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ÖNSÖZ

Sevgili Öğrencilerim, Mezunlarımız, 

Değerli Öğretim Üye ve Elemanlarımız,

Bilginin üretildiği ve paylaşıldığı temel kurumlar olan Üniversiteler, bir ülkenin bilim ve teknoloji 
alanındaki gelişmişlik seviyesi ve uluslararası arenada saygınlığının belirlenmesinde büyük rol 
oynamaktadır. Üniversitelerin başarısı; kurumsal yapısı, kaliteli bilim insanı kadrosu, güçlü yönetimi 
ve paydaşlarından gördüğü desteğe bağlı olmaktadır. 

Eczacılık Fakültemiz, Türkiye’nin güçlü ve en köklü üniversitelerinden Marmara Üniversitesi’nin 
eğitimde akredite olmuş ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre Türkçe eğitim yapan 
Eczacılık Fakülteleri arasında taban puan sıralamasında 2.sırada yer almış güzide fakültelerindendir. 
Fakültemiz mezunları,  ilaç hammaddelerinin elde edilişi, tasarımı, üretimi, kalite kontrolü, tanıtımı 
ve ilacın tedavi süreçlerinde görev, yetki ve sorumluluk üstlenerek ülkemize büyük hizmetler 
vermektedirler. 

1992 Yılında Nişantaşı Yerleşkesi’nden Haydarpaşa Yerleşkesi’ne taşınan Fakültemiz eğitim-öğretime 
13 Eylül 2019 yılı itibariyle M.Ü. Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’nde teknolojik ve sanayi odaklı yeni 
binasında devam etmekte olup, katma değeri yüksek ürünlere ve 2023 hedefleri içinde yer alan milli 
bir ilacın adımlarının atılmasında önemli bir yere sahip olacaktır.
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Beş yıllık eğitim-öğretim sürecinde kazandığınız bilgi ve beceri ile, bilimsel danışman öğretim 
üyeleriyle beraber hazırladığınız mezuniyet projelerinin bilimsel bir sunuma dönüşmesini, içinizden 
ileride dünya çapında buluşlara imza atacak bilim insanlarının yetişmesine vesile olmasını dilerim.

Öğretim üyelerimizin danışmanlığında hazırlanmış olan mezuniyet projelerinin derlendiği ve ilki 
2015 yılında hazırlanan Mezuniyet Projeleri Özet Kitabının ikincisi olan bu kitapçığın Üniversitemiz 
ve Eczacılık Fakülteleri adına önemli bir katkı olduğu düşüncesindeyim. Mezuniyet Projeleri Özet 
Kitabının (2016-2019) hazırlanmasındaki katkılarından dolayı Fakülte Dekanımız Prof.Dr. Ş.Güniz 
Küçükgüzel’e teşekkür ederim.

Sevgilerimle,

Prof.Dr.Erol ÖZVAR
Marmara Üniversitesi Rektörü
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SUNUŞ

Değerli Öğretim Üyelerimiz,

Sevgili Öğrencilerimiz ve Mezunlarımız,

9 Kasım1963 yılında kurulan ve bu yıl kuruluşunun 57. yılını kutladığımız Fakültemiz, Ulusal 
Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından 6 Ocak 2015 tarihinde 5 yıllığına tam akredite 
olmuştur. 13 Eylül 2019 tarihinde teknolojik alt yapıya sahip amfi, derslik ve laboratuvarların yer 
aldığı M.Ü.Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi’ndeki binasına taşınmış olup 2019-2020 eğitim-öğretim 
dönemine yeni binasında başlamıştır.
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Bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, inovasyon ve girişimcilik kültürüne sahip, ilaç endüstrisi, 
meslek örgütleri ve mezunlarımız gibi paydaşlarla sürekli işbirliği ve etkileşim içinde olan Fakültemiz, 
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre Türkçe eğitim yapan eczacılık fakülteleri arasında 
tercih edilmede ikinci sırada olma özelliğini devam ettirmektedir.

“Eğitim, bilim ve teknolojinin izini süren, öğretimi ve araştırmaları ile saygın bir konumda “en çok 
tercih edilen öncü Fakülte olmaktır” vizyonuna sahip Fakültemiz, yetiştirdiği saygın eczacılar ve 
bilim dünyasına kazandırdığı değerli isimlerle Türk Eczacılık tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Eğitim-öğretim süresi boyunca 312 AKTS teorik ve uygulamalı derslerini; 130 iş günü eczane, 
hastane, sanayi stajlarını tamamlayarak sağlık bakımı sunan, doğru karar veren, etkin iletişim kuran, 
lider niteliği taşıyan, yöneticilik vasıfları olan, yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinen, öğretici, girişimci 
niteliğe sahip 8 üstün nitelikle mesleğini yapmaya hazır olarak mezun olmaktadırlar.

Beş yıllık eğitimin ilk mezunları, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında verilmiştir. İlk kez 2010 yılında 
öğrencilerimizin talep ettikleri Anabilim Dallarında Bitirme Ödevlerini yapmışlardır. 2015 Yılına 
kadar yapılan bu ödevlerin özetleri ve bu ödevlerin sunulduğu kongre ve yayın bilgileri “Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bitirme Ödevleri Özet Kitabı (2010-2015)” adıyla Marmara 
Üniversitesi Yayın Evi tarafından  e-kitap olarak yayınlanmıştır. 

M.Ü. Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim Staj ve Mezuniyet Projesi Yönergesi’ne istinaden 2016 yılı 
itibari ile Bitirme Ödevi ismi “Mezuniyet Projesi”  olarak değiştirilmiş ve Mezuniyet Projesi Yazım 
Kılavuzu hazırlanmıştır.  

Anabilim Dallarındaki danışman öğretim üyeleri ile yapılan bilimsel çalışmalar ile Mezuniyet 
Projelerini hazırlayan bazı öğrencilerimiz TÜBİTAK-2209 projeleri kazanarak çalışmalarını 
tamamlamışlardır. Mezuniyet projelerinden hazırladıkları bildiriler ile gerek fakültemizin 
düzenlediği gerekse diğer fakülteler tarafından düzenlenen öğrenci kongrelerine katılmışlardır. 
Mezuniyet projelerinin bazıları ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayın haline dönüşmüştür. 
Bu e-kitapçıkta; Anabilim Dallarında 2016-2019 yıllarında yapılan mezuniyet projelerine ait özet 
bilgileri, kongrelerde sunulan bildiri ve kabul edilen yayın bilgilerini bulabilirsiniz.

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı’nın (2016-2019) e-kitap 
olarak hazırlanmasında büyük emek ve özveri gösteren başta Anabilim Dallarımız olmak üzere 
öğrencilerimize, Dekan Yardımcılarımız Prof.Dr. Bedia Kaymakçıoğlu ve Dr.Öğr.Üyesi Sevinç 
Şahbaz’a, Alt Yayın Komisyonu üyelerine teşekkür eder, öncelikle öğrencilerimiz olmak üzere tüm 
ilgilenenlere yararlı olmasını dilerim. Basım aşamasındaki katkılarından dolayı Marmara Üniversitesi  
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na teşekkürlerimi sunarım.

Prof.Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL
         Dekan
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Romatoid Artrit Tedavisinde Kullanılan Preparatlar ve Analizleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Cemalettin Çayhan 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Ayşen KURT CÜCÜ 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2016 

ÖZET

Amaç: Romatoid artrit sinoviyal enflamasyonla karakterize kronik, sistemik bir hastalıktır. Sıklıkla 
el bilekleri, metakarpofalangeal ve proksimal interfalangeal eklemler simetrik ve bilateral olarak 
tutulur. Düğme iliği ve kuğu boynu deformiteleri sıklıkla görülen bozukluklardır. Eklem ve yumuşak 
dokular tutulduğunda hastalık elin yapı ve dengesini bozar, fonksiyon kayıpları ile deformitelere, ağrı 
ve güçsüzlüğe neden olur. Tedavide amaç ağrı ve enflamasyonu kontrol altına almak, uygun eklem 
dizilimini sağlamak ve eklemlere olan travmayı azaltmaktır.

RA’da temel hedefimiz, hastalarda meydana gelecek eklem erozyonlarını önlemek ve bu erozyonların 
yol açacağı fonksiyonel kısıtlamaların önüne geçmektir. Bu nedenle hastalara olabildiğince erken 
tanı konmalı, kesin tanının konamadığı veya şüphede kalan durumlar da dahil agresif bir tedavi 
stratejisi uygulanmalıdır. Metotreksat (MTX) uzun süreli kullanım oranı, biyolojik ajanlarla kombine 
edilebilmesi ve yan etki profilinin düşük olması nedeniyle RA tedavisinde öncü ilaç olarak kabul 
edilmektedir. Bu nedenle başta Metotreksat olmak üzere RA’da en fazla kullanılan diğer ilaçlar için 
analitik inceme yapılarak ilaçların etkinlikleri incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma literatüre dayalı bir yorum araştırmasıdır. Veri tabanları; Springer 
Link, Pubmed, Science Direct ve diğer veri tabanları dahil olmak üzere 2016 Yılına kadar taranmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Bu çalışmada, literatür taraması sonucunda konumuzla alakalı kaynaklardan 
yararlanarak romatoid artrit tedavisinde kullanılan preparatlar ve analizleri hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Romatoid artrit, metotrexat, DMARD, HPLC, tedavi.
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Metilprednisolon Etken Maddesi ve Tayin Yöntemleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Hafize Avcı 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Ayşen KURT CÜCÜ 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2016 

ÖZET

Amaç: Kortikosteroidler; birçok hastalığın teşhis ve tedavi edilmesinde etkin olarak kullanılan 
bileşiklerdir. Glukokortikoidler ve mineralkortikoidler gibi alt sınıfları vardır. Glukokortikoidlerden 
metilprednisolon bazı hastalıklarda tanı koymak için kullanılırken birçok hastalığın da tedavisinde 
etkin bir rol oynar. İlaç formülasyonları içinde etken madde olarak yer alır. Metilprednisolon tedavide 
kullanılırken diğer bileşiklerle etkileşimleri, yan etkileri dikkate alınmalıdır.

Bu çalışmada metilprednisolon etken maddesi, metilprednisolon etken maddesinin karakteristik 
özellikleri, kullanıldığı hastalıklar, etkileşimleri, yan etkileri ve tayin yöntemleri ile ilgili çalışmaları 
incelemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma literatüre dayalı bir yorum araştırmasıdır. Veri tabanları; Springer 
Link, Pubmed, Science Direct ve diğer veri tabanları dahil olmak üzere 2016 Yılına kadar taranmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Bu çalışmada, literatür taraması sonucunda konumuzla alakalı kaynaklardan 
yararlanarak metilprednisolon etken maddesi ve tayin yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Kortikosteroidler, glukokortikoidler, metilprednisolon, HPLC, analiz 
yöntemleri.
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Mantar Toksinlerinin Analitik İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Yasin Korkmaz 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Ayşen KURT CÜCÜ 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2016 

ÖZET

Amaç: Mantar toksinleri bazı fungus türleri tarafından üretilen, biyolojik orijinli, insan ve 
hayvanlarda akut veya kronik zehirlenmelere neden olan metabolitlerdir. Tabiatta yetişen mantarlar 
arasında zehirli zehirsiz ayırımı yapmak çok güçtür. Ancak bu konuda uzmanlaşmış bilim adamları 
ve ileri laboratuvar imkanları ile bu ayrım yapılabilir. Tarımsal ürünlerde küf mantarı toksinleri 
olan mikotoksinler, hasat öncesi tarlada veya hasat sonrası uygun olmayan depo koşullarında toksin 
üreten fungusların gelişmesiyle ortaya çıkmaktadırlar. Bazı fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler 
mikotoksin oluşumu üzerine etkilidir. Bu çalışmada ekonomik ve toksikolojik bakımdan önemli olan 
makrofungus toksinleri ile mikotoksinlerin ve bu mikotoksinlerin kalıntı analizlerine değinilecektir. 
Mikotoksin analizleri aynı pestisit kalıntı analizlerinde olduğu gibi kromatografik yöntemlerle 
(TLC, HPLC, LC-MS) yapılmaktadır. Bunun yanında serolojik yöntemlerde (ELISA, FPIA, CE, 
Biyosensörler) kullanılmaktadır. Ayrıca son yıllarda analiz sistemlerindeki hızlı gelişmeler çoklu 
toksin kalıntı yöntemlerini olanaklı kılmaktadır. Mantar analizleri için çok duyarlı ve kesin sonuçlar 
veren metodların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, günümüze değişik gıda maddelerinden 
toksinlerin ayırımı ve teşhisi için birçok farklı metod geliştirilmiştir. Örneğin laboratuvara gelişinden 
başlayıp, ekstraksiyon, temizleme ve kromatografik değerlendirmeler ile kalite kontrol, kalite 
güvencesi ilkeleri doğrultusunda çalışmalar gerekmektedir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma literatüre dayalı bir yorum araştırmasıdır. Veri tabanları; Springer 
Link, Pubmed, Science Direct ve diğer veri tabanları dahil olmak üzere 2016 Yılına kadar taranmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Bu çalışmada, literatür taraması sonucunda konumuzla alakalı kaynaklardan 
yararlanarak mikotoksin analizleri hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Zehirli mantar toksinleri, mikotoksin, HPLC, LC-MS, analiz ve tanı yöntemleri.
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Atopik Dermatit Tedavisi ve Topikal Preperattan Betametazon Tayini

Öğrencinin Adı-Soyadı: Firdevs  Geyve 
Danışmanı: Öğr.Gör.Dr. Deniz ÇIKLA YILMAZ 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  

Yılı: 2016

ÖZET

Dermatit ve ekzama klinik tanıları sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır. Akut seyirli 
inflamasyonlar için dermatit, kronik seyirli inflamasyonlar için ekzama terimi tercih edilmektedir. 
Dermatit ve ekzamalar; bölgesel, ekzojen ve endojen olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Atopik 
dermatit (ekzama), endojen ekzamalar sınıfında yer almaktadır. Atopik dermatit; immün bozukluğa 
bağlı, şiddetli kaşıntılı, bulaşıcı olmayan ve genellikle çocuklarda görülen inflamatuvar bir deri 
hastalığıdır. 

Bu çalışmada; Atopik dermatitin tedavisinde kullanılan yöntemler ve farmakolojik tedavisinde sık 
kullanılan betametazonun piyasada bulunan müstahzarlarından bahsedilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma literatüre dayalı bir derleme araştırması olmuştur. Springer Link, 
Pubmed, Science Direct başta olmak üzere çeşitli veri tabanları 2016 Yılına kadar taranmıştır.

Bulgular ve Sonuçlar: Betametazon-17-valerat, fusidik asit ile potasyum sorbat, metilparaben, 
propilparaben içeren topikal kremlerin eş zamanlı hem analizi hem de validasyonunu gerçekleştirmek 
üzere geliştirilen, yeni stabilite gösteren Ters Fazlı Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi (RP-HPLC) 
yönteminden bahsedilmiştir.
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Tamoksifen İlaç Etken Madde Analizlerine İlişkin Çalışmaların 
İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Burcu Şirin  
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Dilek BİLGİÇ ALKAYA  
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2016 

ÖZET

Amaç: Tamoksifen, erken ve metastatik meme kanseri hastalarında yaygın olarak kullanılan selektif 
östrojen reseptör modülatörü bir ilaçtır.

 Gereç ve Yöntem: Tamoksifen ile ilgili bilimsel makalelerin yayımlanmasından sonra birçok yeni 
metabolit belirlenmiştir ve tamoksifenin  Sitokrom enzim sistemi ve flavin içeren monooksijenaz 
tarafından metabolize edilerek çeşitli faz 1 metabolitlerini  oluşturduğu belirtilmiştir. Bu metabolitlerin 
östrojen reseptörüne karşı zehirliliği ve etkisi değişiklik gösterir. Faz 1 metabolizmasında 
biyoaktivasyon enzimlerle katalize edilen oksidasyon , redüksiyon ve hidroliz meydana gelir.

Bulgular ve Sonuç: Bu araştırma Tamoksifen ve Faz 1 metabolitlerinin biyolojik örneklerde 
saptanması ile ilgili bilimsel çalışmalar hakkında geniş çaplı bilgi verir.

Anahtar Kelimeler: Tamoksifen,  faz 1, meme kanseri, metabolit , enzim, reseptör.
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Anemi ve Tedavide Kullanılan İlaç Etken Madde Analizleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Abdülbaki Küçükkürtül 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi  Dilek BİLGİÇ ALKAYA 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya   
Yılı: 2016

ÖZET

Amaç: Anemi, yani halk arasında bilinen adıyla “kansızlık”, toplam kırmızı kan hücresi alyuvar 
eritrosit sayısının azalması veya eritrositlerin içindeki hemoglobin miktarının azalması veya her 
ikisinin birlikte olması sonucu oluşan bir hastalıktır. Eritrositlerin içinde bulunan hemoglobinin, 
oksijeni akciğerlerden kapiller arterlere taşıması nedeniyle anemi hücre, doku ve organlarda 
hipoksiye  neden olabilir.

Eritrositler için demir, folik asit ve B12 vitamini çok önemlidir. Demir eksikliğinde demir eksikliği 
anemisi oluşabilir. Bu durumda eritrositler normalden daha küçük olurlar ve görevlerini tam ve 
başarıyla yerine getiremezler. Folik asit ve B12vitamini eksikliğinde ise eritrositler normalden daha 
büyük olur ve görevlerini yerine getiremezler, bu durum megablostik anemi olarak adlandırılır. 
Demir eksikliğinde görülen eritrositler hipokrom mikrositer görünümdedir. Folik asit ve vitamin 
B12 DNA yapımına katıldığından eksikliklerinde eritrosit boyutları daha büyük olur.

Bulgular ve Sonuç:  Bu çalışmada anemi tedavisinde kullanılan ilaçların etken maddelerine ilişkin 
analitik çalışmalar derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anemi, demir,  B12, folik asit, eritrosit, hemoglobin.
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Diyabet Hastalığı ve Metforminin Analitiksel Yöntemlerle İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Hafize Koparan 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Gülbin ERDOĞAN 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya 
Yılı: 2016

ÖZET

Amaç:Diabetes Mellitus (DM), insülinin fonksiyonel yetmezliğine veya insülin direncine bağlı 
olarak gelişen, olası komplikasyonları nedeniyle organ ve işlev kayıplarına yol açabilen kronik 
metabolik bir hastalıktır. Diyabet tedavisinde amaç; hastanın semptomlarını gidermek veya azaltmak, 
komplikasyonları önlemek ve yaşam kalitesini artırmaktır. Bu amaca ulaşmak için genel tedavi 
yaklaşımı; hastanın eğitimi, egzersiz ve fiziksel aktivite, diyet ve farmakolojik tedavi şeklindedir. 
Farmakolojik tedaviyi, oral antidiyabetik ilaçlar ve insülin oluşturur. Bu çalışmada oral antidiyabetik 
ilaçlardan en çok kullanılan metforminin biyolojik materyallerdeki tayini için kullanılan modern 
analitik teknikler açıklanmıştır.

Gereç ve yöntem: Çalışmada kaynak araştırma, çeviri, tez yazımı, nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler 
öğrenilip,  araştırılan ve konu ile ilgili bulunan makaleler okunarak mezuniyet projesi içeriği yazım 
kurallarına hazırlanmıştır. 

Bulgular ve sonuçlar: Metforminin biyolojik metaryallerdeki (özellikle kandaki) son yıllardaki 
analitik çalışmaları derlenerek, enstrümental analizler ve gelişmeler hakkında bilgi edinilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Diabetes mellitus, metformin, analitik çalışma.
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Şampuan Üretiminde Kullanılan Bazı Kimyasal Maddelerin 
Analitiksel Yöntemlerle İncelenmesine Ait Teorik Bir Araştırma

Öğrencinin Adı-Soyadı: Çağrı Batuk 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Gülbin ERDOĞAN 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya 
Yılı: 2016

ÖZET

Amaç: Şampuanlar, saçların temizlenmesi için kullanılan kozmetik preparatlardır. Fakat günümüzde 
şampuanlardan temizliğin yanı sıra saça yumuşaklık, parlaklık kazandırması, kolay taranması, kolay 
şekle girmesi, saçı beslemesi, dökülmeyi önlemesi, saç ve saçlı deri hastalıklarını tedavi etmesi gibi 
etkiler beklenmektedir. Şampuanlarda kullanılan detarjanlar yüzey aktif maddelerdir. Yüzey aktif 
maddeler iki faz arasındaki yüzey gerilimini azaltıp çözünmeyi sağlarlar. Yapılarında hidrofilik 
(suyu seven) ve lipofilik ( yağı seven) bölümden oluşur. Bu lipofilik gruplar sebumu tutarken 
(çözerken), hidrofilik gruplar ise su ile yıkama sırasında sebumun saçtan uzaklaştırılmasını sağlarlar. 
Şampuanların içine ilave edilen çeşitli katkı maddeleri,  şampuanların özelliklerinin belirlenmesinde 
rol oynarlar. Tüketim ürünlerindeki surfaktanların ayrıştırılması ve sınıflandırılması, surfaktanların 
çeşitliliği ve numune kalıplarının kompleks yapısı sebebiyle zorlayıcı ve zaman alıcıdır.  Bu çalışmada 
bazı surfaktanların tayini için son yıllarda kullanılan modern analitiksel teknikler teorik olarak 
incelenmiştir. 

