öğrenciye yapıldı. Katılımcıların hangi bölümde olduğu cinsiyetlerine göre ayrılarak yapılmıĢtır.
Probiyotik besin kavramının bilinilirliği, tüketim durumu ve nedenleri, tüketim sıklığı ve miktarı,
probiyotik besin tüketimini etkileyen faktörlerin neler olduğu hakkında ve probiyotik kullanan
katılımcıların hangi hastalıklarına fayda sağladığına dair bilgiler edinilmiĢtir. Katılımcıların probiyotik
besinlerle ilgili öngörülerine yönelik ifadelerin yer aldığı tablo değerlendirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Probiyotik, tüketim, bilinilirlik düzeyi, sağlık.
Kaynaklar:
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[2] Zeren,R.,YetiĢkin bireylerin Probiyotik besinler hakkında bilgidüzeyi ve tüketim durumlarının belirlenmesi,
Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, s: 3-5, Ġstanbul (2015).
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Bitkiler Aleminin Sınıflandırılması, Bitkilerin Adlandırılması Ve Herbaryumlar
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Yeryüzünde varolan canlıların sınıflandırılması olgusu çok eski çağlara kadar uzanmaktadır. Türlerin
binominal olarak isimlendirilmesi ilk kez Ġsviçreli doğa bilginiGaspard Bauhin(1560-1624) tarafından
Pinax (1623) adlı eserinde bitkiler için önerilmiĢtir.Bitkiler; damarsız, tohumsuz, damarlı-tohumsuz
ve damarlı-tohumlu olmak üzere üç grubaayrılırlar.Bitki sistematiğinin amacı, bitkileri birbirleriyle
olan doğal akrabalık derecelerini gözönünde tutarak ve filogenetik geliĢimlerine dayanarak
inceleyip, büyük ve küçük topluluklar halinde gruplandırmak, taksonomide belli kurallara göre bir
sınıflandırma içerisine sokmaktır[1].
Türlerin binominal adlandırılması ilk olarak 1753 yılında Ġsveçli botanikçi Carolus Linnaeus
tarafından yapılıĢtır. Linnaeus Species Plantarum adlı eserde 1000 cinse ait 6000 bitki türünün
sınıflandırmasını yapmıĢtır[2]. Bu kelimelerden birincisi, o türün içinde bulunduğu cinsin adıdır.Ġkinci
kelime, bu cins adını tamlayan bir kelimedir.
Önemli özelliklerini kaybetmeksizin kurutulup karton üzerine tespit edilerek muhafaza edilen bitki ya
da bitki kısımlarından oluĢan koleksiyonların bulunduğu yere herbaryum denir. Bu örneklerin; kabul
edilmiĢ belli bir sınıflandırma sistemine göre düzenlenmiĢ ve bilimsel araĢtırmalara ıĢık tutucu
olabilmesi için, belirli yöntemler ve tekniklere göre toplanmıĢ olması gerekmektedir. Bu bilgilerin ıĢığı
altında oluĢturulmuĢ bir herbaryum; biyoloji, tıp, eczacılık, ziraat ve daha birçok konuda çalıĢacaklar
için temel bir kaynak niteliğindedir[3]. Türkiye‟de, Türkiye bitkilerinden oluĢan ilk herbaryum 1839
yılında Ġstanbul‟da açılmıĢ olan Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i ġahane (Askeri Tıp Mektebi) bünyesinde,
bu mektebin botanik bahçesi direktörü olan eczacı F.W. Noé tarafından 1845 yılında kurulmuĢtur[4].
Anahtar kelimeler: Bitkiler AlemininSınıflandırılması, Bitkilerin Adlandırılması, Herbaryum.