Gereç ve yöntem: Çalışmada bu konuda literatür araştırması yapılmış, araştırılan ve konu ile ilgili 
bulunan makalelerden en çok hangi yöntemlerden yararlanıldığı ve hangi kolonların kullanıldığı 
tespit edilmeye çalışılmıştır.

Bulgular ve sonuç: Şampuanlarda ve diğer temizlik ürünlerinde bulunan çeşitli surfaktanların 
belirlenmesinde ve ayrıştırılmasında kullanılabilecek bir analiz yöntemi olarak HPLC yöntemi, 
Acclaim Surfaktan Kolonunun ideal bir kolon olduğu, incelenen makalelerden özel surfaktanların 
da kantitatif olarak belirlenmesini tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Şampuan, deterjan, surfaktan, analitiksel yöntem, HPLC.
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Aminoglikozidlerin Kullanım Alanları ve Gıdalarda Yapılan 
Analizleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Mahmut Taha Karabulut  
Danışmanı: Öğr.Gör.Dr. Serap AYAZ SEYHAN   
Anabilim Dalı: Analitik Kimya 
Yılı: 2016

ÖZET

Amaç: Bakterilerde antibiyotik direncinin gelişmesi, insan sağlığı açısından büyük problem teşkil 
etmektedir. Bundan dolayı bilim adamları üzerinde hayvansal gıdalarda ve çevredeki antibiyotik 
kalıntılarını saptamak için büyük baskı vardır.

Antibiyotikler tüm dünyada en çok kullanılan ilaçlar arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 
Antibiyotikler, gelişmekte olan ülkelerde yanlış ve aşırı kullanılmaktadır.  Avrupa’da antibiyotik 
ilaçlarının 3’de 2’si insan tıbbında, 3’de 1’i ise veteriner amaçları için kullanılmaktadır.

Aminoglikozidler veteriner uygulamalarda önemli uygulamalara sahip bir antibiyotik sınıfıdır. 
Enfeksiyonları tedavi etmek, büyümeyi geliştirmek ve yemlerde verimliliği artırmak gibi amaçlarla 
aminoglikozitler kullanılmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma literatüre dayalı bir yorum araştırmasıdır. Veri tabanları; Springer 
Link, Pubmed, Science Direct ve diğer veri tabanları dahil olmak üzere 2016 Yılına kadar taranmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Bu çalışmada, literatür taraması sonucunda konumuzla alakalı kaynaklardan 
yararlanarak aminoglikozitlerin kullanım alanları ve gıdalardaki analizleri hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Antibiyotik, aminoglikozit, gıda, et, kalıntı, veterinerlik. 
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Amfenikol Grubu Antibiyotiklerin Kullanım Alanları ve Gıdalarda 
Yapılan Analizleri 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Lokman Eemen 
Danışmanı: Öğr.Gör.Dr. Serap AYAZ SEYHAN   
Anabilim Dalı: Analitik Kimya 
Yılı: 2016

ÖZET

Amaç: Amfenikoller (kloramfenikol, tiamfenikol ve florfenikol), bakteriostatik etki gösteren geniş 
spektrumlu antibiyotiklerdir. İstenmeyen yan etki insidanslarının düşük oluşu, geniş spektrumlu 
olmaları ve organizmada iyi dağılabilmeleri ile diğer birçok antibiyotiğe karşı üstünlük göstermelerine 
rağmen, çok ender de olsa geri dönüşümsüz anemiye neden olmalarından dolayı kullanımları 
kısıtlanmıştır.

Amfenikol grubu antibiyotikler hayvanlarda çeşitli enfeksiyonları tedavi etmek için de kullanılmıştır. 
İnsanlarda kloramfenikol ile bağlantılı kemik iliği supresyonu ve karsinojenik özellikteki yan etkiler 
bildirildiğinden beri kloramfenikol kullanımı Kanada, ABD ve Avrupa Birliği de dahil olmak 
üzere birçok ülkede yasaklanmıştır. Sağlık endişelerinden dolayı, Avrupa Birliği kolramfenikol, 
tiamfenikol ve florfenikol  için MRPL (gereken minimum performans seviyesi) ve MRL (maksimum 
kalıntı seviyesi) değerleri belirlemiştir. Bu nedenle, duyarlı ve güvenilir bir analitik yöntem ile gıda 
örneklerindeki eser antibiyotik varlığını tam olarak belirlemek tüm ülkeler için önemli bir mesele 
haline gelmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma literatüre dayalı bir yorum araştırmasıdır. Veri tabanları; Springer 
Link, Pubmed, Science Direct ve diğer veri tabanları dahil olmak üzere 2018 Yılına kadar taranmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Bu çalışmada, literatür taramaları sonucu konumuzla alakalı kaynaklardan 
yararlanarak amfenikol grubu antibiyotiklerin kullanım alanları ve gıdalarda yapılan analizleri 
hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Kloramfenikol, tiamfenikol, florfenikol, analitik.
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Epilepsi ve Tedavisinde Kullanılan İlaçların Analitik İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Zeynep Servet Demirhan 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Serap KARADERİ 
Anabilim Dalı: Analitik  Kimya  
Yılı: 2016 

ÖZET

Amaç: Epilepsi, aileleri ve hekimleri sıkıntıya düşüren tüm yaş gruplarını etkileyen ve çocukluk 
çağının sık rastlanan kronik nörolojik hastalığıdır. Epilepsi, santral sinir sisteminde elektriksel 
deşarjlar sonucu ortaya çıkan duyu ve hareket bozuklukları, bazen bilinç kaybı görülen nöbetlerle 
karakterize nörolojik bir hastalıktır.

Gereç ve Yöntem: Epilepsinin insidansı, toplumdan topluma değişmekle birlikte genellikle yılda 
20-50/100.000 olarak bildirilmiştir. Aktif epilepsi prevalansı ise, 4-10/1000 olarak verilmektedir. 
Bazı hastalarda epilepsi gerilese de hastaların birçoğu hayatı boyunca epilepsi ile yaşamak zorunda 
kalır. Epilepsi tedavisi, nöbetlerin durdurulmasını veya kontrolünün sağlanmasını aynı zamanda 
uygun maliyetli yaklaşımı ve ilaçların yan etkilerinin önlenmesini kapsamaktadır. Günümüzde 
de çok sayıda ilacın varlığına ve iyi tıbbi bakıma rağmen epileptik hastaların önemli bir bölümü 
nöbetlerden kurtulmuş değildir. Pratikte bu dirençli olgular da bazen ilacın yüksek dozda kullanımı 
tercih edilmekte veya birkaç ilaç beraber kullanılmakta bunların da yan etkisi fazla olmaktadır. Bu da 
hastanın yaşam kalitesini azaltmakta, maliyeti arttırmakta ve yüksek morbiditeye yol açabilmektedir.

Bulgular ve Sonuç: Bu araştırmada amaç, epilepsi tedavisinde hastanın yaşam kalitesini, olumsuz 
olarak önemli ölçüde etkileyen nöbetlerin azaltılması veya ortadan kaldırılmasıdır. Antiepileptik 
ilaçlar kullanıldıkları zaman zarfında nöbetlerin oluşmasını en aza indirger fakat hastalığın 
nedenini ortadan kaldırmaz. İlaca dirençli epilepsi olgularında ise cerrahi tedavi uygulanmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı epilepsi tedavisi hakkında bilgiler vererek, tedavide kullanılan antiepielptik 
ilaçların analitik çalışmalarından örneklerle güncel yaklaşımlar sunmaktır.

Anahtar Sözcükler: Epilepsi, etken madde, antiepileptik, santral sinir sistemi.
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Omega-3 ve Balık Yağının Metabolik Fonksiyonları ve İnsan Sağlığı 
Üzerine Etkileri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Esranur Cengiz 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Serap KARADERİ  
Anabilim Dalı: Analitik  Kimya  
Yılı: 2016 

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada; Omega-3 yağ asitlerinin ne olduğu, nasıl adlandırıldığı, vücuda ne gibi 
etkilerinin olduğu hakkında bilgi vermek ve balıklara uygulanan çeşitli işlemlere göre en verimli 
Omega-3 eldesinin nasıl sağlanabileceğinin anlatılması amaçlanmıştır.                                                       

Gereç ve Yöntem: Yağlar, insan beslenmesi için gerekli olan en önemli organik maddelerden biridir. 
Bu organik maddeler sadece yüksek enerji kaynağı olmayıp aynı zamanda yağda çözünen vitaminleri 
bulundurmaları, proteinlerle birleşerek lipoproteinleri oluşturmaları ve metabolik aktivitelerde 
görev almaları bakımından da önemlidirler. Esansiyel yağ asitleri (EYA) insan ve diğer memelilerde 
yaşam için mutlaka gerekli olan ve vücutta sentezlenemediğinden diyetle alınması gereken yağ 
asitleridir. ω-3 ve ω-6 yağ asitleri insan vücudunda sentezlenmedikleri için temel yağ asitleri 
olarak adlandırılır. Vücutta doğal olarak iki tipi bulunur. Omega-6 (ω-6) serisi cis-linoleik asitten, 
omega-3 (ω-3) serisi α-linoleik asitten kaynaklanır. ω-3 ve ω-6 esansiyel yağ asitleri hücre zarının 
fosfolipit yapısında bulunurlar, hücre sinyal sistemini modifiye ederler ve beyin gelişimini, bağışıklık 
sisteminin güçlenmesini koroner kalp hastalıklarının önlenmesi gibi önemli fonksiyonları bulunur. 
Bu derlemede, Eikosapentaenoik Asit (EPA), Dekosapentaenoik Asit (DPA) ve Dekosahegzaenoik 
Asit (DHA)’ın bulunduğu balık yağları olarak ifade edilen kavram esasında Omega-3 yağ asitleridir. 

Bulgular ve Sonuç: Bu çalışmada literatür taraması sonucunda konuyla ilgili kaynaklardan 
yararlanarak, esansiyel yağ asitlerinin insan metabolizması ve beslenmesi üzerindeki olumlu etkileri 
hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Essential fatty acids, omega-3, omega-6, EPA, DHA, fish oil.
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Sildenafil Sitrat Etken Maddesinin Analitik İncelenmesi 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Raziye Göçer  
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Serap KARADERİ  
Anabilim Dalı: Analitik  Kimya  
Yılı: 2016 

ÖZET

Amaç: Bu çalışmamızdaki amaç, sildenafil sitratın etkileri,yapılmış çalışmalar ve yan etkileri ile 
toplumdaki yeri hakkında bilgi verilmiştir. Sildenafil sitrat (SS) günümüzde erektil disfonksiyon ve 
pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Gereç ve Yöntem: Kimyasal formülü:C22H30N6O4S1.Moleküler ağırlık:474,6 g/moldür.Biyoyararlanımı 
%40 olup,yarılanma ömrü 3-4 saattir ve karaciğerden metabolize edilir. Sildenafil sitrat vazodilatör 
etkili siklik guanozin monofosfat düzeylerini arttırarak pulmoner vazodilatasyon yapmaktadır  bu 
özelliği nedeniyle primer pulmoner hipertansiyonda kullanılır. FDE Tip-5 izoenzimi normal penil 
aktivitenin kontrolünde rol oynar . Dolayısıyla ereksiyon için etkin bir oral ajan FDE tip-5’i inhihe 
etmelidir. Sildenafil sitrat  FDE tip-5’in potent, selektif bir inhibitörüdür. Bu etkisi nedeniyle erektil 
disfonksiyonunda kullanılır. Antianjinal olarak geliştirilen fakat sonradan empotens tedavisinde 
daha etkili olduğunu anlaşılan sildenafil ilk erektil disfonksiyonu tedavisi için onay alan ilk ajandır. 
Oral yoldan uygulanır. İlaç, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Gıda ve İlaç Dairesi’nin (Food and 
Drug Administration, FDA) onayını 1998’de almıştır. 

Bulgular ve Sonuç: İlacın aşırı alımı ile ilgili en sık bildirilen yan etkiler; ciltte kızarıklık, baş 
dönmesi, baş ağrısı, taşikardi, vertigo ve göğüs ağrısıdır. İlacın kullanımına bağlı oftalmik yan etkiler 
görülebilir. Sildenafil sitrat (SS) etkinliği ve kardiyovasküler sistem üzerine yan etkileri ile ilgili 
endişelerin giderilmesi için bu konuda araştırmalara yoğunlaşılması gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler: Sildenafil sitrat, Empotens tedavi, etken madde.
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Hiperlipidemi Tedavisinde Kullanılan Statinlerin Kullanım Alanları 
ve Analiz Yöntemleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Emrah Akar 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Ayşen KURT CÜCÜ 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2017 

ÖZET

Amaç: Hiperlipidemi; genetik ve diyetetik faktörlere bağlı olarak plazmada bir ya da birden fazla lipid 
fraksiyonunun normalden fazla bulunması ile karakterize metabolik bozukluklardır. Hiperlipidemiler 
primer ve sekonder olarak sınıflandırılır: Primer hiperlipidemilerde en önemli faktör kalıtım olup 
çevresel faktörler de katkıda bulunur. Sekonder hiperlipidemiler ise diyabet, kronik böbrek ve 
karaciğer hastalıkları, obezite, alkol kullanımı, hipotroidi ve ilaç kullanımı [steroid ve steroid yapılı 
hormonlar, tiazid grubu diüretikler, retinoidler, blokerler] gibi faktörlere bağlı gelişir. Hiperlipidemi 
sıklıkla hem primer, hem sekonder nedenlerin birlikteliği sonucu olur. Bu tezde hiperlipidemi 
hakkında bilgi, tedavisinde kullanılan başlıca ilaç olan statinlerin özellikleri, hiperlipidemi üzerine 
etkileri ile statinler hakkında yapılmış bilimsel araştırmalar incelenmiş ve son yıllarda LC-MS / MS, 
HPLC, UV-VIS gibi analitik yöntemlerle yapılan statin analizlerine yer verilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma literatüre dayalı bir yorum araştırmasıdır. Veri tabanları; Springer 
Link, Pubmed, Science Direct ve diğer veri tabanları dahil olmak üzere 2017 Yılına kadar taranmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Bu çalışmada hiperlipidemi hakkında bilgi, tedavisinde kullanılan başlıca ilaç 
olan statinlerin özellikleri, hiperlipidemi üzerine etkileri ile statinler hakkında yapılmış bilimsel 
araştırmalar incelenmiş ve son yıllarda LC-MS / MS, HPLC, UV-VIS gibi analitik yöntemlerle 
yapılan statin analizlerine yer verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Hiperlipidemi, Statin, Lipoprotein, HPLC, LC-MS / MS.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

15

Tip II Diyabet ve Tedavisinde Kullanılan Metformin Etken 
Maddesinin Analiz Yöntemleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Hatun Levent 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Ayşen KURT CÜCÜ 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2017 

ÖZET

Amaç: Diabetes Mellitus (DM), insülinin fonksiyonel yetmezliğine veya insülin direncine bağlı 
olarak gelişen, olası komplikasyonları nedeniyle organ ve işlev bozukluğu ya da kayıplarına 
neden olabilen kronik metabolik bir hastalıktır. Diyabet; Tip I, Tip II, spesifik nedenlere bağlı 
diyabet ve gebelik diyabeti (gestasyonel diabetes mellitus, GDM) olmak üzere başlıca dört gruba 
ayrılır. Diyabetli hastaların çoğunluğunu Tip I ve Tip II diyabetli hastalar oluşturmaktadır. Tip 
II diabetes mellitus en yaygın görülen diyabet tipidir. Tip II DM’un özellikleri; çoğunlukla 30 yaş 
sonrası ortaya çıkar, ancak obezite artması sonucu adolesan çağlarında görülme sıklığı artmıştır. 
Güçlü bir genetik yatkınlık söz konusudur. Hastalar genellikle obez veya kiloludur [Beden kitle 
indeksi (BKİ) >25 kg/m²]. Hastalık genellikle sinsi başlangıçlıdır. Diyabet tedavisinde temel amaç; 
Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasını olması gereken duruma getirmek, dönüşümsüz 
komplikasyonların oluşmasını önlemek, hastalık sonucu oluşabilecek psikolojik sorunların önüne 
geçmek, hipoglisemiden veya tedavi sonucu oluşabilecek istenmeyen diğer etkilerinden olabildiğince 
kaçınmaktır. Oral antidiyabetik ilaçlar tip II diyabette yaşam tarzı önerilerine ve fiziksel aktivite ilave 
olarak kullanılırlar. OAD ilaçlardan olan metformin Tip II diyabetlilerde diyet ve egzersize ek olarak 
kan şekeri kontrolünü sağlama endikasyonu ile kullanılır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma literatüre dayalı bir yorum araştırmasıdır. Veri tabanları; Springer 
Link, Pubmed, Science Direct ve diğer veri tabanları dahil olmak üzere 2017 Yılına kadar taranmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Bu çalışmada Tip II diyabet ve Tip II diyabet tedavisinde kullanılan OAD 
ilaçlardan metformin ilaç etken maddesinin kullanımı ve analitik analiz yöntemleri ile ilgili çalışmalar 
ve makaleler incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: DM, Tip II DM, tedavi, metformin, HPLC.
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İlaç Etken Maddelerinde Safsızlık Profilinin Analitik Açıdan 
İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Kaan  Öztaş 
Danışmanı: Öğr.Gör.Dr. Deniz ÇIKLA YILMAZ 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: İlaç safsızlık profilinin incelenmesi, diğer bir deyişle, aktif ilaç etken maddesi ve farmasötik 
formülasyonlardaki safsızlıkların ve bozunma ürünlerinin tanımlanması, yapı aydınlatılması ve nicel 
tayini, modern farmasötik analizin en önemli faaliyet alanlarından biridir. İlaç formülasyonları, 
aktif ilaç etken maddesi (API) ve eksipiyanlar içerir. Formülasyonlardaki API’ler, bazı istenmeyen 
safsızlık içerir. Bu saf olmayan maddeler, API ile ilgili safsızlıklar, sentezle ilgili safsızlıklar veya 
stabiliteyle ilgili safsızlıklar olabilir. Aktif bileşenlerdeki kirliliklerin varlığı, farmasötiklerin kalitesi, 
güvenliği ve etkinliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Uluslararası Uyum Konferansı [ICH], 
Birleşik Devletler Gıda ve İlaç İdaresi (USFDA) gibi çeşitli düzenleyici otoriteler, yabancı maddeler 
için spesifikasyonlar vermiştir. Bu mezuniyet projesi, ilaçlardaki safsızlık pofilinin izlenmesini çeşitli 
yönleriyle açıklıyor.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma literatüre dayalı bir derleme araştırması olmuştur. Springer Link, 
Pubmed, Science Direct başta olmak üzere çeşitli veri tabanları 2017 Yılına kadar taranmıştır.

Bulgular ve Sonuçlar: İlaçlardaki safsızlıkların ve bozunma ürünlerinin belirlenmesi, yapı tayini, 
kantitatif tayini modern ilaç analizleri ve analitik kimya açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Sözcükler: Etken madde, ilaç, safsızlık, ICH, stabilite.
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İlaçlardaki Safsızlık Analizleri ve Hızlandırılmış Bozundurma 
Çalışmaları için Yöntem Geliştirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Metin Ozan Gündoğdu  
Danışmanı: Öğr.Gör.Dr. Deniz ÇIKLA YILMAZ 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: FDA rehber dokümanına göre, ilaçların stabilitesini gösteren analitik yöntem, “ilaç 
maddesinin ve ilaç ürününün ilgili özelliklerinde zamanla değişiklikleri algılayabilen geçerli 
bir kantitatif analitik prosedür” dür. Stabiliteyi gösteren bir yöntem, bozunum ürünleri, işlem 
safsızlıkları, eksipiyanlar veya diğer olası yabancı maddelerden etkilenmeden aktif bileşenleri doğru 
bir şekilde ölçer. Zorla bozunma çalışmaları, stres testi çalışmaları olarak da bilinir. Zorla bozunma 
çalışmaları, ilaç etken maddelerini, paketlenmemiş ürünleri ve/veya bunları içeren ambalajlı 
ürünleri, ısı, nem, pH, oksidanlar ve ışık gibi katalitik dış ve iç faktörlerin daha sert şartlarına tabi 
tutmayı içeren araştırmalardır. 1993 Yılında Yeni İlaç Maddeleri ve Ürünlerinin Stabilite Testi (Q1A) 
başlıklı Uluslararası Uyum Konferansı (ICH) kılavuzunun başlatılmasıyla resmi bir düzenleyici 
gereklilik haline gelmiştir. Bu mezuniyet projesinin amacı kararlılık gösterici yöntemlerin ve zorla 
bozundurma çalışmalarının geliştirilmesi hakkında genel bir bakış sağlamaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma literatüre dayalı bir derleme araştırması olmuştur.  Springer Link, 
Pubmed, Science Direct başta olmak üzere çeşitli veri tabanları 2017 Yılına kadar taranmıştır.

Bulgular ve Sonuçlar: İlaçlardaki safsızlık analizleri ve hızlandırılmış bozundurma çalışmaları için 
yöntem geliştirilmesi, modern ilaç analizleri ve analitik kimya açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Sözcükler: İmpürite, ilaç etken maddesi, ICH, stabilite, degradasyon.
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Rheum ribes Bitkisinin Ayırma ve Saflaştırılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Mesut Özcan 

Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi  Dilek BİLGİÇ ALKAYA 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Rheum ribes( ışgın,ışkın, uçgun, ribes), Polygonaceae familyasına ait, bahar aylarında çiçek 
açan, ülkemizde kendiliğinden yetişen, çok yıllık otsu bir bitkidir.  Yurdumuzda Doğu Anadolu ve 
Kayseri gibi yüksek kesimli yerlerin yanı sıra Suriye, Lübnan, Filistin, Irak, İran gibi ülkelerde yetişir. 
Ülkemizde yetişen tek rheum türüdür.  Ekşi ve mayhoş tadıyla yöre halkı tarafından besin maddesi 
olarak kullanılmasının yanında içerdiği antrasen türevleri, tanenler, fenolik bileşikler, vitaminler, 
mineraller ve diğer kimyasal maddelerin varlığı nedeniyle terapötik değeri de vardır. Halk arasında 
kabızlıkta kullanımının yanı sıra antibakteriyel, hipoglisemik, diüretik, antioksidan gibi etkileri 
araştırılmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Ayırma ve saflaştırma işlemlerindeki temel amaç maddelerin fiziksel ve kimyasal 
özelliklerindeki farklılıklardan yararlanarak bu saf maddeleri elde etmektir. Karışımlar homojen 
karışımlar ve heterojen karışımlar olarak ayrılırlar. Ayırma ve saflaştırma için gerekli yöntem 
belirlenirken bu durum dikkate alınır. Ayırma ve saflaştırmanın temel mantığı iki faz oluşturmak ve bu 
fazları mekanik yöntemlerle ayırmaktır. Maddelerin fiziksel özelliklerinin farklılığından yararlanılarak 
yapılan ayırma işlemlerinde kaynama noktası farklılığından veya çözünürlük farklarından yararlanılır. 
Kimyasal özelliklerinin farklılığından yararlanılarak yapılan ayırma işlemlerinde ise maddelerden 
birinin bir belirteçle reaksiyona girerek bir bileşik oluşturması, ötekilerin bu reaksiyona girmemesi 
ve bileşik oluşturmaması prensibi kullanılır.Bitki ile yapılan ekstraksiyon çalışmalarında en sık tercih 
edilen çözücülerin metanol, kloroform, etanol ve eter olduğu gözlenirken, Katıı faz, mikrodalga ve 
Soxhlet ekstraksiyon tekniklerinin kullamnıldığı  görülmüştür.

Bulgular ve Sonuç:Bu çalışma ile özellikle son yıllarda ışgın bitkisiyle  yapılmış analitik çalışmalarda 
örnek hazırlama ve analizinde kullanılan ekstraksiyon teknikleri ayrıntılı şekilde özetleyen bir 
derleme çalışması yapılmış ve ektraksiyon koşulların etken madde aktivitesinde önemli bir aşama 
olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Rheum Ribes, ekstraksiyon, saflaştırma, soxhlet, katı faz, mikrodalga.
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Diyabet Tedavisinde Kullanılan Sülfonilüre Grubu İlaçların Analitik 
Çalışmaları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Dilek Özel 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Dilek BİLGİÇ ALKAYA 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2017

ÖZET 

Amaç: Diabetes Mellitus (DM), genetik ve immün yapının neden olduğu bir seri patolojik olaylar 
sonucu, pankreas beta hücrelerinden salgılanan insülin hormonunun mutlak veya göreceli 
azlığı veya etkisizliği sonucu karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında bozukluklara yol 
açan, hemen tüm sistemlerde komplikasyonlara neden olan kronik, hiperglisemik, metabolik bir 
hastalıktır. Toplumlardaki hızlı büyüme, sağlıksız ve düzensiz beslenme, obezite ve sedanter yaşam 
prevalanslarında artışlar, yaşlanma ve kentleşme nedeniyle diyabetli hasta sayısı da hızla artmaktadır. 
Bu çalışmada diyabet tedavisinde kullanılan sülfonilüre grubu ilaçların analizine ilişkin çalışmalar 
derlenmiştir.

Gereç ve Yöntem:  Hipoglisemik ajan olarak ilk kullanılan ilaçlar, sülfonilürelerdir. Sülfonilüreler, 
Tip 2 DM tedavisinde monoterapi, oral andiyabetik ilaçlar ile veya insülinler ile kombinasyon 
terapisinde kullanılabilmektedirler. Kullanıldığında açlık ve tokluk kan şekerlerini düşürme etkisine 
sahiptirler. Ortalama olarak kan şekerini %20 oranında ve HbA1c’yi de %1-2 oranında düşürürler. 
Sülfonilüre tedavi tercihi birçok kılavuzun önerdiği gibi kontrendikasyonu olmadığı sürece 
metformin tedavisinden sonra ikinci basamakta önerilmektedir.

Literatürlerde sülfonilüre grubu bileşiklerin gerek ilaç karışımlarından gerekse insan veya hayvan 
plazmasından eş zamanlı belirlenmesi ve tespiti için genel olarak HPLC yöntemi uygulanmıştır. 
Bu yöntemin dışında APCI– LC–MS (atmosferik basınç kimyasal iyonlaşma sıvı kromatografi-
kütle spektrometresi),   Miseller Elektrokinetik (MECK), LC-MS/MS,SPE (katı faz ekstraksiyonu), 
HPLC-ESI-MS/MS ve LC-APCI-MS/MS gibi metotlarla bileşiklerin nitel ve nicel analizleri üzerinde 
çalışmalar yapılmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Sülfonilüreler Tip 2 diyabeti olan birçok hastada kabul edilebilir glisemik kontrolü 
sağlamak için iyi bir yetenek göstermiştir. Yeni ilaçların varlığı iyi bir sebep olmaksızın sülfonilürelerin 
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kullanımının bırakılmasına yol açmamalıdır. Sülfonilürelerin etkinliği ve kardiyovasküler sistem 
üzerine yan etkileri ile ilgili endişelerin giderilmesi için bu konuda araştırmalara yoğunlaşılması 
gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı sülfonilüre grubu diyabet ilaçlarının  analizinde kullanılan 
ayrıntılı özetleyen bir derleme çalışması yapmaktır. Veri tabanları; Springer Link, Pubmed, Science 
Direct, Intech ve diğer veri tabanları dahil olmak üzere 2017 Yılına kadar taranmıştır. Sülfonilüreler 
Tip 2 diyabeti olan birçok hastada kabul edilebilir glisemik kontrolü sağlamak için iyi bir yetenek 
göstermiştir. Yeni ilaçların varlığı iyi bir sebep olmaksızın sülfonilürelerin kullanımının bırakılmasına 
yol açmamalıdır. Sülfonilürelerin etkinliği ve kardiyovasküler sistem üzerine yan etkileri ile ilgili 
endişelerin giderilmesi için bu konuda araştırmalara yoğunlaşılması gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler: Tip 2, diyabet, sülfonilüre, hiperglisemi, HPLC.
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Çörek Otu (Nigella Sativa L.) İçeriğindeki Timokinon Tayininde 
Kullanılan Analitiksel Yöntemlerin Araştırılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Rabia Yıldırım 
Danışmanı: Dr. Öğr.Üyesi Gülbin ERDOĞAN 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Çörek otu vücudumuz için birçok faydası bulunan bir besin maddesidir. Birçok hastalığın 
tedavisinde kullanılmaktadır. İçeriğinde karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral ve proteinler gibi 
besinsel bileşenler içermektedir. Yağ asitlerinden oleik asit, linolenik asit, linoleik asit, araşidonik 
asit, palmitoleik asit ve stearik asitten oldukça zengindir. N. sativa yağının analizinde biyolojik  
olarak timokinon, ditimokinon, timohidrokinon ve timol olmak üzere dört  adet  aktif  bileşiği tespit 
edilmiştir. Bunlardan çörek otunun etkilerinden sorumlu olan en aktif bileşiğin timokinon olduğu 
görülmüştür. Bu çalışmamızda çörek otu hakkında genel bir bilgi verilerek timokinon tayinleri ve bu 
tayinlerin nasıl yapılacağı, sonuçların nasıl değerlendirileceği açıklanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada bu konuda literatür araştırması yapılmış, araştırılan ve konu ile ilgili 
bulunan makalelerden timokinon tayininde en çok hangi yöntemlerden yararlanıldığının bulunması 
amaçlanmıştır.

Bulgular ve sonuç: Çörek otu içeriğinde buluna timokinon tayininde kromatografik yöntemlerden 
yararlanıldığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Çörek Otu, nigella sativa, timokinon, metod, HPLC.
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Propolis İçeriğinin ve Antioksidan Özelliklerinin Tayininde 
Kullanılan Analitiksel Yöntemler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Beyza Cengiz 
Danışmanı: Dr. Öğr.Üyesi Gülbin ERDOĞAN 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya 
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Propolis (bal tutkalı) bal arılarının çeşitli bitkilerin tomurcuk ve sürgünlerinde bulunan 
reçineye balmumu katarak kovanda çeşitli amaçlarla kullandıkları yapışkan, koyu renkli 
maddedir. Propolis, polifenolik bileşikler ve flavonoidler açısından zengin, toplandığı bölgenin 
coğrafyasına ve iklimine göre içeriği değişebilen, antitümoral, antioksidatif, antimutajenik, 
antibakteriyal ve diğer faydalı aktiviteleri olan önemli bir arı ürünüdür. İçeriğindeki polifenolik 
bileşiklerin tespiti için genellikle HPLC, DAD, UV, GC ve LC-MS analiz metodları tek başlarına 
ya da birlikte kullanılmaktadırlar. Flavonoidler ikincil bitki metabolitleridir ve insanlar tarafından 
sentezlenemedikleri için insan diyetinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Flavonoidlerce 
zengin olan propolis biyolojik aktivitesini ağır metal iyonlarını, biyolojik polimerleri bağlayarak, 
elektron transportunu katalizleyerek ve oksidatif hasara neden olan serbest radikalleri yok ederek 
gösterir.Tezimizde insan sağlığını korumak amacıyla doğal ürünlerin yerinin belirlenmesi, doğal 
ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi, propolisin hem üreticiye hem tüketiciye ve bilim dünyasına 
önemli bir ürün olduğunu göstermemiz amaçlanmıştır. Türkiye propolis, bal ve polen üretimi 
bakımından dünyada ön sıralarda yer almaktadır. 

Gereç ve yöntem: Çalışmamızda çeşitli bölgelere ait propolis numunelerinin biyolojik aktif 
bileşiklerinin ve bu bileşiklerin antioksidan kapasitesinin analiz edildiği araştırmalar toplanıp 
incelenmiştir. Sonuç olarak propolis maddesinin önemli bir antioksidan olduğu sağlık ve gıda 
sektöründe kullanılması gereken bir ürün olduğu ispat edilmiştir. Propolis birçok farmakolojik 
aktiviteye sahip olmasının yanında doğal bir ilaç olarak kullanılan önemli bir arı ürünü olup bu 
çalışmada daha çok antioksidan özelliğinin tayin edilmesi hakkında derlemeler yapılmıştır. 
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Bulgular ve sonuç: Literatür araştırması sonucunda, propolis örneklerinin antioksidan kapasitesinin 
ve radikal süpürücü etkisinin araştırılmasında genellikle FCR, FRAP, CUPRAC ve DPPH yöntemleri 
kullanıldığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Propolis, analiz, antioksidan, fenolik bileşen.
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Statin Grubu İlaçlar Üzerine Yapılan Analiz Çalışmaları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Halil Özen 
Danışman: Öğr.Gör.Dr. Serap AYAZ SEYHAN 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Hiperlipidemi, obezite, diyabet, hipertansiyon ve diğer kardiyovasküler hastalıklar dünya 
genelinde gittikçe yaygınlaşan, yaşam konforunu düşüren ve yüksek oranda mortaliteye yol açan 
hastalıklar olarak dikkat çekmektedir. Hiperlipidemi obeziteye bağlı olarak sıklıkla görülebildiği gibi 
vücut yağ oranı ya da vücut ağırlığı normal bireylerde de karşılaşılan bir durumdur. Nedeni ne olursa 
olsun, hiperlipideminin gelişimi bütün organ sistemlerini etkileyen birçok olumsuz sonuçları da 
beraberinde getirmektedir. Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri hiperlipidemi tedavisinde vazgeçilmez 
temel yaklaşımı oluşturmakla birlikte, bunların etkisi sınırlı kalmakta ve çoğu kez istenen lipid 
değerlerine inilememektedir. Bu nedenle lipid düşürücü ilaçların kullanımı çoğu olguda gerekli hale 
gelmektedir. Bu ilaçlar arasında statinler, yüksek etkinlikleri, tolerabiliteleri, nisbi güvenilirlikleri ve 
kardiyovasküler hastalıklara bağlı morbidite ve mortaliteyi belirgin derecede azaltmaları nedeniyle 
en çok tercih edilen gruptur.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma literatüre dayalı bir yorum araştırması olmuştur. Veri tabanları; 
Springer Link, Pubmed ,Science Direct, Intech ve diğer veri tabanları dahil olmak üzere 2017 Yılına 
kadar taranmıştır.

Bulgular ve Sonuç:Yapılan ve sürdürülmekte olan çalışmalar sonucunda statinler dislipidemi 
tedavisinin büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Bu çalışmada hiperlipidemi tedavisinde kullanılan 
statin grubu etken maddelerle ilgili analitik çalışmalar derlenmiştir. Bu analitik çalışmalarda 
genellikle yüksek performanslı sıvı kromatografisi ile kombine edilmiş UV veya kütle dedektör 
sisteminin kullanıldığı yöntemler ve spektrofotometrik yöntemler kullanılmaktadır.

Anahtar kelimeler:  İlaç, hiperlipidemi, HPLC, kolesterol, statin.
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Gıdalarda Sülfonamid Grubu Antibiyotiklerin Kromatografik Analizi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Funda Bayındır 
Danışmanı: Öğr.Gör.Dr. Serap AYAZ SEYHAN   
Anabilim Dalı: Analitik Kimya 
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Sülfonamidler, geniş spektrumlu, bakteriyostatik etkili ilaçlardır. Gram (+) ve gram (-) 
mikroorganizmalara karşı aktivite gösterirler. Penisilin ve diğer antimikrobiyal ilaçların elde  edilmesi 
ve pek çok mikroorganizmada sülfonamidlere karşı direnç gelişmesiyle enfeksiyon  tedavisinde 
kullanımları azalmıştır [Özalp, 2002]. Günümüzde özellikle üriner sistem enfeksiyonlarında 
kullanımları süren, tedavisi ve maliyeti ucuz olan güvenilir nitelikte ilaçlardır. Sülfonamidler, gıda 
üreten hayvanlar için büyüme promoteri olarak olduğu kadar terapötik ve profilaktik amaçlar için 
yaygın olarak kullanılan bir antimikrobiyal ilaç sınıfına dahildir. Besin zincirindeki sülfonamidlerin 
kalıntıları, kanserojen potensleri ve antibiyotik direncinin artırması nedeniyle artan bir endişe 
kaynağıdır (Crosby; Horwood, 1991)

Halen, sülfonamidler ve diğer ilaçlar (klorotetrasiklin, penisilin ve birkaç ionofor), hayvan 
sağlığında en yaygın bulaşıcı antimikrobik maddelerdir ve insan sağlığında potansiyel olarak ciddi 
alerjik veya toksik reaksiyonlar yaratan problemler ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, antimikrobik 
maddelerin hayvanlarda aşırı derecede kullanılmasından kaynaklanan ana risk, bakterilerin direnç 
geliştirebilmesidir. Buna ek olarak, bazı sülfonamidlerin potansiyel olarak kanserojen olduğu 
bulunmuştur ve bu gerçek, gıda güvenliğinde önemli bir tartışma konusu olmuştur. 

Gereç ve Yöntem:  Bu çalışma literatüre dayalı bir yorum araştırması olmuştur. Veri tabanları; 
Springer Link, Pubmed ,Science Direct, Intech ve diğer veri tabanları dahil olmak üzere 2017 Yılına 
kadar taranmıştır.

Bulgular ve Sonuç:Tüketicileri ilaç artıklarından kaynaklanan risklerden korumak için birçok 
ülkede kanunla maksimum kalıntı limitleri (MRL) oluşturulmuştur. Diğer ülkelerden farklı olarak, 
Türkiyede tüm sülfonamidler ve tüm hayvan organları ve dokuları için belirli maksimum kalıntı 
limitleri Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tarafından tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Antibiyotik, gıda, sülfonamidler, kromatografi, kalıntı analizi.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

26

Meme Kanseri Tedavisi ve Kullanılan İlaçların Analitiksel Yönden 
İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gökçe Selçuk 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Serap KARADERİ 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Meme kanseri, memenin süt bezlerinde ve üretilen sütü meme başına taşıyan kanalları 
döşeyen hücreler arasında çeşitli etkenler sonucu kontrolsüz şekilde çoğalan ve başka organlara 
yayılma potansiyeli taşıyan hücrelerden meydana gelen tümoral bir oluşumdur. Meme kanseri 
akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser türü olup kadınlar için tüm kanser türleri arasında 
ilk sırada yer almaktadır.

 Gereç ve Yöntem: Araştırmada Türkiye ve Dünya’daki meme kanseri risk faktörleri ve bu 
çerçevede hasta odaklı tedavi prensipleri ve kullanılan ilaçlar analitiksel yönden değerlendirilmiş 
ve karşılaştırmalar yapılmıştır. Araştırma sonucunda cerrahi müdahale ve ilaç tedavisinin yanı sıra 
adjuvan tedavi, kemoteapi, radyoterapi, hormonoterapi gibi yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirildiği 
ve toplumdaki duyarlılığın artmasıyla erken teşhis ve buna bağlı mortalite oranının azaldığı 
belirlenmiştir.

Bulgular ve Sonuç: Dünya’da ve Türkiye’de meme kanseri vakalarının görülme sıklığındaki artış; bu 
alandaki çalışmalara ağırlık verilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu çalışmada risk faktörleri etkisiyle 
ortaya çıkan meme kanseri vakalarındaki tedavi yöntemleri ve yeni yaklaşımlar incelenmiştir.  Bu 
sonuçlar doğrultusunda meme kanserinde ilk önceliğin erken teşhis olduğu ve tedavi yaklaşımlarının 
vaka spesifik yürütülmesi gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Adjuvan tedavi, hormonoterapi, kemoterapi, meme kanseri, radyoterapi.
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Biyofarmasötik İlaçlar ve İlgili Analitik Çalışmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Uğur Kaya 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Serap KARADERİ 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı,modern biyoteknolojiye dayanan yeni ilaçlar “biyofarmasötikler” kısaca 
canlı organizmalar ve biyolojik prosesler kullanılarak üretilen ilaçlarda yapılmış analitik çalışmaların 
teknikleri ayrıntılı şekilde özetleyen bir derleme çalışması yapmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Biyofarmasötikler  iki ana sınıfta incelenebilir: küçük moleküllerden oluşan 
“kimyasal ilaçlar” ve daha büyük moleküllerden oluşan “terapötik proteinler”. Biyoteknolojik 
yöntemlerle üretilen terapötik protein türü ilaçlara örnek olarak Epogen, Procrit, Neupogen, 
Humulin, Engerix-B, Intron A, Kogenate, Genotropin, Avonex, Betaseron ReoPro ve Ceredase/
Cerezyme verilebilir. Bu ilaçların ve etkin metabolitlerinin bir arada (eşzamanlı) analizleri için modern 
analiz teknikleri özellikle yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC), sıvı kromatografisi kütle 
spektroskopisi (LC-MS/MS)  gibi yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bulgular ve Sonuç: Bu çalışmada literatür taraması sonucunda konuyla ilgili kaynaklardan 
yararlanarak biyofarmasötikler analizinde kullanılan çalışmalarla ilgili  bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyofarmasötikler, HPLC, LC-MS/MS, eşzamanlı analiz.
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İnsan Plazmasındaki Asetilsalisilik Asit Tayini için Kullanılan 
Analitik Yöntemler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ali Baran Taşar 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Ayşen KURT CÜCÜ 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2018 

ÖZET

Amaç: Yüz Yıllardır aspirin adıyla bilinen, söğüt ağacından elde edilen asetilsalisilik asit birçok 
hastalığın tedavisinde etkin olarak kullanılan bir bileşiktir. Birden fazla etkisi olan asetilsalisilik 
asidin bu etkileri kullanıldığı doza göre değişir. Çok eski bir etken madde olmasından ötürü insanlar 
tarafından sıklıkla tercih edildiği için yan etkileri, etkileşimleri göz ardı edilmemelidir. Bu çalışmada 
asetilsalisilik asidin yan etkileri, etkileşimleri, vücuda alındıktan sonra uğradığı değişimler, beraber 
kullanılmak zorunda olduğu bazı ilaçların bu değişimleri nasıl etkilediği incelenmiş, ayrıca aspirin 
üzerine yıllardır yapılmakta olan in vitro ve in vivo çalışmalar araştırılarak bu çalışmalardan çeşitli 
analitik yöntemler kullanılarak son yıllarda yapılmış olan insan plazmasındaki asetilsalisilik asit 
tayinine ilişkin olan analizlere yer verilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma literatüre dayalı bir yorum araştırmasıdır. Veri tabanları; Springer 
Link, Pubmed, Science Direct ve diğer veri tabanları dahil olmak üzere 2018 Yılına kadar taranmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Bu çalışmada, literatür taraması sonucunda konumuzla alakalı kaynaklardan 
yararlanarak insan plazmasındaki asetilsalisilik asit tayinine ilişkin analizler hakkında bilgi 
vermektedir.