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Nefrolitiyaz, böbrek tübülleri veya toplama sisteminde taĢ oluĢumu olarak tanımlanan, böbrek taĢ
hastalığı olarak da bilinen; insan popülasyonunun 5‟te 1‟ini etkileyen klinik bir hastalıktır [1]. Böbrek
taĢ hastalığı multifaktöriyel nedenli olup; sebebi henüz tam olarak aydınlatılamamıĢtır. Hastalığın
tedavisinde pek çok ilaç kullanılmasına rağmen cerrahi iĢlem olmaksızın etkili bir ilaç henüz
bulunamamıĢtır. Bu nedenle alternatif tedavi yöntemleri araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. Böbrek taĢ
hastalığı tedavisinde antioksidanların faydalı etkisinin olduğu saptanmıĢtır. Bu hastalık sürecinde
böbrekteki antioksidan enzimlerin çoğunun azaldığı ve serbest radikal üretiminin arttığı bildirilmiĢtir
[2, 3]. Scolymus hispanicus L. yani Ģevketibostan bitkisinin antioksidan etkisini tanenler, terpenoitler
ve flavonoitler sayesinde gösterdiği yapılan çalıĢmalarda belirtilmiĢtir [4, 5]. ÇalıĢmamızda oral
yoldan %1‟lik etilen glikol uygulaması ile böbrek taĢı oluĢturulmuĢ sıçanlarda; serum magnezyum,
kreatinin ve kalsiyum değerleri incelendi. Etilen glikol grubunda magnezyum düzeyinin azaldığı,
kalsiyum ve kreatinin değerlerinin ise arttığı görülürken; Ģevketibostan bitki ekstresi ile tedavi edilen
grupta bu değerlerin kontrol grubuna döndüğü belirlendi. Bulgularımızın sonucunda Ģevketibostan
bitki ekstresinin antioksidan etkisine bağlı olarak böbrek taĢ düĢürme tedavisinde etkili olabileceğini
düĢünmekteyiz. Ancak, tedavi mekanizmasının netleĢmesi ve böbrek taĢı düĢürücü etkisini
aydınlatmak için daha fazla çalıĢma yapılmasına ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Antioksidanlar, Böbrek Taşları, Nefrolitiyaz, Böbrek, Bitkiler.
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Arı ürünleri çalıĢmasında amaç birbirinden farklı arı ürünlerinin insan sağlığına faydalarını saptamak
ve bunları aktarlardan veya marketlerden değil de eczanelerden temin etmenin gerekliliğini
belirtmektir. AraĢtırmada yöntem olarak literatür taranmıĢtır. Arı ürünleri: Propolis, bal, polen,arı
sütü. Propolisin antibakteriyel, antifungal, antioksidan, antiviral, antikarsinojenik etkileri vardır [1, 2].
Ayrıca propolis ağız ve diĢ sağlığının korunmasında etkilidir. Propolis bademcik iltihabı, farenjit,
larenjite karĢı da etkilidir. Yapılan araĢtırmalar propolisin ülser, iltihaplı hastalıklar ve yanıklar için
olumlu etkileri olduğunu göstermiĢtir. Arı sütü damar geniĢletici ve kalbi koruyan etkiye sahiptir.
Sindirime katkı sağlar. Karaciğer deformasyonunu önler. Mide ve barsak ülseri, astım, bronĢit ve
tüberküloz hastalıkları tedavisinde çok iyi sonuçlar verir. Bal kan Ģekerini düzenler, öksürüğü azaltır,
enerji verir. Sindirim sistemini düzenler, kilo vermeyi hızlandırır. Ağız ve diĢ sağlığının korunmasını
sağlar. Polen enerji verir, cildi korur ve yeni hücrelerin oluĢmasını sağlar. Ġçerdiği yüksek miktardaki
antioksidan sayesinde akciğer dokularında iltihap önleyici olarak kullanılır, Ġçinde sindirim sistemini
düzenleyen enzimler bulundurur. Kolesterol seviyesini düzenler [3, 4]. ÇalıĢmadan elde edilen
sonuca göre arı ürünleri aslında bitkisel droglar olmasına rağmen aktar ve marketler gibi kontrol
edilemeyen yerlerde de satılmaktadır; ancak bu ürünlerin saklama koĢulları ve dozajları eczane
dıĢındaki hiçbir yerde güvenilir değildir[5, 6,7].
Anahtar kelimeler: Arı ürünleri, bal, polen, arı sütü, propolis.
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