Anahtar Sözcükler: Asetilsalisilik asit, İnsan plazması, LC-MS/MS, GC-MS/MS, HPLC.
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Tıbbi İnorganik Kimyada Yer Alan Metal Bazlı Bileşikler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sevde Yılmaz 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Deniz ÇIKLA YILMAZ 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya 
Yılı: 2018

ÖZET

Tıbbi inorganik kimya günden güne önemi artmakta olan ve tarihte 5000 yıldır uygulanan bir alandır. 
Metal bazlı bileşikler tıbbi inorganik kimyada çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Günümüzde 
diagnostik ve terapötik amaçla kullanılan metal bazlı bileşiklerin rolü tıp dünyası için bir umut 
ışığı olmuştur. 1960’lı yıllarda keşfedilen ve antikanser olarak kullanılan sisplatin en eski ve en iyi 
bilinen metal bazlı bileşiklerden biridir. Bu tezin amacı; tıbbi inorganik kimyanın metal bazlı ilaçlar 
alanındaki izlenimlerini sunmaktır. Bu çalışmada Amerika’da ve Avrupa ülkelerince onaylı terapötik 
ve diagnostik metal bazlı ilaçlara odaklanılmıştır. Ek olarak güncel literatürde klinik araştırma içinde 
olan yeni ve umut verici metal bazlı ilaçlar araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma literatüre dayalı bir derleme araştırması olmuştur.  Springer Link, 
Pubmed, Science Direct başta olmak üzere çeşitli veri tabanları 2018 Yılına kadar taranmıştır.

Bulgular ve Sonuçlar :Bu bitirme projesinde, terapötik ve diagnostik amaçla kullanılmakta olan, 
onaylı ve klinik çalışmaları devam eden koordinasyon bileşikleri yani metal kompleksleri araştırılıp 
okuyucuya sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Metal bazlı bileşikler, Diagnostik, Terapötik, Sisplatin, Tıbbi inorganik kimya.
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Sahte ve Kaçak İlaçlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Mehmet Nuri Elgün 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Deniz ÇIKLA YILMAZ 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya 
Yılı: 2018

ÖZET

İlaç sahteciliği, dünya çapında ciddi bir olgu olup, Sanayileşmiş organize suçların ayrılmaz bir 
parçası olan üretim ve dağıtım ağlarını kapsamaktadır. Sahte ilaçların sağlık üzerine ciddi etkileri 
olmasına rağmen yasal yaptırımlar ya yetersiz uygulanmakta ya da hiç uygulanamamaktadır. İlaç 
sahteciliğinin tanımı, sahtekarların yarattığı büyük kazançlar ve piyasanın karmaşıklığı konusundaki 
karmaşıklıklar, olgunun boyutunun diğer ana nedenlerindendir. Her şeyden önce, sahteciliğin 
yayılmasını önlemek için uluslararası bir işbirliği gerekli olup ve daha da önemlisi yasal zorunluluklar 
ve bilimsel bir düzeyde ciddi bir destek gerekmektedir. İlaç şirketleri ve acenteleri, ilaçları korumak 
ve şüpheli ürünlerin hızlı ve güvenilir şekilde analiz edilmesine imkân vermek için çeşitli yöntemler 
geliştirmiştir. Bu yöntemler daha çok kromatografi ve spektroskopiye dayanan çeşitli enstrümental 
analizler olup, orijinal ve sahte ürünler arasındaki farklılıklar saptanabilmektedir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma literatüre dayalı bir derleme araştırması olmuştur. Springer Link, 
Pubmed, Science Direct başta olmak üzere çeşitli veri tabanları 2018 Yılına kadar taranmıştır.

Bulgular ve Sonuçlar: Bu tezin amacı ilaç sahteciliğinin tanımını yapıp ona karşı daha etkili bir 
mücadele için çözümler sağlamak ve sahte ilaçların belirlenmesinde modern entrümental analiz 
yöntemlerinin önemini vurgulamaktır.

Anahtar Sözcükler: Sahte ilaç, enstrümental analiz.
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Multipl Myelom  Tedavisinde Kullanılan Lenalidomidin Analitik  
Çalışmaları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Leyla Sarıçiçekli  

Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Dilek BİLĞİÇ ALKAYA 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç:Multipl Myelom (MM), özellikle erişkin dönemde görülen, kemik iliğinden kaynağını alan 
atipik plazma hücrelerinden oluşan hematolojik malign bir tümördür. 

Multipl miyelom, tüm kanserlerin %1’ini ve hematolojik kanserlerin %10’unu oluşturur. Multipl 
miyelomun gerçek nedenleri bilinmemektedir. Hastalık klonal plazma hücrelerinin M protein 
üretmesiyle karakterizedir. M protein hastaların %1-3’ünü oluşturan non sekretuar myelom dışında 
hastaların serum ve/veya idrarında saptanır. Multipl myelomun tipik bulgu ve semptomlarını; kemik 
ağrıları, anemi, renal yetmezlik, hiperkalsemi, enfeksiyonlara duyarlılık ve performans düşüklüğü 
oluşturmaktadır.. Multipl myelom ilk kez 1844 Yılında İngiltere de bir cerrah olan S. Solly tarafından 
tanımlanmıştır. Bu hastalıkla ilgili 1962 de Bergsagel tarafından Mefalan ile ilk başarılı sonuç elde 
edilmiştir. 1990’lı yıllarda, talidomid (Thalomidâ, Celgene Corporation), refrakter ya da nükseden 
miyelomda antianjiyojenik etkinlik ve klinik etkinliğe dayanan MM tedavisinde ampirik olarak 
kullanılmıştır [2]. Bununla birlikte, talidomidin anlamlı ve doz sınırlayıcı uyuşukluk, konstipasyon, 
nöropati ve teratojenisite etkileri görülmüştür [3]. Bu nedenlerle hastalığın tedavisinde kullanılabilecek 
direnç gelişmemiş, etkili, tedavi süresini kısaltacak ve yan etkileri az olan yeni ilaçların bulunması 
şart olmuştur. Lenalidomid(LND) çoklu yöntem mekanizması yolu ile multipl myeloma hastalığının 
tedavisinde olağanüstü klinik aktivite sergilemiş güçlü yeni bir talidomid türevidir. Etken madde 
analizine ilişkin spektrofotometrik, fluorometrik,  HPLC UPLC ve elektroforez  yöntemleriyle in 
vitro ve in vivo yapılan makaleler incelenmiş ve sonuçları karşılaştırılmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Bu çalışmada hematolojik malignitelerin  tedavisinde kullanılan lenolidomide 
ait analizlere ilişkin çalışmalar derlenmiştir. Bu çalışmalarda da görüldüğü gibi daha çok sıvı 
kromatografisi yöntemi kullanılmıştır. Fakat Lenalidomid diğer ilaçlara kıyasla daha etkin ve yan 
etkilerinin az olduğu bildirilmiş olsada yapılan çalışmalar yeterli değildir. Bu konuda endişelerin 
giderilmesi için araştırılmalara yoğunlaşılması gerekmektedir.
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Andız Otu (Inula viscosa) Bitkisinin Ekstraksiyon Koşullarının 
Araştırılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Tuba Salcı 

Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Dilek BİLĞİÇ ALKAYA 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: Beslenme alışkanlıkları ile insanlarda kanser ve kalp hastalığı görülme sıklığı arasında derin bir 
bağlantı vardır. Bitkiler beslenme amacıyla kullanılıp vitamin ve mineral sağlarken; beslenme dışında 
fenolik bileşik ve lif  kaynağıdır. Geçmişte bu besleyici olmayan bileşiklerin etkisi gözardı edilirken, 
son zamanlarda besleyici olmayan bileşiklerin hastalıkları önleme ve iyileştirme de etkisi olduğu 
görülmüştür ve bu etkinin antioksidan aktiviteden kaynaklandığı ya da ilişkili olduğu bilinmektedir. 
Ticari antioksidanların çoğu sentetik olduğu ve suda çözünmediği için, doğal kaynaklardan elde 
edilen antioksidan sentetiklere göre daha fazla dikkat çekmektedir Yapılan araştırmalar, aromatik 
ve şifalı bitkilerin antioksidan, antienflamatuar, antifungal, antibakteriyel, antidiyabetik ve 
hipolipidemik özellikler gösteren çeşitli bileşiklerin kaynakları olduğunu göstermiştir. Bu şifalı 
bitkilerin karakterizasyonu, biyolojik etkilerinden hangi biyoaktif bileşenlerin sorumlu olabileceğini 
belirlemek için önemlidir. Sekonder bitki metabolitleri olan bu bileşiklerin bazıları, bilinen sağlık 
etkileri, renklendirici ve antioksidanlar olarak işlev gören doğal besin katkı maddeleri olarak 
kullanılabilmesi dikkat çekmektedir. Bu bileşikleri belirlemek ve bitki ekstraktlarının biyolojik 
etkilerini anlamak için kapsamlı fitokimyasal karakterizasyon çalışmaları gereklidir Inula viscosa, 
Asteracea familyasına ait olup, güçlü kokuludur. Ağustos ve Kasım ayları aralığında çiçek açar ve 
herdem yeşil, kendiliğinden yetişen bit bitkidir. Bu bitki oldukça fazla fenol ve flavon türevi maddeler 
içermektedir. Halk arasında yiyecek ve ilaç olarak kullanılmaktadır. Tedavide kullanılışının fazla 
olması nedeniyle yapılan çalışmalar önem kazanmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Ayırma ve saflaştırmada temel mantığı iki faz oluşturmak ve bu fazları mekanik 
yöntemlerle ayırmak esastır. Maddelerin fiziksel özelliklerinin farklılığından yararlanılarak yapılan 
ayırma işlemlerinde kaynama noktası farklılığından veya çözünürlük farklarından yararlanılır. 
Kimyasal özelliklerinin farklılığından yararlanılarak yapılan ayırma işlemlerinde ise maddelerden 
birinin bir belirteçle reaksiyona girerek bir bileşik oluşturması, ötekilerin bu reaksiyona girmemesi 
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ve bileşik oluşturmaması prensibi kullanılır.Bitki ile yapılan ekstraksiyon çalışmalarında çözücü 
olarak  metanol, kloroform, etanol,  etilasetar dikolrometan ve petrol eteri ; yöntem olarak ise  Katıı 
faz, mikrodalga ve Soxhlet ekstraksiyon tekniklerinin kullanıldığı  görülmüştür.

Bulgular ve Sonuç: Bu çalışmada literatür taraması sonucunda konuyla ilgili kaynaklardan 
yararlanarak Inula viscosa, kanser ve ekstraksiyon çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.
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Diyabet Tedavisinde Kullanılan Pioglitazonun HPLC Yöntemi ile 
Tayini

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gurbet Önal  

Danışmanı: Dr. Öğr.Üyesi Dilek BİLĞİÇ ALKAYA 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı film kaplı tabletlerde bulunan pioglitazon HCl etken maddesinin tayini 
için valide edilmiş yüksek  performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) yöntemi ile yapılan analizleri 
incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Pioglitazon HCl etken madde miktar tayini ile safsızlık analizleri için literatürlerde 
genellikle yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) UV dedektör sisteminin kullanıldığı 
metotlar bulunmaktadır. Diğer diyabet ilaçlarının yanında farklı mobil faz bileşimleri, akış hız , kolon 
ve dedektör kullanılarak analizlenen etken maddelerin karşılaştırıldığı çalışmalar incelenmiştir.

Bulgular: Pioglitazon HCl etken maddesinin, önerilen  yöntemler arasında   ticari ilaç formülasyonu 
analizinde başarıyla uygulanabilecek duyarlılıkta olan çalışmalar değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pioglitazon HCl, UPLC, diyabet, metot validasyonu, kromatografi.
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Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinden Elde Edilen Aspir Yağının 
Tedavideki Yeri ve Yapılan Analitiksel Çalışmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Hürücan YILDIRIM 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Gülbin ERDOĞAN 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: Carthamus tinctorius L.(aspir) bitkisi Asteracea familyasına ait bir bitkidir. Ayrıca kır safranı, 
papağan yemi, boyacı aspiri, haspir yağı olarak da bilinmektedir. Carthamus tinctorius özleri ve yağı 
dünyadaki çok sayıda farmakolojik aktiviteyle ilaç geliştirme için önemli bir konumda yer almaktadır. 
Günümüzde vücut direnci artırmada, idrar yolu rahatsızlıklarında, romatizmal hastalıkların yanı sıra 
kalp ve damar hastalıklarında, obezite, kadın hastalıklarında, kolesterol ve anti-tümör gibi birçok 
ciddi hastalıklarda da etkileri saptanmıştır.

Gereç ve yöntem: Bu araştırmada, Carthamus tinctorius bitkisinin etken madde tayininde yapılan 
çalışmalar araştırılarak bulunan literatürler derlenmiştir.

Bulgular ve sonuç: Günümüzde kullanılan analitik metodlar incenelerek bu metodlardan elde 
edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Birçok ülke tarafından tedavide kullanılan Aspir bitkisi hakkında 
güncel bilgiler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Aspir, carthamus tinctorius, asteraceae , aspir yağı.
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Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Bitkisinin Tedavideki Yeri ve Yapılan 
Analitiksel Çalışmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Yasemin DURSUN 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Gülbin ERDOĞAN 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: Parfümeri, gıda, tarım, kozmetik endüstrisi uçucu yağları (EO) aromatik özelliklerinden 
dolayı çok fazla tercih edip kullanır. Tea Tree Oil, geniş spektrumlu antimikrobiyal özellikte olan, 
dermotolojik hastalıkların tedavisinde  mükemmel bir potansiyele sahip, direnç geliştirme özelliği az 
olan bir uçucu yağdır. Tea tree oil (TTO, Çay ağacı yağı), Avusturalya’ ya ait türlerden olan Melaleuca 
alternifolia bitkisinin yapraklarının buhar ile distile edilmesiyle elde edilir. Monoterpen, seskiterpen 
ve çeşitli bileşenleri içeren ve analjezik, antiviral, antibakteriyel, antiprotozoal, antiinflamatuar, 
antioksidan, antikanser özellikleri olan bir karışımdır. Bu çalışmada,  Tea Tree Oil’ in tarihçesine, 
bugün kullanıldığı alanlara, çeşitlerine ve yapılan analitiksel çalışmaların araştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntem: Çalışmada bu konuda literatür araştırması yapılmış, araştırılan ve konu ile ilgili 
bulunan makalelerden tedavi edici etkisine bağlı olarak nerelerde kullanıldığı, ne şekilde kullanılması 
gerektiği, en çok hangi analitiksel yöntemlerden kullanıldığı araştırılmıştır..

Bulgular ve sonuç: Tea Tree bitkisinden elde edilen uçucu yağın en çok dermatolojik hastalıklarının 
tedavisinde kullanıldığı ve bitkinin antoksidan özelliğinin yüksek olduğu kromatografik ve 
spektrofotometrik yöntemlerle tespit edildiği literatür çalışmalarından yola çıkarak söylenebilir. 

Anahtar kelimeler:  Tea tree oil, melaleuca alternifolia, HPLC, GS-MC.
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Gıdalarda Nitrofuran Grubu Antibiyotiklerin Kromatografik Analizi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Büşra Kızıltepe 
Danışmanı: Öğr.Gör.Dr. Serap AYAZ SEYHAN   
Anabilim Dalı: Analitik Kimya 
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: Veteriner antibiyotikleri çiftlik hayvanları endüstrisinde profilaktik ve terapötik amaçlı, 
büyümeyi desteklemek ve besleme verimliliğini artırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Gıda üretim endüstrisinde ilaçların profilaktik ve terapötik ajanlar olarak kullanılması, hayvan 
sağlığını geliştirmek için gereklidir, ancak özellikle aşırı dozda ilaç verilmesi ve yasaklanmış ilaçların 
kullanılması durumunda doğal ekosistemlerde önemli sonuçlar doğurabilir.  Bu ilaçların sahada 
uygun olmayan şekillerde ve yasal olmayan kullanımları sonucu et, süt, yumurta, bal ve hayvanların 
yenilebilir diğer dokularında kalıntılar oluşmaktadır. Antibiyotik kalıntı varlığı insanlarda alerjik 
reaksiyonlara yol açabildiği gibi tehlikeli sağlık problemlerine yol açabilecek olan patojenik 
bakterilerde antibiyotik direncinin artması gibi ciddi durumlara da sebep olur. Bu çalışmada 
nitrofuran gurubu antibiyotiklerin gıdalardaki kromatografik analizleri araştırılmıştır. 

Gereç ve yöntem: Bu çalışma literatüre dayalı bir yorum araştırması olmuştur. Veri tabanları; 
Springer Link, Pubmed ,Science Direct ve diğer veri tabanları dahil olmak üzere 2018 Yılına kadar 
taranmıştır.

Bulgular ve Sonuç:  Nitrofuranlar (NF) veteriner tıbbında yaygın olarak kullanılan geniş 
spektrumlu antibakteriyel ilaçlardır. Bununla birlikte, bu ilaçların bazıları ve metabolitlerinin 
potansiyel kanserojenik ve mutajenik etkileri olduğu kanıtlanmıştır.  Kullanımı yasaklanmış olan 
nitrofuranların (furaltadone, nitrofurantoin, furazolidone ve nitrofurazone) metabolizma ürünleri 
kanserojen ve mutajen olduğundan gıda ürünlerindeki kalıntılarının (metabolitlerinin) kontrolü ve 
denetimi gerekmektedir. 

Anahtar sözcükler: Nitrofuran, metabolit, analiz, gıda, LC-MS/MS.
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Hyaluronik Asitin Kromatografik Analizi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Edanur Durmaz 
Danışmanı: Öğr.Gör.Dr. Serap AYAZ SEYHAN   
Anabilim Dalı: Analitik Kimya 
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: Hyaluronik asit (HA) E-1,3 ve E-1,4 glikozidik bağı ile bağlanmış D-glukuronik asit ve 
N-asetilglukozamin birimlerinin tekrarlanmasıyla oluşan bir polimerdir. Yüksek viskoelastisite, 
nem tutma kapasitesi ve biyouyumluluk özelliklerine sahip olmasından dolayı gıda, tıp, kozmetik 
ve nutrasötik alanlarında kullanılmaktadır. Geleneksel olarak horozibiğinden ekstraksiyonla 
üretilmektedir. HA’nın son zamanlarda gıda takviyesi olarak kullanımı oldukça dikkat çekmektedir. 
Bu çalışmada HA’nın kullanım alanları ve kromatografik analizi araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma literatüre dayalı bir yorum araştırmasıdır. Veri tabanları; Springer 
Link, Pubmed, Science Direct ve diğer veri tabanları dahil olmak üzere 2018 Yılına kadar taranmıştır.

Bulgular ve Sonuç: HA karakteristik yapısal özellikleri sayesinde eklendiği solüsyonlara yüksek 
viskoelastikiyet ve su tutma kapasitesi sağlamaktadır. İlaçların veriminin arttırılmasında da taşıyıcı 
olarak HA içeren sistemler kullanılmakta ve hedefe ulaşım kolaylaştırılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Hyaluronik asit, kromatografi, tedavi, deri, farmasötik.
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Sentetik Oral Kontraseptiflerin Analitik İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Zeynep Nur Demir 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Serap KARADERİ 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: Aile planlaması her ailenin istediği sayıda ve istediği zaman çocuk sahibi olmasını amaçlayan 
bir sistemdir ve bu amaçla  kullanılan yöntemler mevcuttur. Bu derlemede  oral kontraseptif 
metodlar (doğum kontrol yöntemleri), bunların etki mekanizması, güvenilirliği, efektivitesi, riskleri 
ve yararlarından söz edilecektir.

Gereç ve Yöntem:  Kontrasepsiyon (doğum kontrolü) dünyada ve ülkemizde önemli bir konu 
oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, her yıl dünyada 78.000 kadının güvenli koşullarda 
gerçekleştirilmeyen istemli düşük nedeniyle yaşamını kaybettiğini bildirmektedir.İdeal korunma 
yöntemleri gebeliği kesin olarak önlemeli, sağlığa zarar vermemeli, uygulaması kolay, maliyeti düşük 
olmalı ve çiftler tarafından benimsenmelidir. Doğum kontrol hapları kadının yumurtalıklarında 
üretilen östrojen ve progesteron hormonlarının laboratuvar ortamında üretilmiş türevlerini içeren 
ve düzenli olarak kullanıldıklarında gebeliği oldukça başarılı bir şekilde önleyen ilaçlardır. Ağızdan 
alınan gebeliği önleyici haplar östrojen ve progestronu birlikte içeren kombine haplar ve sadece 
progesteron içeren mini haplar olmak üzere iki şekilde hazırlanmıştır. İlaçların içindeki sentetik 
kadınlık hormonları, kadınların doğal hormon seviyelerini değiştirerek her ay yumurtalıklardan 
yumurta salınımını engeller. Kombine oral kontraseptifler sentetik östrojen ve progestojen 
karışımıdır .Etki mekanizmaları hipofizer gonadotropin salgılanmasını baskılayarak ovulasyonu 
önlemektir. Aktif bileşen olarak düşük konsantrasyonda 17 –ß- östradiol içeren katı ilaç formlarının 
analitik olarak karşılaştırılması için katı hal NMR, FT-IR, PXRD metodları kullanılmıştır. 

Bulgular ve Sonuç: Bu çalışmada oral kontraseptiflerin etki mekanizması, güvenilirliği, riskleri ve 
yararlarının insan metabolizması üzerindeki etkileri analitik açısından araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kontrasepsiyon, kombine oral kontraseptifler, minihaplar, acil kontrasepsiyon.
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Migren Tedavisinde Kullanılan İlaç Etken Maddeleri Üzerine Yapılan 
Analitik Çalışmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Dilara Karat 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Ayşen KURT CÜCÜ 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2019 

ÖZET

Amaç: Migren, en sık tek taraflı görülen, duyusal semptomlarla ilişkili, tekrarlayan ataklar ile 
karakterize, nörolojik, gastrointestinal ve otonom değişikliklerin eşlik ettiği primer epizodik baş 
ağrısıdır. Migrende tedavi yaklaşımı iki ana gruba ayrılır. İlki nonfarmakolojik tedavi denilen, 
hastanın hastalığı hakkında bilgilendirilmesi, yaşam şeklinin düzenli hale getirilmesi, tetikleyici 
faktörlerden kaçınılması ve bilişsel yaklaşımlar şeklindedir. İkincisi farmakolojik tedavi yaklaşımıdır. 
Farmakolojik tedavi yaklaşımı ise ataktaki ağrı, bulantı ve kusmayı gidermek için semptomatik ve 
migren ataklarını önlemek için koruyucu tedavi olmak üzere iki alt grupta uygulanır. Çalışmanın 
amacı; tüm dünyada yüksek prevelans gösteren migren baş ağrısına spesifik ilaçlardan almotriptan, 
frovatriptan ve eletriptan etken maddeleri için son yıllarda yapılmış ve ICH tarafından onaylanmış 
parametrelerde seyreden analitik çalışmaları yorumlamak, incelemek ve sunmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma literatüre dayalı bir yorum araştırmasıdır. Veri tabanları; Springer 
Link, Pubmed, Science Direct ve diğer veri tabanları dahil olmak üzere 2019 Yılına kadar taranmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Almotriptan etken maddesi için HPTLC ve HPLC, frovatriptan etken maddesi 
için RP- HPLC ve UV Spektrofotometrik yöntem, eletriptan etken maddesi için İTK ve UV- Görünür 
bölgede spektrofotometrik yöntem çalışmaları incelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Migren, almotriptan, frovatriptan, eletriptan, analitik çalışmalar.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

41

Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Kullanılan İlaç Etken Maddeleri ile 
Yapılan Analiz Çalışmaları  

Öğrencinin Adı-Soyadı: İrem İnan 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Ayşen KURT CÜCÜ 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2019 

ÖZET

Amaç: Alzheimer, hafıza, düşünce ve davranış problemlerine neden olan bir demans türüdür. AH’ın 
en önemli klinik bulguları; bellek yitimi, gündelik işlerini yapmakta güçlük, lisan fonksiyonlarında 
ve görsel algılamada bozukluklardır. Hastalık erken, orta ve ileri evre olarak 3 evreye ayrılabilir. 
Belirtiler genellikle yavaş gelişir ve zamanla daha da kötüleşerek günlük işlere müdahale edebilecek 
kadar şiddetli hale gelir. Hastalığın klinik tanısı için gereken kriterler sinsi başlangıç, bellekte ve 
diğer kognitif fonksiyonlarda ilerleyici bozulmalardır. Kesin tanı ise beyindeki karakteristik patolojik 
bulgular sayesinde konulabilir; bunlar senil plaklar, nörofibriler yumaklar, kan damarlarında amiloid 
birikim ve plak oluşumu gibi nöropatolojik değişikliklerdir. Hastalığın nedenleri arasında; kafa 
travmaları, uzun süreli depresyonun varlığı, kronik alkol kullanımı ve damar risk faktörleri denilen 
hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve şeker hastalığı sayılmaktadır. Bu çalışmada Alzheimer 
hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç etken maddeleri ile son yıllarda yapılan analitik yöntemler ile 
ilgili çalışmalar ve makaleler incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma literatüre dayalı bir yorum araştırmasıdır. Veri tabanları; Springer 
Link, Pubmed, Science Direct ve diğer veri tabanları dahil olmak üzere 2019 Yılına kadar taranmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Alzheimer hastalığının bilinen kesin bir tedavisi yoksa da, hastalığın kolinerjik 
fonksiyonlarda azalma ve glutaminerjik fonksiyonlarda artış ile ilişkisinin gösterilmesinden 
sonra, hastalığın progresyonunu geciktirmeye yönelik, semptomlarında düzelme sağlayabilen 
tedaviler geliştirilmiştir. Günümüzde Alzheimer hastalığının tedavisi için onayı olan farmakolojik 
ajanlar; asetilkolinesteraz inhibitörleri (donepezil, rivastigmin ve galantamin) ve NMDA reseptör 
antagonistleri (memantin)’dir.

Anahtar Sözcükler: Memantin, donepezil, rivastigmin, galantamin, HPLC.
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Dağ Kekiği (Thymbra  spicata L. var. spicata) Bitkisinin Antioksidan 
Aktivitesinin Belirlenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Osman Özdoğan 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Deniz ÇIKLA YILMAZ 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya 
Yılı: 2019

ÖZET

Türkiye’de kekik olarak tanımlanan Lamiaceae familyasına ait pek çok hoş kokulu bitki türü 
bulunmasına rağmen, özellikle uçucu yağı karvakrol ve timol içeren türler kekik olarak kabul 
edilmektedir. Bitkilerin hastalıklarda kullanılabilmesi için, kalite, güvenlilik ve etkililik yönünden 
araştırılması ve kayıt altına alınması gerekir. Bitkilerle alınan antioksidan maddelerin hücrelerin 
deforme olmasına neden olan oksijen ve vücuda giren diğer zararlı maddelerin etkisine karşı 
koruyucu bir kalkan oluşturması, bu tip doğal ürünlere olan ilgiyi arttırmaktadır. Antioksidanlar, 
okside olabilen bileşiklerin oksidasyonunu önleyerek vücutta antibakteriyel, antikanserojen ve kalp-
damar hastalıkları riskini azaltıcı rol oynar. Bu çalışmada Dağ kekiği (Thymbra spicata L. var. spicata) 
bitkisinin klasik çözücü ekstraksiyonu ve ultrason destekli ekstraksiyon yöntemleri ile hazırlanan 
%70 etanol ekstresi hazırlanmıştır. Hazırlanan ekstrelerdeki toplam fenolik madde miktarı Folin 
Ciocaltaeu reaktifi kullanarak ve antioksidan aktiviteleri DPPH ve FRAP yöntemleri ile belirlenmiştir.

Bulgular ve Sonuçlar Klasik çözücü ekstraksiyon yöntemi ile hazırlanan ekstrenin toplam fenolik 
madde miktarları 31,02 mg gallik asit eşdeğeri/1 g kuru bitki, FRAP değeri 62,13 mg troloks eşdeğeri/g 
kuru bitki, DPPH değeri 68,08  mg troloks eşdeğeri/g kuru bitki,  ultrason destekli ekstraksiyon 
yöntemi ile hazırlanan ekstrenin toplam fenolik madde miktarları 48,60 mg gallik asit eşdeğeri/1 
g kuru bitki, FRAP değeri 91,65 mg troloks eşdeğeri/g kuru bitki, DPPH değeri 90,02  mg troloks 
eşdeğeri/g kuru bitki olarak bulunmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Antioksidan aktivite, kekik, Thymbra spicata L. var. spicata, FRAP, DPPH.
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Maitake Mantarının Antioksidan Aktivitesi ve Beta Glukan İçeriğine 
Dair Yapılan Çalışmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Büşra Erten 
Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Gülbin ERDOĞAN 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: Maitake Mantarı Polyporaceae familyasına ait bir mantardır. En çok kayın ve meşe gibi 
ağaçların köklerine yakın ve üst üste binen yelpaze şeklinde koloniler halinde büyürler. Bu 
mantarların sap ve şapkaları tedavi için kullanılır. Özellikle doğu tıbbında bağışıklık sistemi üzerine 
olan olumlu etkileriyle tanınır. Şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, kolesterol yüksekliği, kilo kaybı, 
bağışıklık sisteminin uyarılması ve kanser tedavisi için kullanılırlar. 

Maitake mantarları ve onlardan hazırlanan maitake D-fraksiyonu, beta glukan denen bir çeşit 
polisakkarit içerir. Beta glukanların, bağışıklık sistemini uyardığı ve kanser hastalığına saldıran; 
makrofaj, T-hücreleri, doğal öldürücü hücreler ve interleukin 1 ve 2’nin de dahil olduğu belirli 
hücreleri ve proteinleri aktive ettiğine inanılmaktadır.Maitake mantarı gıda piyasasında bir çok 
şekilde bulunabilmektedir. Bunlardan kullanım için önerilen biçimleri sıvı ekstresi şeklinde 
olan maitake mantarları, kapsül şeklinde olan maitake mantarları ve çay şeklinde olan maitake 
mantarlarıdır.Bu çalışmanın amacı maitake mantarı, beta glukan kullanım alanları hakkında güncel 
bilgilere ve mantar ile yapılan beta glukan analitik çalışmalarına yer vermektir.

Gereç ve yöntem: Bu araştırmada, Maitake Mantarının etken madde tayininde yapılan çalışmalar 
araştırılarak antioksidan aktivitesinin ve beta glukan içeriğinin tayininde kullanılan yöntemlere ait 
literatürler derlenmesi amaçlanmıştır.

Bulgular ve sonuç: Günümüzde Maitake Mantarının içeriğindeki etken madde tayinine ilişkin 
analitiksel metodlar incenelerek bu metodlardan elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 
Günümüzde tedavide amaçlı  kullanılan Maitake Mantarı hakkında güncel bilgiler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Maitake mantarı, beta glukan, antioksidan, bağışıklık sistemi, antikanser.
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Ihlamur (Tilia argentea) Bitkisinin Toplam Fenol İçeriği ve 
Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Zümrüt Yılmaz 
Danışmanı: Öğr.Gör.Dr. Serap AYAZ SEYHAN   
Anabilim Dalı: Analitik Kimya 
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç:Tiliaceae familyasına ait Tilia argentia türleri Haziran Temmuz aylarında beyazımsı-sarı 
renkli çiçekler açan büyük ağaçlardır ve tedavi amacıyla kullanılan birçok müstahzarın bileşimine 
girmektedir. Yapay antioksidanların sağlık üzerine olumsuz etkileri nedeniyle kulanımlarının 
sınırlandırılması ile oksidatif bozulmayı engellemek üzere bitkisel kaynaklı doğal antioksidanlar 
tüketicilerin doğal ürünlere olan ilgisini arttırmaktadır. Serbest radikaller canlı hücre ve organ 
sistemleri üzerinde kanserojen, kalp damar hastalığı, erken yaşlanma gibi önemli sağlık etkilere 
neden olmaktadırlar. Serbest radikallerin neden oldukları olumsuz sağlık etkileri yavaşlatmak ya da 
durdurmak için antioksidan içeriği yüksek olan gıdaların tüketilmesi gerektiğinden bu ürünlere ilgi 
artmıştır.

Gereç ve Yöntem: Antioksidan özelliğinin yüksek olması nedeniyleTilia argentea bitkisinin 
antioksidan aktivitesi 3 yöntemle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu çalışmada farklı yerlerden 
toplanan Ihlamur-Sakar Bağları ( Tilia argentea) ve Ihlamur-Beğendik Bağları (Tilia argentea)  
bitkilerinin su banyosu ve ultrasonik banyoda hazırlanan etanol ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri 
belirlenmiştir. Bitkilerden hazırlanan etanol ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri için 2,2-dipenil-
1-pikrilhidrazil hidrat radikal süpürme kapasitesi yöntemi (DPPH), demir(III) iyonu indirgeyici 
antioksidan kapasitesi yöntemi (FRAP) ve Folin-Ciocalteu ayıracı ile toplam fenolik madde miktarı 
tayini yöntemleri (FCR) kullanılmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Ultrasonik banyo ekstraksiyon yöntemi sonuçları, su ekstraksiyon yöntemine 
göre daha yüksek antioksidan aktivite gösterdiği; Ihlamur (Sakar Bağları) analiz sonuçlarının ise 
Ihlamur (Beğendik Bağları) analiz sonuçlarından daha yüksek antioksidan aktivite gösterdiği 
görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Tilia argentea, antioksidan aktivitesi, DPPH, FRAP,FCR.
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Romatizmal Hastalıklar ve Kullanılan İlaçların Analitik İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sümeyye Yaşli 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Serap KARADERİ 
Anabilim Dalı: Analitik Kimya  
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: Romatizmal hastalıklar, iskelet sistemi başta olmak üzere birçok organ ve sistemi tutan bağ 
dokusu hastalıklarıdır. Bu çalışmada romatizmal hastalıklar ve kullanılan ilaçların analitik olarak  
incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:  Bu hastalıklar etkilenen organ ve sisteme göre sınıflandırılır ve farklı isimlerle 
anılır. Bunlar arasında en çok bilinenler: Romatoid Artrit (RA), Osteoartrit (OA), Osteoporoz 
(OP), Gut ve hiperürisemidir. İltihabi romatizmal hastalıkların etyoloji ve patogenezleri tam 
olarak aydınlatılamamış, bu nedenle nedene yönelik tedavi modelleri geliştirilememiştir. Hastalığı 
iyileştirici değildir, yangı(inflamasyon) bulgularının mümkün olduğunca uzun süre baskılanabilmesi 
esasına dayanır. Tedavide kullanılan ilaçlar bağışıklık baskılayarak ya da düzelterek etkili olur. 
Kortizon içeren ilaçlar tıbbi tedavide başvurulan en önemli ilaç gruplarından biridir. Birçok tedavi 
protokolünde ana ilaç ya da yardımcı ilaç olarak kullanılır. Diğer grup ilaçlar hidroksiklorokin, 
sulfasalazin, altın tuzları, D-penisilamin, metotreksat, leflunomide, azatiopürin ve siklofosfamid gibi 
geleneksel ilaçlar ve tümör nekroz faktörü (TNF)-α blokerleri, anakinra, abatasept ve rituksimab gibi 
biyolojik ajanlardır. Son yıllarda romatizmal hastalıkların patogenezinin anlaşılması yönünde önemli 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu konu ile ilgili bilimsel gelişmede immünoloji, genetik, moleküler 
biyoloji, mikrobiyoloji alanlarındaki yeniliklerin büyük katkısı olmuştur.  

Bulgular ve Sonuç: Romatizmal hastalıkların bir kısmı sistemik hastalık tablosu ile, bazıları 
kas-iskelet sisteminin bazı bölgelerini etkileyerek ortaya çıkar. Akut veya kronik seyir gösterir. 
Romatizmal hastalıkların genetiği ve immün sistemi tetikleyebilen bakteriyel ve viral antijenler 
daha iyi anlaşılmış bulunmaktadır Laboratuvarda gelişmiş tanı yöntemleri sendromların daha iyi 
tanınmasına hizmet etmektedir. Kullanılan antiromatizmal ilaçların etkinliğini tam göstermesi için 
hastaların düzenli olarak kullanması gerekmektedir. Kullanılan antiromatizmal ilaçlarla ilgili yapılan 
analitik çalışmalarla bu desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, romatizmal hastalığı modifiye edici ilaçlar (DMARD), 
osteoartrit, metotreksat.
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Ateroskleroz Patogenezi ve Histopatolojisi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Havva Nur Yanar 
Danışmanı: Prof. Dr. Azize ŞENER  
Anabilim Dalı:  Biyokimya 
Yılı: 2016

ÖZET

Ateroskleroz, sık ve kompleks bir hastalık olup, arteriyel duvarın iyileşme ve tamir cevapları ile çeşitli 
hasar oluşturucu uyarılar arasındaki birçok etkileşimler nedeniyle ortaya çıkar. Endotel, damar 
sistemi içerisinde yer alan, tek katlı yassı epitelyum yapısında olan ve bir çok düzenleyici etkiye 
sahip olan hücrelere verilen isimdir. Aterosklerozun başlamasında endotel disfonksiyonu major 
rol oynamaktadır. Düşük dansiteli lipoproteinin (LDL) endotel altına geçmesiyle birlikte salınan 
bir takım sitokinler ve kemotaktanların etkisiyle enflamatuvar hücreler intimada birikmeye başlar. 
Makrofajların intimada okside LDL’yi fagosite etmesiyle birlikte köpük hücresi oluşur ve intima 
altında sarı çizgilenmeler olarak gözlenir. Bunlar, aterosklerozun ilk lezyonudur. Köpük hücrelerinin 
apoptosisi ile nekrotik lipid çekirdek oluşur. Mediadan intimaya göç eden düz kas hücrelerinin 
proliferatif özellik kazanması ile birlikte lipid çekirdek etrafında ekstrasellüler bağ dokusu sentezi 
başlar. Lipit çekirdek ve etrafında fibröz kapsülü olan, lümeni daraltan lezyona fibröz plak denir. Lipit 
çekirdeğin büyüyüp kapsülün incelmesi ve enflamatuvar hücrelerin çoğalması ile birlikte unstabil 
plak oluşur. Plak kapsülünün yırtılıp plak içeriğinin kan ile teması sonucu plak üzerine trombüs 
ve fibrinin bindiği komplike lezyon meydana gelir. Aterosklerotik damar hastalığı gelişiminde 
inflamasyon da önemli bir rol oynar. Son yıllarda ateroskleroz gelişiminde immün sistemin rolü 
ve inflamatuvar yanıtın hangi mekanizmalarla ateroskleroza katkıda bulunduğu anlaşılmıştır. 
Sonuç olarak, ateroskleroz endotel disfonksiyonu, dislipidemi ve inflamatuvar hücrelerin merkezi 
rol oynadığı, birçok risk faktörünün tetiklediği kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Bu derlemede 
kan damarları yapısı ve fonksiyonları, ateroskleroza ilişkin mekanizmalar ve aterosklerozun 
histopatolojisi incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, endotel disfonksiyonu, LDL, thrombus.

BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
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Ateroskleroz, Risk Faktörleri, Korunma ve Tedavi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Nida Alkan 
Danışmanı: Prof. Dr. Azize ŞENER  
Anabilim Dalı:  Biyokimya 
Yılı: 2016

ÖZET

Kardiyovasküler hastalıklar dünya çapında, mortalite ve morbiditenin majör nedeni olma yolunda 
gittikçe artan bir rol üstlenmektedir. Böylesine önemli bir sağlık sorununda, son derece yüksek 
maliyetle yürütülebilen tedavi çalışmalarından çok primer ve sekonder korunma çalışmalarına 
ağırlık verilmesi gereği açıktır.

Yapılan geniş epidemiyolojik çalışmalar sonucunda hastalığa yol açan majör risk faktörleri 
belirlenmiştir. Ancak toplumdaki koroner arter hastalığı prevalansını ve bazı hastalarda gelişen 
prematür koroner arter hastalığı nedenini açıklamada bu klasik risk faktörleri tek başlarına yeterli 
olamamaktadır. Bu durum, yeni risk faktörlerinin araştırılmasını hızlandırmıştır.

Son yıllarda yapılan çalışmalarda yaşam tarzı değişikliği ve ilaç tedavisinin birlikte uygulanması 
sonucu risk faktörlerin azaldığı, aterosklerozisin gerilediği ve ölüm oranının azaldığı gösterilmiştir. 
Sekonder koruma olarak adlandırılan bu tedavide yaşam tarzında yapılması gereken davranış 
değişikliği; sigarayı bırakmak, sağlıklı yeme alışkanlığını geliştirmek ve fiziksel aktiviteyi 
arttırmaktır. Yaşam tarzı ile ilişkili olan ve kontrol edilmesi gereken risk faktörleri; hipertansiyon, 
hiperkolesterolemi, obesite ve kan glukozudur. Kullanılabilecek proflaktik ilaçlar ise; aspirin, lipid 
düşürücü ilaçlar, ACE) inhibitörleri ve beta-blokerlerdir. Koruyucu kardiyolojinin temel hedefi 
aterosklerotik plak gelişimini mümkünse en baştan engellemek, bu olmazsa mevcut plakları 
stabilize ederek kardiyovasküler olayları önlemektir. 

Anahtar kelimeler: Ateroskleroz, risk faktörleri, korunma, tedavi.
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Fibrin Yapıştırıcının Yara İyileşmesine Etkisi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Esra Sarıoğlu 
Danışmanı: Öğr.Gör.Dr. Halil AKSOY 
Anabilim Dalı: Biyokimya  
Yılı: 2016

ÖZET

Günümüzde yara iyileşmesini hızlandırmak için yaygın olarak fibrin kullanılmaktadır. Ticari olarak 
insan kanından elde edilen fibrin yapıştırıcılar yara iyileşmesini hızlandırmasına rağmen immün 
reaksiyon ve enfeksiyon riski bulundurmaktadır. Fibrin yapıştırıcıda enfeksiyon hastalıkların 
bulaşma riskini en aza indirmek için hastaların kendi kanları veya tek dönor kullanılmaktadır. Son 
yıllarda yapılan araştırmalar da viral enfeksiyonların bulaşma riskini ortadan kaldırmak için sığır 
ve domuz fibrinojeni elde edilmiştir. Fibrin yapıştırıcının etkisi fibrinojen ve faktör XIII ‘ün yüksek 
konsantrasyonuna bağlanmaktadır. Bu bitirme ödevinde, son yıllarda yapılan birçok araştırmaya 
dayanarak fibrin yapıştırıcının yara iyileşmesine olan etkisi değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Yara iyileşmesi, fibrin yapıştırıcı.
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Beyin Tümörü Tanı ve Tedavisi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sevdenur Selçuk 
Danışmanı: Prof. Dr. Azize ŞENER  
Anabilim Dalı:  Biyokimya  
Yılı: 2017

ÖZET

Beyindeki normal hücrelerin anormalleşerek büyümesi ve çoğalması sonucu iyi huylu ve kötü 
huylu olarak oluşan yapılar kitleleşerek beyin tümörlerini oluştururlar. Beyinde oluşan bu 
tümörler zamanla kafatasına baskı yaparak vücutta birtakım olumsuz sonuçlar doğurur. Beyin 
zamanla normal işlevini kaybeder. Santral sinir sisteminde beyin-omurilik sıvısı akışkanlığını 
bozabilirler veya akımı tamamen durdurup kafa içi basıncında artışa neden olabilirler. Baş ağrısı, 
epilepsi benzeri nöbetler, şiddetli kusma, vücudun bazı bölgelerinde görülen kısmi felç ve kişilik 
bozuklukları bunlardan birkaçıdır.Bir tümör beynin kendinden oluşmuşsa buna primer (birincil) 
beyin tümörü, eğer kanser beyne; akciğer, karaciğer, meme gibi başka alanlardan yayılmışsa buna 
metastatik (ikincil) beyin tümörü denir. Beyin tümörleri çocukluk çağında lösemilerden sonra en 
sık görülen kanser türlerinden biridir. Erişkinlerde primer beyin tümörleri en sık 6. malinite olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde tüm kanser ölümlerinin ise % 2’si primer 
beyin tümörlerinden kaynaklanmaktadır. Bu derlemede beyin tümörünün epidemiyolojisi, risk 
faktörleri, tanısı için kullanılan parametreler ve tedavi yöntemleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Beyin tümörü, kanser, malign, benign, tedavi.
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Diyabetik Yara İyileşmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Emre Sevinç 
Danışmanı: Öğr. Gör. Dr. Halil AKSOY 
Anabilim Dalı: Biyokimya  
Yılı: 2017

ÖZET

Diabetes mellitus, hem akut hem kronik komplikasyonlara neden olabilen bir hastalıktır. Diyabet 
hücre ve bağ dokusu metabolizmasında bozulmaya sebep olmakta ve yara iyileşmesi için bir risk 
faktörü olarak kabul edilmektedir.

Diyabetin yara iyileşmesi üzerine olumsuz etkisi olduğu uzun süredir bilinmektedir. Diyabetiklerde 
yara iyileşmesi yavaşlamakta ve sıklıkla komplikasyonlar eşlik etmektedir. Diyabetik yaralar en sık 
ayaklarda kendisini gösterir. Ayrıca diyabetin kronik komplikasyonlarından birisi olan bu diyabetik 
ayak yaraları periferik damar hastalığı ve nöropatiye enfeksiyonun eklenmesiyle oluşan ekstremiteyi 
tehdit edebilen birçok faktörün beraber etki ettiği büyük bir sorundur. Diyabetik ayak yaraları doku 
ve organ kayıplarına yol açabilen uzun ve sıkıntılı bir süreçtir. Tüm diyabet hastalarının %5-10’ unda 
ayaklarında yaralar vardır veya yaşamlarının belirli bir döneminde bu yaralar oluşacaktır. 

Ayak sorunları diyabet hastalarının en sık hastaneye başvuru nedeni, en sık hastanede yatma nedeni 
ve en uzun hastenede kalma nedenini oluşturur. Diyabetik ayak yaralarının toplumlara maliyeti 
oldukça yüksektir. Diyabetik ayak sorunları dünyanın her yerinde mortalite, morbidite ve maliyet 
yüksekliği nedeniyle en önemli halk sağlığı sorunudur. Bu yüzden bu problemlerin erken tanı ve 
tedavisi hastalar ve toplum açısından önemlidir.

Anahtar Sözcükler: Diyabet, yara iyileşmesi.
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Tiroid ve Tiroid Hastalıkları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ahmet Murat Çelik 
Danışmanı: Öğr. Gör. Dr. Halil AKSOY 
Anabilim Dalı: Biyokimya  
Yılı: 2017

ÖZET

Tiroid bezi; boynun önünde nefes borusunu çevreleyecek şekilde yer alan, kelebeğe benzer bol damarlı 
yapıda endokrin bir bezdir. Tiroid bezinde üretilen hormonlar büyüme, gelişme, üreme, vücut ısısının 
ve bazal metabolizma hızının düzenlenmesi gibi temel metabolizma fonksiyonlarında önemli rol 
oynar. Sinir sistemi başta olmak üzere tüm sistemlerin ideal gelişimi için tiroid hormonlarının salgı 
düzeyi çok önemlidir. Farklı sebeplerle tiroid hormonlarının fazla üretilip salgılanması (hipertiroidi) 
ya da yeterli miktarda üretilmeyip az salgılanması (hipotiroidi) tiroid hastalıklarına yol açar. Tiroid 
hastalıkları oldukça yaygın görülen hastalıklar olup geliştiği dönem, hastalığın seyri gibi faktörlere 
bağlı olarak medikal ya da cerrrahi tedavi gerektirebilir. Özellikle erken dönemde ortaya çıkan tiroid 
hastalıkları tedavi edilmezse organ düzeyinde veya sistem boyutunda kalıcı ve ağır hasarlara neden 
olabilir. Bu çalışmada tiroid bezi ve tiroid bezi hastalıkları ve bu hastalıkların güncel tanı ve tedavi 
yaklaşımları hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler:  Tiroid, tiroid hastalıkları, guatr, hashimoto hastalığı.
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Canan Karatay Diyeti’ne Biyokimyasal Bakış

Öğrencinin Adı-Soyadı: Nurbanu Özgüven 
Danışmanı: Doç.Dr.Özlem BİNGÖL ÖZAKPINAR 
Anabilim Dalı: Biyokimya  
Yılı: 2017

ÖZET

Canlılarda büyüme ve gelişmenin sağlanması, canlılık fonksiyonlarının yerine getirilmesi, sağlıklı 
bir yaşam sürdürülmesi amacıyla dışarıdan besin alınması ve optimum etkinlikle kullanılmasına 
beslenme denir. Beslenme, tüm canlılarda olduğu gibi insanda da yaşamın temel ögelerinin başında 
gelir. Beslenme günümüzde üzerinde durulan önemli konuların başında gelmektedir. Dünyada 
milyonlarca insan sürekli açlık ve yetersiz beslenmenin yol açtığı ölüm ve hastalıklarla savaşırken, 
diğer bir bölümü aşırı ve hatalı beslenmeden kaynaklanan bozukluklar yüzünden yaşamlarını erken 
yaşlarda yitirmekte ve çalışamaz hale gelmektedir. Böylece yetersiz ve dengesiz beslenme sorunları, 
insanların sağlığını bozan etmenlerin başında yer almaktadır. Bütün faktörlerin engellenmesi için 
insanların beslenme konusundaki bilgi eksiklerinin doğru kişiler tarafından ve bilimsel olarak 
kanıtlanmış doğru bilgiler varlığında giderilmesi gerekmektedir.

Son 20 yıldır dünyada ve ülkemizde obezite büyük bir sorun haline gelmiştir. Bütün bu sağlık 
ve kilo sorunlarına yönelik birçok farklı diyet önerilmektedir. Bunlardan biri de Prof. Dr. Canan 
Karatay’ın hazırladığı Karatay Diyeti’dir. Bu tezde, ülkemizde son zamanlarda kamuoyunu oldukça 
meşgul eden, ileri sürdüğü ezber bozan beslenme önerileriyle özellikle tıp camiasının büyük bir 
çoğunluğunu karşısına alan Canan Karatay’ın önerdiği diyetin biyokimyasal yönü tartışılmıştır. 
Özellikle kolesterolün insan vücudu açısından gerekliliğini savunarak, kolesterol ilaçlarını hedef alan 
açıklamaları nedeniyle birçok insanın kontrolsüz biçimde ilaçlarını bırakmasına neden olmuştur. 
Diyetin temelinde vurgulanan beslenme önerilerinin birçoğunun haklılık payı bulunmakla birlikte, 
çocuk ve yetişkin beslenmeleri açısından herhangi bir ayırıma gitmemiş olması bu diyet için en önemli 
sorunu teşkil etmektedir. Biz hazırlamış olduğumuz bu tezde, tek yönlü ve protein-yağ ağırlıklı bir 
beslenmeden ziyade; dengeli bir biçimde ve kişinin ihtiyacına uygun bütün besin öğelerini doğru 
miktarlarda içeren beslenmenin daha doğru olacağına savunuyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme, karatay diyeti, kolesterol, obezite.
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Diyet İndüklü Obezitede Egzersizin İnce Barsak Dokusu Üzerindeki 
Etkilerinin Biyokimyasal Olarak İncelenmesi 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gizem Koçin 
Danışmanı: Doç.Dr.Özlem BİNGÖL ÖZAKPINAR 
Anabilim Dalı: Biyokimya  
Yılı: 2017 

ÖZET

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) obeziteyi sağlığı bozacak şekilde, yağ dokularının hiperplazisi ve 
hipertrofisi olarak tanımlamaktadır. Özellikle yağ içeriği yüksek diyetlerin tüketimindeki artış, gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde obezitenin oluşumunda rol alan en önemli etkenlerden biridir. Tip 2 diyabet, 
insülin direnci, metabolik sendrom, hipertansiyon, infertilite gibi değişik klinik bozukluklar obezitenin 
yakın ilişki içerisinde bulunduğu en temel metabolik hastalıklardır. Egzersiz, enerji tüketiminde hızlı 
bir artış şeklinde tanımlanabilir. Egzersiz süresince endokrin sistem ve iskelet sistemi gibi çeşitli adaptif 
mekanizmalar rol oynar. Yapılan çalışmalarda, barsak epitelinin obezitede permeabilitesinin arttığını ve 
mikrobiatada önemli değişiklikler yarattığı ortaya konulmuştur. Diğer taraftan uzun süreli egzersizin, 
obezitede barsak epiteli üzerine olası etkilerini gösteren çalışmaya rastlanılmamıştır.

Biz bu çalışmada, Wistar albino erkek sıçanlar (n=32, 250-300 gr) kullanıldı. Kontrol (K) ve Kontrol 
+ Egzersiz (K+E) grubundaki sıçanlara standart sıçan yemi ve çeşme suyu verilirken, obezite 
oluşturmak için yüksek yağlı diyet (YYD) ve YYD+Egzersiz grubundaki sıçanlar deney süresince 
%45 yağlı diyetle beslendi. YYD ile K+E ve YYD + E gruplarına çalışmanın 9. Haftasından itibaren 
yüzme egzersizi uygulandı. İlk haftanın sonundan itibaren 7 hafta boyunca sıçanlara, haftada 5 
gün günde 60 dakika yüzme egzersizi uygulandı. Sakrifikasyon sonrası hayvanlardan alınan barsak 
dokularında oksidatif, apoptotik ve inflamasyon markırları araştırıldı.

Yapılan analizler sonucunda, MDA, IL-6, TNF-α ve kaspaz 3 seviyelerinin YYD grubunda kontrole 
kıyasla istatistiksel anlamlı olarak artarken, YYD+E grubunda azaldığını belirledik. GSH seviyeleri 
de YYD grubunda anlamlı olarak azaldı. Egzersiz GSH seviyelerinde artışa neden olmasına rağmen 
bu artış istatistiksel anlamlı değildi. Sonuç olarak, egzersizin obezitede barsak dokusu üzerinde 
koruyucu bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, yüksek yağlı diyet, yüzme, barsak.  
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Flavinoidler ve Etki Mekanizması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ahmet Tevfik Ergen 
Danışmanı: Prof.Dr.Derya ÖZSAVCI 
Anabilim Dalı: Biyokimya 
Yılı: 2017

ÖZET

Flavinoidler çoğu bitkilerde bulunan düşük molekül ağırlıklı polifenolik bileşiklerdir. Özellikle 
bitkilerde yeşil, turuncu, kırmızı pigmentlerden sorumlu yapılar olarak tanımlanırlar. İn vivo/ in 
vitro deneyler ve epidemiyolojik çalışmalarda tesbit edilmiş birçok biyoaktiviteleri bildirilmektedir. 
Kardiyovasküler sistem üzerine olan aktiviteleri en çok üzerinde durulan etkileridir. Bunun yanında 
serbest radikal uzaklaştırıcı (antioksidan), anti-trombotik, antihipertansif, antialerjik antienflamatuar, 
antiapoptotik, ve son zamanlarda antikanserojen ve kognitif aktiviteleri üzerindeki çalışmalar 
devam etmektedir. Ayrıca flavinoidler çeşitli mekanizmalarla vazodilatör etkilidir, bu aktiviteleri 
endotelyuma bağımlı ve endotelyumdan bağımsız bir tarzdadır. Özellikle iskemi reperfüzyon 
hasarında farklı bir çok mekanizma ile flavinoidlerin koruyucu aktiviteleri ileri sürülmektedir. Bu 
tezde flavinoidler hakkında genel bilgiler ve etki mekanizmaları açıklanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Flavinoid bileşikleri, antioksidan, antibakteriyel, antidepresan, antiinflamatuar, 
hepatotoksik-antitoksik, antimikotik, osteoproz, antiviral, antikarsinojen, kognitif etkiler.
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Güncel Biyofarmasötiklerin Sinir Hücresi Hasarı Tedavisindeki 
Potansiyellerinin Araştırılması ve Hedeflendirme Seçenekleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Cengizhan Ender Canpolat 
Danışmanı: Prof.Dr.Derya ÖZSAVCI 
Anabilim Dalı: Biyokimya 
Yılı: 2017

ÖZET

Biyoteknolojik ilaçlar her geçen artan pazar payı ile ilaç endüstrisinin geleceğini şekillendirmesi 
muhtemel olan en hızlı büyüyen ilaç sektörüdür.  Sentetik kökenli ilaçlara kıyasla pek çok üstünlük 
barındıran bu yeni ilaç üretim tekniği iyileştirilememiş medikal vakaların tedavisi olabilecektir. 
Biyofarmasötiklerin parenteral uygulama yollarının dışında uygulama yollarının denenmesi ve 
tedavi uygulanan hastaların uyuncunun artırılabilmesi, hasta bakım maliyetlerinin düşürülebilmesi 
için önem teşkil eder. Nanopartiküllü platformlar ile biyofarmasötiklerin hedeflendirilmesi 
ve mikroiğneler  gibi birçok alternatif mevcuttur ve arştırmalar bu uygulama yöntemlerine 
yoğunlaşmıştır.

Sinir sistemi hastalıklarının iyileştirilebilmesi için biyofarmasötiklerin kullanılması  yeni bir kavramdır 
ve sentetik ilaçların hedefsiz mermi etkisinden çok daha kesin ve güvenilir sonuçlar sunmaktadır. 
Biyofarmasötikler ile tedavi geleneksel tedaviye kıyasla birçok komlikasyonu önleyebilir,  riskleri 
azaltabilir, maliyet ve hast bakımına harcanan zaman da kısalabilir. Bu bitirme tezinde sözü geçen 
konu hakında araştırılma yapılmış olup, elde edilen sonuçlardan yola çıkan öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Biyofarmasötik, biyoteknoloji, sentetik ilaçlar biyokimyası, naopartiküller.
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Antipsikotiklerin Metabolik Homeostazdaki Rolü 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Fatih Kara 
Danışmanı: Prof. Dr. Şermin TETİK 
Anabilim Dalı: Biyokimya 
Yılı: 2017

ÖZET 

Şizofreni, psikososyal fonksiyonlarda belirgin bozukluklara neden olan kronik belirtiler gösteren, 
dünya nüfusunun %1’inde gözlemlenen, önemli bir psikotik bozukluktur. Antipsikotikler tıpta en 
çok kullanılan ilaç grubu “arasında bulunmaktadır. Antipsikotikler ciddi psikiyatrik hastalıkları 
olan şizofreni ve mani hastalarının tedavisi için kullanılan, tıpta ataraktik, nöroleptik, majör 
trankilizan gibi adlarla anılan bu ilaçlar günümüzde etkilerine uygun olarak antipsikotik  adı altında  
değerlendirilmektedir. Antipsikotikler kimyasal olarak sınıflandırıldığında tipik ve atipik olarak 
ikiye ayrılır. Atipik antipsikotiklere; klozapin, olanzapin, ketiapin, risperidon, paliperidon, sülpirid, 
aripipirazol, zotepin, sertindol örnek olarak verilebilir. 

Bu ajanların metabolik homeostazda önemli etkileri vardır. Antipsikotikler tuberoinfundibuler 
dopamin yolunda dopamin reseptörlerini bloke etmesiyle prolaktin salınımında artışa neden olur. 
Antipsikotiklerin önemli bir kısmının kemik metabolizması üzerine olumsuz etkisi vardır. Atipik 
antipsikotiklerin insülin direnci yoluyla hiperglisemiye neden olduğu düşünülmektedir. Lipit 
seviyelerine en fazla olanzapin ve klozapin olumsuz etki gösterirken, ziprasidon ve aripiprazol bu 
konuda daha az etkide bulunmaktadır. Antipsikotiklerin leptin hormonunu artırarak kilo alımını 
etkilediği saptanmıştır. Myokardit ve kardiyomyopati antipsikotiklerin seyrek gözlenen ancak 
ölümcül olabilecek sonuçları gösterdikler etkiler arasında yer almaktadır. Bu çalışmada atipik 
antipsikotik ajanlar incelenerek  metabolik homeostaza etkileri değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Şizofreni, antipsikotikler, metabolizma, homeostaz.
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Hastalıkların Epigenetik Kontrolünde Beslenmenin Rolü

Öğrencinin Adı-Soyadı: Vildan Yavuz 
Danışmanı: Prof. Dr. Şermin TETİK  
Anabilim Dalı: Biyokimya  
Yılı: 2017

ÖZET

İlk olarak 1942’de Conrad Waddington adlı bir biyolog tarafından kullanılan epigenetik terimi, DNA 
diziliminde bir farklılık oluşmaksızın gen ifadesinde kalıtsal değişikliklerin indüklenerek fenotipin 
değiştirilebilmesi olarak tanımlanmıştır. Başlıca epigenetik mekanizmalar DNA metilasyonu, histon 
modifikasyonları ve kodlamayan RNA’yı içerir. Epigenetik mekanizmalar dokuya spesifik gen 
ifadesinin kazandırılmasında, hücre farklılaşmasında ve genetik baskının düzenlenmesinde yer alır 
ve kanser dahil olmak üzere birçok hastalığa neden olur. Çevresel uyaranlarla değişebilme özelliğine 
sahip olan epigenetik fenomen, alınan besinlerin ve biyoaktif bileşiklerin embriyonik gelişme, 
yaşlanma ve hastalıklar dahil olmak üzere fizyolojik ve patolojik süreçlerle ilişkili kritik genlerin 
ekspresyonunu modifiye edebilme özelliğini inceler. Beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzlarındaki 
artan değişimler nedeniyle insanlar diyetle ilgili bozukluklara daha yatkın hale gelmektedir. Bu 
nedenle, insanların diyet ve sağlık arasındaki ilişkiyi anlamalarına yardımcı olmak ve faydalanmasını 
sağlamak için bu alandaki araştırmaların çoğaltılmasına ihtiyaç vardır.

Bu çalışmada besinlerin ve polifenol bileşiklerin hastalıkların oluşumuna ve epigenetik kontroldeki 
etkisine katkısı incelenirken, bu fenomene katkıda bulunan pek çok parametrenin ele alınarak 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Epigenetik, besin, hastalık, nutrigenomik, polifenol bileşikler.
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D vitamini ve Kanser: Retrospektif, Prospektif ve Klinik Çalışmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gamze Özek 
Danışmanı: Prof. Dr. Azize ŞENER 
Anabilim Dalı: Biyokimya 
Yılı:  2018

ÖZET

D vitamini endojen olarak vücutta sentezlenebilen steroid hormon ailesinin bir üyesidir. Son yıllarda 
yapılan çalışmalar iskelet-kas sistemi için büyük önem taşıyan D vitaminin, farklı biyolojik etkileri 
de olduğunu göstermiştir. D vitaminin iskelet sistemi dışı etkileri üzerinde yapılan çalışmalar D 
vitamini düzeylerinin kardiyovasküler hastalıklar, insülin direnci, diyabet, hipertansiyon, otoimmün 
hastalıklar, metabolik sendrom, obezite,  psöriasis,  psikosomatik hastalıklar ve multipl skleroz 
gelişimi ile ilişkili olabileceğini ortaya koymaktadır.  

Vitamin D düzeyleri, kanser gelişimi ile de ilişkilendirilmektedir. Hücre kültürü çalışmaları, D 
vitaminin aktif metabolitinin (1,25(OH)2Dз) ve analoglarının hücre döngüsünün durdurulması, 
apoptotik etki, hücre farklılaşmasının düzenlenmesi, inflamasyon ve anjiyogenez önlenmesi gibi 
çoklu mekanizmalar yoluyla antitümör etkilere sahip olduğunu göstermektedir.  Günümüzde 
düşük D vitamini düzeyi çok yaygındır. Düşük D vitamini düzeyleri ile kanser riski artışı arasında 
popülasyon-bazlı yapılan çok sayıda çalışma vardır.  Bu derlemede birçok kanser türlerinde yapılan 
çok sayıda restrospektif, prospektif ve klinik çalışmalar incelenmiştir. Bu araştırmalar meme, 
kolorektal, prostat,  over, cilt ve hematolojik kanserler ile D vitamini düzeyleri arasında ilişki 
olabileceğini göstermektedir. Akciğer kanseri, mide kanseri ve özofagus kanseriyle D vitamini 
düzeyleri arasnda ilişki olduğu görülse de daha ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.  
Pankreas kanseri ve prostat kanseri ile ilgili tutarsız sonuçlar bulunmaktadır ve daha ileri klinik 
çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Sonuç olarak, bazı epidemiyolojik ve klinik çalışmalar tutarsızlıklar gösterse de genel olarak elde 
edilen sonuçlar, vitamin D eksikliğinin özellikle bazı kanser türlerine yakalanma riskini artırdığını 
göstermektedir. D vitamini eksikliğini önlemek ve D vitamini desteği almak bu kanserlere yakalanma 
insidansını azaltmak, kanser prognozunu ve sonuçlarını iyileştirmek için güvenli bir strateji yol olabilir. 

Anahtar Sözcükler: D vitamini, kanser, restrospektif, prospektif, klinik çalışma.
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Yara İyileşmesi ve Tedavisi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Bilal Eslem Yetkin  
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Halil AKSOY  
Anabilim Dalı: Biyokimya  
Yılı: 2018

ÖZET 

Vücut yapılarının bütünlüğünün bozulmasıyla ortaya çıkan doku kayıplarına ‘yara’ denir. Yara 
deyiminin karşılığı olarak erozyon, ülser ve fissür deyimleri de kullanılır. Bir yara, yaralanma, kan 
akışı ya da ameliyat gibi kasıtlı yaralanmanın sonucu olarak ortaya çıkabilecek cildin sürekliliğini 
kaybetmesine yara denir. 

Yara iyileşmesi; hücresel, fizyolojik ve biyokimyasal bir dizi olayın bütünleşmesi sonucu meydana 
gelmekte olup özellikle kronik yaraların tedavisi hekimler için büyük sorun oluşturmaktadır. Başarılı 
bir yara iyileşmesi saglayabilmek ve tedavide en uygun yaklaşımı seçebilmek için, yara oluşum 
patogenezinin ve yara iyileşme mekanizmalarının tam olarak anlaşılması gerekmektedir. 

2–3 aylık bir sürede iyileşmeyen yaralar kronik yara olarak kabul edilir. Kronik yaralar, enflamasyon 
ve proliferasyon aşamasından maturasyon aşamasına geçememiş yaralardır. Açık yarada cilt defekti 
vardır. O zamana kadar cilt (epitel) örtüsü altında olan dokular açıkta kalmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Yara iyileşmesi, yara tedavisi.
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Yanık Yaralarının İyileşmesi 

Öğrencinin Adı-Soyadı: İbrahim Efe 
Danışmanı: Öğr.Gör.Dr. Halil AKSOY  
Anabilim Dalı: Biyokimya  
Yılı:2018

ÖZET

Deri ve/veya derialtı dokularda; ısı, soğuk, elektrik, radyasyon veya kimyasal ajanlara maruz kalarak 
oluşan akut hasarlanmaya yanık denir. Oluşan hasar; deri ve derialtı dokularda olmasına rağmen 
yanığın derinliği, yüzey alanı, neden olan ajan ve takip sürecinde oluşabilecek enfeksiyon, metabolik 
durumlar gibi nedenlerle tüm organizma da oluşturduğu fizyopatoloji ile prognozu belirleyen çok 
kapsamlı bir travmadır. 

Yanık yarası iyileşmesi iltihaplanma, yeniden epitelizasyon, granülasyon, neovaskülarizasyon ve yara 
kasılmasını içeren karmaşık bir işlemdir. Antioksidanlar, sitokinler ve karaciğer ve böbrek hasarı 
biyobelirteçleri dahil olmak üzere pek çok biyokimyasal yanık iyileşme sürecine dahil olur. 

Yanık yarasında uygulanan tedavi yara bakımı, medikal ve cerrahi tedaviyi içerir. Tedavide yanığa 
neden olan etkenden çok yanık yarasının genişliği ve derinliği önemlidir. Bazı hastalar pansuman 
tedavisi ile iyileşirken bazı hastalara da pansuman tedavisini takiben cerrahi tedavi uygulanmaktadır. 
Tedavi yaranın özelliklerine ve büyüklüğüne bağlıdır. Tüm tedavilerdeki amaç hızlı, komplikasyonsuz 
ve ağrısız iyileşmeye yöneliktir.

Anahtar Sözcükler: Yanık ve yara iyileşmesi.
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Yara İyileşmesi ve Besinler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Hacı Ahmet Çantay 
Danışmanı: Öğr.Gör.Dr. Halil AKSOY  
Anabilim Dalı: Biyokimya  
Yılı: 2018

ÖZET 

Yara çeşitli etkenler sonucu (miyokard infarktüsü sonrası, ameliyat sonrası, delici kesici kazalar 
sonrası vb.) oluşabilen ve dokunun normal anatomik yapı ve fonksiyonunun kaybolması olarak 
tanımlanmaktadır  Yaralar, cildin epitel bütünlüğünde basit bir bozulma şeklinde yüzeysel olabileceği 
gibi, tendonlar, kaslar, damarlar, sinirler ve hatta kemik gibi cilt altı dokuları kapsayacak kadar 
derin de olabilir  Yaralanma sonrası enfeksiyonu önlemek ve sıvı kaybını en aza indirmek için cilt 
bütünlüğünü en kısa sürede tekrar sağlanmalıdır . Bu olaylar birden fazla ve birbiriyle koordineli 
hareket eden mekanizmaların aktive edildiği ve bu sayede yara onarımının uyarıldığı senkronize ve 
aynı zamanda kompleks bir biyolojik süreçle meydana gelmektedir . Akut yara onarımı genel olarak 
4 evrede gerçekleşmektedir: hemostaz, inflamasyon, hücre çoğalması ve yeniden şekillenmeyle . 

Yara iyileşmesindeki sismetik faktörlerden beslenme 

Yara iyileşmesi için enerji ve anabolik olaylara gereksinim vardır. Beslenme bozukluğu olan hastalarda 
yara iyileşmesi tam olmaz, gecikir ve bu kişilerin enfeksiyona karşı savunma mekanizmaları yeterli 
olmadığından yara yerinde enfeksiyon gelişme riski yüksektir. 

Anahtar sözcükler: Beslenme, yara iyileşmesi.
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Obezitede Melatonin Etkisi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Muhsine Kevser Gürtürk 
Danışmanı: Doç.Dr.Özlem BİNGÖL ÖZAKPINAR 
Anabilim Dalı: Biyokimya  
Yılı: 2018

ÖZET

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi toplumumuzda da giderek artmakta olan obezitenin metabolik 
komplikasyonlara sebep olması büyük bir halk sağlığı problemi olarak tanımlanmaktadır. Obezite, 
genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu, boy uzunluğuna göre 
vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır. Yetişkinlerde sinirsel, hormonal, kimyasal 
ve fiziksel mekanizmalarla vücut ağırlığı belirli bir düzeyde tutulmaktadır. Bu mekanizmaların bir 
veya birkaçındaki bozukluk bu dengeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Dengenin bozulması beden 
ağırlığının değişmesiyle sonuçlanır.

Melatonin, karanlıkta pineal bezden salgılanan, uyku, üreme, sirkadiyen ritim ve immünite gibi 
pek çok biyolojik fonksiyonun düzenlenmesinde rol oynayan bir hormondur. Melatonin güçlü 
antioksidan özelliğiyle diyabet, enfeksiyon hastalıkları, uyku bozuklukları, depresyon ve daha birçok 
hastalıkta olumlu etkileri gösterilen bir hormondur. Çalışmamızda melatoninin vücut kütlesi, enerji 
metabolizması ve çeşitli dokular üzerindeki etkisi ve obeziteyle bağlantısı araştırılmaya çalışılmıştır. 
Yapılan literatür araştırması sonucunda, obez farelere eksojen melatonin uygulamasının vücut 
ağırlığını, adipoz doku depolarını, adiposit hiperplazi ve hipertrofisini, kan glukozunu, proinflamatuar 
faktörlerin seviyesini azalttığı belirlenmiştir. Diğer taraftan, eksojen melatonin uygulamasının vücut 
kitlesi, yağ ve glukoz metabolizması üzerine olumlu etkileri olduğu gösterilmiş olmasına rağmen 
yapılan bazı çalışmalarda melatonin düzeyi ile vücut kütle indeksi arasında herhangi bir bağlantı 
bulunamamıştır. Bu yüzden, bu konunun daha fazla sayıda çalışmalarla ve daha fazla olgu üzerinde 
araştırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Melatonin, obezite, epidemik, antioksidan, hastalıklar
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Kanser ve Melatonin İlişkisi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Esmanur Aktaş 
Danışmanı: Doç.Dr.Özlem BİNGÖL ÖZAKPINAR 
Anabilim Dalı: Biyokimya  
Yılı: 2018

ÖZET

Kanser insanlık tarihinde uzun yıllar boyunca var olmuştur. Günümüzde ise kanser oranı daha 
çok artmış olup, gelişmiş ülkelerdeki en sık 2. ölüm sebebi olarak en yüksek mortaliteye sahip 
hastalıkların arasında yerini almıştır.

Akciğer kanserinden sonra erkeklerde en sık görülen kanser türleri, kolorektal ve prostat; kadınlarda 
ise meme, kolorektal ve midedir. Erkeklerde akciğer kanseri; kadınlarda ise meme kanseri ölüm 
sebepleri arasında birinci sırada yer almaktadır.

Kanser ile ilgili birçok tedavi yöntemi geliştirilmiş bulunmaktadır ve hala da çalışmalara devam 
edilmektedir. Pineal bezden salınan ve birçok araştırmaya konu olan melatonin, kanser için de 
araştırma konusu olmuştur. Bu çalışmada ise üzerinde hala çalışılmaya devam edilen ve olumlu 
sonuçlarla karşılaşılan melatoninin, kanser üzerine tek başına ve de kemoterapötik ilaçlar gibi 
ajanlarla kombine kullanımı sonucu etkinliği ile ilgili yapılan araştırmalar derlenmiştir. 

Sonuçlar, melatoninin birçok kanser çeşidi üzerinde farklı mekanizmalarla apoptoz ve daha birçok 
etkinliğe sahip olduğunu göstermekte ve melatoninin kanser için gelecek vadeden bir terapötik ajan 
olabileceğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kanser,  melatonin, tedavi, apoptoz, antikanser.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

64

Açlık ve Toklukta Metabolizmadaki Değişiklikler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Berkay Biçer 
Danışmanı:Prof.Dr.Derya ÖZSAVCI 
Anabilim Dalı: Biyokimya 
Yılı:2018

ÖZET   

Açlık, organik, psikolojik ve sosyal nedenleriyle, tüm dünyada kalabalık insan yığınlarını 
etkilemektedir. Açlık, metabolik ve yapısal olarak birçok sistem üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle 
komplikasyonların anlaşılması, mortalite ve morbiditenin değerlendirilmesi ve tedavi protokolünün 
hazırlanması açısından açlığın fizyolojisi ve metabolizmada meydana getirdiği değişiklikler 
bilinmelidir. Bu derlemede açlık ve tokluğun insan metabolizmasında ne gibi değişikliklere yol açtığı 
incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Açlık, tokluk, iştah, metabolizma.
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Sarılık ve Hepatit B

Öğrencinin Adı-Soyadı: Şeyma Nur Yıldız 
Danışman: Prof.Dr.Derya ÖZSAVCI 
Anabilim Dalı: Biyokimya 
Yılı: 2018

ÖZET

Hepatit B enfeksiyonu, Hepatit B virüsünün karaciğer dokusunda enfeksiyona yol açmasıyla gelişen 
klinik bir durumdur. Hepatit B virüsü, karaciğere yerleşerek burada karaciğer hücrelerini tahrip eder, 
iltihap oluşmasına neden olur. 6 Aydan uzun süren  durumlarda kronikleşir ve çeşitli hastalıklara 
yol açar. Bu hastalıklar siroz, saraılık ya da karaciğer kanseridir.Hepatit ve sarılık halk arasında aynı 
anlamda kullanılmaktadır.Sarlık hepatitin bir belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat her hepatit 
olgusunda sarılık görülmez. Esasen vücuttaki bilirübin miktarının artmasi ve deri, sklera, dokularda 
renk değişikliği ile karaktesize bir hastalıktır. Sarılık, karaciğer, pankreas, safra kanalı kanserleri gibi 
başka hastalık lara da bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur.

Anahtar sözcükler: Sarlık, hepatit, karaciğer, enflamasyon, HBV.
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Tip 2 Diyabet ve Karaciğer İskemi Reperfüzyon Hasarı Üzerinde 
Resveratrolün Antioksidan Etkinliği

Öğrencinin Adı-Soyadı: Rumeysa Doğan 
Danışmanı: Prof. Dr. Şermin TETİK  
Anabilim Dalı: Biyokimya  
Yılı: 2018

ÖZET

Diabetes mellitus, karmaşık bir metabolik hastalıktır, Tip 2 Diyabet, diyabetli hastaların yaklaşık 
%90 etkiler. İnsülin sekresyonu, eylemindeki bozukluklar ve bunları takip eden bir dizi metabolik 
olay ile karakterizedir. Ayrıca diyabet çeşitli organ ve dokularda uzun süreli hasara, disfonksiyona 
ve yetmezliğe neden olmaktadır. Diyabete bağlı komplikasyonlar oluşmasında oksidatif stres önemli 
role sahiptir. Diyabetli hastalarda mevcut hiperglisemi serbest radikal oluşumunu arttırır; endoljen 
antioksidanlar toksik reaktif oksijen türlerini dengelemek için yeterli olmaz ve buna bağlı olarak 
oksidatif streste artış meydana gelir. Artan oksidatif stres ve diyabet birçok cerrahi komplikasyon için 
önemli bir risk faktörüdür. Özellikle iskemi reperfüzyon(IR) hasarının kötü prognozu ile ilişkilidir. 
IR hasarı, bir hipoksik organdaki hücresel hasarın oksijen iletiminin restorasyonun takiben 
vurgulandığı bir olgudur. Karaciğer iskemi reperfüzyon hasarı(IRI) çoklu doku ve organları etkileyen 
karmaşık bir süreçtir. Karaciğer IRI, hepatit fonksiyonları ciddi şekilde bozabilir, hatta birden fazla 
organ disfonksiyonuna neden olan geri dönüşümsüz hasara neden olabilir. Son birkaç yılda yapılan 
in vitro ve in vivo çalışmalarda, çok sayıda bitki türü de bulunan doğal olarak oluşan fitoaleksin 
resveratrolün organizmada yararlı etkiler sağladığı, diyabet dahil olmak üzere bazı metabolik 
hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesinde yardımcı olabileceğine dair kanıtlar sağlamıştır. 
Literatürden elde edilen veriler, resveratrolün diyabetle ve oksidatif stres ile ilgili yararlı etkileyen 
olduğu yönündedir. Bu derleme, hepatik iskemi reperfüzyon hasarına sahip, deneysel metotlarla Tip 
2 diyabet oluşturulmuş canlılarda artmış oksidatif stres üzerinde resveratrolün antioksidan etkinliği 
hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.        

Anahtar Sözcükler: Diyabet, tip 2 diyabet, resveratrol, antioksidan, oksidatif stres, karaciğer iskemi 
reperfüzyon hasarı.
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Alzheimer Hastalığı ve Tanımlanmasında Kullanılan Biyomarkerlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Senanur Göçmen 
Danışmanı: Prof. Dr. Şermin TETİK 
Anabilim Dalı: Biyokimya  
Yılı: 2018

ÖZET

Yaşlı nüfusun artması ile birlikte Alzheimer hastalığı büyük bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. 
Hastalık klinik olarak, progresif kognitif düşüş ile birlikte, günlük yaşam aktivitelerinde bozulma ve 
ilerleyen davranış bozuklukları ile karakterizedir. Bütün demas olguların %50-70’ini oluşturmaktadır. 
Hastaların yaşam kalitelerini büyük ölçüde azalmasına ve sonunda ölümlere neden olan Alzheimer 
hastalığının sıklığı giderek artmaktadır. En önemli özelliği sinsi başlayıp yavaş seyirli olmasıdır. 
Alzheimer hastalığında yaş, aile öyküsü ve kişinin apolipoprotein E (Apo E) Ɛ4 aleline sahip olması 
kesin risk faktörleri olarak bilinmektedir. Amiloid beta peptid (Aβ) ve tau proteini hastalığın 
patogenezindeki anahtar moleküllerdir. Bu çalışmada Alzheimer hastalığına ait risk faktörleri, bu 
hastalığın tanısı, klinik belirtileri, fizyopatolojisi ile biyomarkerları ve son yıllarda bu hastalıkla ilgili 
olarak yapılan yeni biyomarker araştırmaları gözden geçirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Alzheimer hastalığı, amiloid beta peptid (Aβ), tau proteini, apolipoprotein E 
(Apo E) Ɛ4.
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Non-Alkolik Olgularda Karaciğer Yağlanmasının Biyokimyasal 
Sonuçları

 Öğrencinin Adı-Soyadı: Elif Ece Uzun 
Danışmanı: Prof. Dr. Şermin TETİK 
Anabilim Dalı: Biyokimya 
Yılı: 2018

ÖZET 

Giriş:  Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH) hepatositlerde trigliserid damlacıklarının 
birikmesi ile karakterize olup; basit yağlanmadan steatohepatit (NASH)’ e, ilerlemiş fibrozis ve 
siroza kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan ve gelişmiş ülkelerde daha sık görülen kronik bir karaciğer 
hastalığıdır. Hastalığın patogenezinde obezitenin, hiperlipideminin, insülin direncinin ve Tip 2 
DM’un önemli bir rolü olduğu düşünülmektedir. Giderek artan kanıtlara da bakılarak NAYKH 
patogenezinde rol alabileceğini düşündürmektedir.  

Amaç: Bu çalışmada NAYKH olan bireylerde bu hastalığın laboratuvar sonuçlarına bakılarak diğer 
hastalıklarla ilişkisini ortaya koymak, bu hastalığın tedavilerinin incelenmesi ve hastaların klinik, 
biyokimyasal ve histolojik özellikleri ile olası ilişkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Sonuç: Yapılan araştırmalarda NAYKH patogenezinde yukarıda belirtilen hastalıkların etkili olduğu 
ortaya konulmuştur. Hem bu eşlik eden hastalıkların NAYKH’ndaki tedavi yöntemleri hem de 
yalnızca NAYKH tedavisi için geliştirilmeye devam edilen ilaçların bilgileri ortaya konulmuştur. 
Ancak bu çalışmaların daha fazla geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler: Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı, steatohepatit, fibrozis, siroz, tedavi.
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Meme Kanseri ve Beslenme İlişkisi

Öğrencinin Adı-Soyadı:  Özge Kılınç 
Danışmanı: Prof. Dr. Azize ŞENER 
Anabilim Dalı: Biyokimya 
Yılı: 2019 

ÖZET

Meme kanseri kadınlarda görülme sıklığı yüksek olan ve en sık ölüme yol açan kanser çeşididir. Çok 
nedenli bir sağlık sorunudur.  Meme kanseri için birden fazla risk faktörü vardır ve bu risk faktörleri 
değiştirilemeyenler ve potansiyel olarak değiştirilebilir olanlar olmak üzere ikiye ayrılabilir. Regl 
dönemine erken girmiş olmak, nulliparite, çok genç yaşta doğum yapmak, kısa süreli emzirme 
dönemi, menapoza geç girmek değiştirilemeyen temel risk faktörlerindendir. Bu faktörlerin dışında 
obezite, fiziksel inaktivite, beslenme ve diyet gibi değiştirilebilir risk faktörleri de meme kanserine 
yakalanma riskini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Meme kanserinde mortaliteyi azaltmada erken 
tanı ve tedavi çok önemlidir. Meme kanserini önleyen bir yöntem henüz mevcut değildir.

Korunma açısından bakıldığında; sağlıklı beslenme, özellikle hormon bağımlı kanserler başta olmak 
üzere kanser riskini azaltmaktadır. Beslenme, kardiyometabolik hastalıklarla da ilişkili olup, meme 
kanseri gelişiminde de rol oynamaktadır. Son yıllarda beslenme ve meme kanseri arasındaki ilişkiyi 
araştıran çok sayıda çalışma yapılmıştır.  Bu derlemede meme kanseri, epidemiyolojisi, risk faktörleri 
ve beslenme düzeninin, tükettiğimiz temel gıdaların meme kanseri üzerinde nasıl etkileri olduğu ve 
meme kanserine yakalanma riskini ne derece etkilediği derlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Meme Kanseri, beslenme, yağlar, karbonhidratlar, proteinler.
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Alzheimer Hastalığı ve Beslenmenin Rolü

Öğrencinin Adı-Soyadı: Elif Selin Şahlan 
Danışmanı: Prof. Dr. Azize ŞENER 
Anabilim Dalı: Biyokimya 
Yılı: 2019 

ÖZET

Alzheimer hastalığı kişilerde bellek kaybı, dil bozuklukları, motor becerilerin yitirilmesi ve karakter 
bozukluklarına sebep olan, uzun latent bir döneme sahip, ilerleyici ve nörodejeneratif kronik bir 
hastalık olup, demansın en yaygın formudur. Alzheimer hastalığı beyinde nöron içinde nörofibriler 
yumak, nöron dışında senil plak oluşumu, nöron ve sinaps kaybı ile karakterizedir. Bu hastalık 
için kullanılan mevcut tedavi Alzheimer hastalığının altında yatan nedeni önlemeye veya tedavi 
etmeye yönelik olmayıp sadece semptomların bir parça iyileştirilmesini sağlayabilmektedir. Son 
zamanlarda yapılan araştırmalar besinlerin Alzheimer hastalığına etki edebileceğini göstermektedir. 
Besinlerin homosistein, oksidatif stres ve inflamasyon seviyelerinde, amiloid β peptidin üretiminde, 
birikiminde, atılımında, nöronlar üzerinde yapmış olduğu toksisitesinde ve Tau patolojisinde rol 
oynayarak Alzheimer hastalığı riskini arttırabileceği veya azaltabileceği bununla beraber Alzheimer 
hastalığının seyrinde olumlu veya olumsuz gelişmeler sağlayabileceği ileri sürülmüştür. Çalışmalar 
genel olarak polifenoller, A, B, C, D, E ve K vitaminlerini Alzheimer hastalığı riskini azaltması ile 
ilişkilendirmiştir. Minerallerden selenyum ve çinkonun yararlı etkilere sahip olduğu gösterilmiştir. 
Yüksek kolestrol seviyeleri, yüksek miktar trans yağ asitleri tüketimi, yüksek miktar kalori alımı 
alzheimer hastalığı riskini arttırması ile ilişkilendirilmiştir. Çalışmalar haftada en az bir adet balık 
tüketiminin Alzheimer hastalığı riskini azalttığını göstermektedir. Çalışmalarda diyet şekillerinden 
en fazla yararlı etkiyi MIND diyetinin sağladığı görülmüştür. 

Sonuç olarak bazı besinlerden yüksek bazılarından ise düşük miktarda ve bazı besin çeşitlerinin 
kombine tüketilmesinin Alzheimer hastalığının önlenmesinde ve hastalığın seyri üzerinde yararlı 
etkilere sahip olabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Alzheimer, beslenme, yağ asitleri, vitaminler, mineraller.
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Yara İyileşmesine C Vitamininin Etkisi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Okan Kırmızıtaş 
Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Halil AKSOY 
Anabilim Dalı: Biyokimya 
Yılı:2019

ÖZET

Askorbik asit kollajen, proteoglikanlar ve kemik, deri, kapillar duvar ve diğer bağ dokuların hücre içi 
matriksinin organik bileşenlerinin sentezinde önemli rol oynar. VitaminC, demir ve oksijenle beraber 
kollajen sentezi sırasında, lizin ve prolinin hidrolizasyonu için gereklidir . C-vitamini eksikliğinde 
anormal kollajen ipliklerinin oluşumuna neden olur ve kollajen demetler anstabl 21 ve kolay degrade 
olduklarından derinin gerginliği ve kapiller frajilite azalır (Porto da Rocha ve ark 2002). Klinik olarak 
dişeti kanamaları, immun yetmezlik ve kırık ve yaralarda iyileşmede gecikmeler gözlenir  A vitamini 
gibi, C vitamini de yangısel cevabı uyarır ve eksikliğinde konakçının infeksiyonlara direnci düşer. 
Ayrıca kollajen üretiminde askorbik asit nötrofillerin fonksiyonunu  anjiogenezisi arttırmasının  
yanında  güçlü bir antioksidan olarak görev yapar.

Anahtar Sözcükler: Yara iyileşmesi, C vitamini.
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Proteinlerin Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Reha Erdem Akeloğlu 
Danışman:  Dr.Öğr.Üyesi  Halil AKSOY 
Anabilim Dalı: Biyokimya 
Yılı: 2019

ÖZET

Yara iyileştirme; çözülebilir mediyatörler, kan hücreleri, hücreler arası boşluk ve parankimal 
hücreleri de içeren dinamik ve interaktif bir süreçtir. Bu sürecin en iyi şekilde işleyebilmesi için 
metabolik sürecin iç ve dış etkenlerle desteklenmesi gerekir. Proteinler, bu metabolik sürecin ana 
bileşenlerinden olup; yeni oluşacak hücre ve dokuların temel yapı taşını oluşturmaktadır. Ayrıca 
proteinler vücutta DNA sentezi, hücresel enzim aktivitesi ve enerji siklusu gibi hayati faaliyetlerde 
kilit rol oynamaktadır. Her ne kadar sağlıklı işleyen bir yara iyileşmesi süreci için protein alımı 
önemli olsa da aşırı protein alımına bağlı ortaya çıkan amino asit seviyelerindeki anlamlı artışa bağlı 
olarak toksisite (başlıca asidoz ve azotemi) de gözlenebilir. Bu bitirme ödevinde son yıllarda yapılan 
birçok araştırmaya dayanarak proteinlerin yara iyileşmesine etkisi değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Yara iyileşmesi, Proteinler.
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Mikrobiyota ve Diyabet

Öğrencinin Adı-Soyadı: Asude Yetim 
Danışmanı: Doç.Dr.Özlem BİNGÖL ÖZAKPINAR 
Anabilim Dalı: Biyokimya 
Yılı: 2019

ÖZET

İnsan vücudunda en çok yer kaplayan alanlardan birisi olan, gastrointestinal kanalda kolonize 
olan bakteri, virüs, mantar, protozoa gibi mikroorganizmalardan oluşan ve organ gibi işlev gören 
ekosistem bağırsak mikrobiyotası olarak adlandırılmaktadır. Elde edilen kanıtlar, değişmiş bağırsak 
mikrobiyota kompozisyonunun, tip 1 diyabet (T1D), tip 2 diyabet (T2D) ve obezite gelişiminde 
etkili bir rol oynayabileceğini göstermektedir. Mikrobiyotadaki bozulmalar ve fonksiyonel çeşitliliğin 
azalması ile disbiosis dediğimiz sağlıksız ve dengesiz bir flora oluşur. Günümüzde, intestinal disbiosis 
diyabet patofizyolojisini anlamak için çok önemlidir. Çin ve Avrupa’daki kapsamlı metagenom 
araştırmalarında, T2D’de bağırsak mikrobiyal disbiosis belgelenmiştir. Disbiosis durumunda 
fırsatçı patojenlerde artış ile birlikte bütirat üreten mikroplarda azalma görülür. Disbiosisten 
kaynaklanan bağırsak geçirgenliğindeki artış sonucunda, lipopolisakkarit (LPS) isimli gram (-) 
hücre duvarı bileşenleri plazma seviyesinde artar. Yapılan araştırmalarda, metabolik endotoksemi 
olarak tanımlanan plazma LPS düzeyindeki artışın; insülin direnci, T2D ile ilişkili düşük dereceli 
inflamasyon ve metabolik bozuklukları tetiklediği kanıtlanmıştır. 

Bağırsak mikrobiyotasının metabolik hastalıkların patofizyolojisindeki rolünün anlaşılması 
sonucunda, diyabet ve obezite gibi metabolik hastalıkların tedavisinde mikrobiyota hedefli 
ajanların kullanımı gündeme gelmiştir. Bu amaçla prebiyotikler, probiyotikler ve fekal mikrobiyota 
transplantasyonu gibi tedaviler yeni tedavi seçenekleri olabilir. 

Anahtar Sözcükler: Tip 1 diyabet, Tip 2 diyabet, mikrobiyota, disbiosis, metabolik endotoksemi.
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Mikrobiyota ve Nörodejeneratif Hastalıklar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Merve Nur BOZKURT 
Danışmanı: Doç.Dr.Özlem BİNGÖL ÖZAKPINAR 
Anabilim Dalı: Biyokimya 
Yılı: 2019

ÖZET

İnsan bağırsağı; bakteriler, mantarlar, parazitler ve virüsler gibi çeşitli mikroorganizmaları içerir ve 
bu mikroorganizmaların tümünü ifade etmek için “mikrobiyota” terimi kullanılır. Beyin-bağırsak 
aksı; direkt nörolojik bağlantılar, endokrin sinyaller ve immunolojik faktörlerden oluşan çift yönlü 
dinamik bir endokrin sistemdir. Beyin ve bağırsak; enterik sinir sistemi (ESS), vagus siniri, immün 
sistem veya bağırsak mikroorganizmalarının metabolik süreçleri de dahil olmak üzere çeşitli 
yollarla bağlanabilir. Mikrobiyota bozulduğunda yani disbiyozis durumunda bağırsaktan beyne 
sağlıksız sinyaller yollanır: oksidatif stres ve hücresel dejenerasyon artar, dengesiz homeostaz oluşur. 
Disbiyozisin sebep olduğu bu değişiklikler; nörodejenerasyona ve Alzheimer hastalığı, Parkinson 
hastalığı gibi birçok nörolojik hastalığın gelişimine katkıda bulunabilir. Mikrobiyota ile nörodejeneratif 
hastalıkların temel patofizyolojik özellikleri arasında doğrudan bir bağlantı kurmak, yeni ilginç 
tanı ve tedavi olanakları açacaktır. Her şeyden önce, hastalıkla ilgili mikrobiyo değişikliklerinin 
öğrenilmesi, bunama riski olan veya risk altındaki kişileri erken evrelerinde tanımlamak için klinik 
uygulamada potansiyel faydaya sahip hastalıkla ilgili bakterilerin tanımlanmasına izin verebilir. 
Ayrıca, mikrobiyota bileşimini modüle etmek ve hastalıkların ilerlemesini geciktirmek için yaşam 
tarzı ve diyet müdahaleleri tasarlanabilir. Bu proje çalışmasında; beyin-bağırsak aksı, bu eksene 
mikrobiyotanın etkisi, nörodejeneratif koşulların patolojisine diyetin, sigara ve kafein tüketiminin, 
bağırsak mikrobiyotasının katkısı,  nörodejeneratif hastalıklarda mikrobiyotayı düzeltmek için 
prebiyotik ve probiyotik kullanımı, ayrıca gelecekteki tedavi hedefleri üzerine odaklanılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Mikrobiyota, beyin-bağırsak aksı, nörodejenerasyon, alzheimer hastalığı, 
parkinson hastalığı.
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Kanser Terapisinde Güncel Yaklaşımlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Mustafa Yalçın 
Danışmanı: Prof. Dr. Şermin Tetik  
Anabilim Dalı: Biyokimya  
Yılı: 2019

ÖZET

Kanser hücreleri kontrollü bölümü özelliği kaybetmesi sonucu sınırsız bölünmesi sonucu oluşan 
bir hastalıktır. Kanser olan hücreler zamanla diğer doku ve organlara dolaşım yoluyla yayılarak veya 
çevre dokulara etki ederek hücrelerin metabolizmasını bozmakta, hücreler normal fonksiyonlarını 
yapamamakta doku ve organ fonksiyon bozuklukları meydana gelmekte; hücrelerde ve dokularda 
geri dönüşümü olmayan bozukluğa sebep olabilmektedir. Kanser sebebi genetik faktörler olduğu gibi 
fiziksel ve kimyasal ajanlar da olabilir. Kanser hastalığı kardiyovasküler hastalıklardan sonra en çok 
ölüme neden olan hastalıktır.

Kanser tedavisinde erken teşhis tedavinin başarı oranı artırmakta ve kanserin diğer dokulara 
ilerlemeden kontrol altına alınmasını sağlamaktadır. Bunun için risk grubundaki kişiler ve kanser 
belirtileri gösteren bireylerin erken teşhis için kontrol yaptırması gerekmektedir. Kanserin genel 
belirtileri halsizlik, ağrı, ateş, kanama, yutkunma güçlüğü, açıklanamayan kilo kaybı ve vücudun 
herhangi bir yerinde şişliktir. Kanser tanısı; fiziksel muayene ile tümör kitlesinin saptanması, 
biyokimyasal yöntemler ile kanserin türüne özel markerlar kullanıp belirlenmesi, tam kan sayımı, 
bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans yöntemleri en çok kullanılan yöntemlerdir.  Kansere 
neden olan faktörler ise genetik, viral, fiziksel ve kimyasal ajanlar olabilmektedir.

Kanser tedavisinde erken teşhis edilen kanserlerde cerrahi yöntem ilerleyen evredeki kanserlerde 
ise genellikle kemoterapi yöntemi kullanılmaktadır. Kanserin genel tedavisinde birden fazla yöntem 
beraber kullanılır. Kemoterapi yöntemi genel anlamıyla ilaç ile tedavi anlamına gelmektedir fakat 
kemoterapi dokuya ve organa seçici olmadığı için vücudun genelini etkilediği için birçok yan 
etkisi vardır. Cerrahi tedavisi ise daha çok bölgesel olarak tedavide kullanımı olması nedeniyle 
kanserin erken evrelerinde daha fazla tercih edilen bir yöntemdir. Cerrahi tedavi ve kemoterapiyi 
desteklemek aynı zamanda tedavinin başarılı olma şansını arttırmak amacıyla bu tedavi yöntemleri 
ile birlikte radyoterapi, kriyocerrahi, hipertermi, lazer tedavisi ve fotodinamik tedavi yöntemleri 
kullanılmaktadır. Hormon tedavisi yöntemi ise meme ve prostat kanserinde sıklıkla kullanılmaktadır.
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Kanser tedavisinde günümüzde araştırma, geliştirme, uygulamanın devam ettiği ve gelecek için umut 
vaat eden tedavi yöntemleri immuno terapi, kök hücre tedavisi, gen terapisi yöntemidir. Kök hücre 
tedavisi bütün hücrelere farklı ulaşabilen hücrelerin kanser olan dokuyu farklı yöntemle iletilmesi ve 
kanserli hücrelerin ve dokuların yenilenmesi esasına dayanır. Bu tedavide en büyük sorun hücrenin 
kök hücreleri yabancı hücre olarak algılayıp antika geliştirmesidir. Bu sorunun çözümü için de kiş

 kendi somatik hücrelerinden çekirdek nakli ile elde edilmiş kök hücrelerin verilmesi denenmektedir. 
İmmuno terapi ise vücudun immun sisteminin uygun metotlarla aktive edilip kullanılmasıdır. 
Bu yöntemde günümüzde monoklonal antikor yöntemi en gelişmiş yöntemdir ve tedavide 
kullanılmaktadır. Gen tedavi yöntemini ise geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Gen tedavisi 
ile kanserin genetik nedenlerin ortadan kaldırılması kanserli hücrelerde dokulara ve hücrelere özgü 
tedavinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Kanser, kemoterapi, immuno terapi, gen tedavisi, kök hücre.
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Biyofilm Kaynaklı Hastalıklar ve Tedavide Geliştirilen Yeni Yöntemler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Elif Kübra Aydemir 
Danışmanı: Prof.Dr.Gülgün TINAZ 
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri 
Yılı: 2016

ÖZET

Biyofilm, canlı veya cansız bir yüzeye yapışan mikroorganizmaların kendi ürettikleri ekzopolisakkarid 
bir matriks içinde gömülü halde yaşadıkları topluluklardır. Biyofilm matriks içinde bakteriler 
birbiriyle QS (Quorum Sensing-Çevreyi Algılama Sistemi) dediğimiz bir sistem sayesinde iletişim 
kurarlar. Topluluk halinde ve iletişim kurarak yaşamak onlara; çevresel etmenlerden korunma, 
yeterli besin elde edebilme, hep birlikle senkronize bir şekilde hareket yeteneği kazanma, yeni ve 
farklı genetik özellikler kazanıp direnç geliştirebilme gibi avantajlar sağlar.  Biyofilmler su ile temas 
halinde olan hemen her sektör için ciddi bir problemdir. Klinikte biyofilm kaynaklı enfeksiyonlar 
doku üzerinde veya yabancı cisme bağlı oluşabilir. Bu enfeksiyonların tedavisi oldukça güçtür ve var 
olan yöntemler de tek başlarına tedaviyi mümkün kılamazlar. En sık ve en çok kullanılan yöntem 
olan antibiyotiklerin kullanımı direnç nedeniyle kısıtlanmaktadır. Biyofilm enfeksiyonlarına karşı 
yeni geliştirilen sistemler genel olarak bakteriler arası iletişimi engellemeye yöneliktir. İletişim 
molekülleri doğrudan veya dolaylı olarak yok edilmeye ya da etkisiz hale getirilmeye çalışılırlar. 
Bu sistem QS inhibisyonu ya da QQ (Quorum Qencing) olarak adlandırılır. Hayvan deneylerinde 
bu moleküllerin, biyofilm tabakasının antibiyotiklere olan duyarlılığını arttıracağı, mortalite ve 
morbiditeyi azaltacağını göstererek tedavi konusunda umut olmuşlardır. QS inhibitörleri doğal 
kaynaklı veya sentetik olabilirler. 

Anahtar kelimeler: Biyofilm, Quorum Sensing, Quorum Sensing inhibitörleri, Quorum Quenching, 
antibiyotik direnci.
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Bakteriyel Menenjit

Öğrencinin Adı-Soyadı: İrem Sürücü 
Danışmanı: Prof.Dr.Gülgün TINAZ 
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri 
Yılı: 2016

ÖZET

Menenjit, beyni saran zarların iltihaplanmasıyla oluşan ve erken evrede tedavi edilmediğinde başta 
işitme kaybı, beyin hasarı ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir bakteriyel enfeksiyondur. 

Bazı virüs türleri mantar türleri kafa travmaları da menenjit tablosuna yol açabilirler. En sık olarak 
menenjite yol açan bakteriler Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis ve Haemophilus 
influenzae’dır. Menenjitin en önemli belirtileri arasında yüksek ateş, şiddetli başağrısı, halsizlik, 
iştahsızlık, ensede ağrı veya ense sertliği, bilinç bulanıklığı, uyku hali, kusma, parlak ışığa bakamama, 
ciltte basmakla solmayan lekeler, havale geçirme bulunur. Bel ponksiyonu (belden su alma) ile 
BOS (beyin omurilik sıvısı) incelemesi tanı için şarttır. Bakteri kaynaklı menenjitlerde etkene 
yönelik tedavi yapılarak yüksek oranda iyileşme sağlanmaktadır. Ampirik tedavi için kullanılan 
antibiyotikler sefotaksim veya seftriaksondur. Kronik menenjitlerde geç evre komplikasyonlarının 
ortaya çıkabilmesi nedeniyle hastalığın gidişine ilişkin önceden kesin bir şey söylenemez. Beyin-
omurilik sıvısı dolaşımındaki bozukluklar, beyin zarı boşluklarında çökelti oluşmasıyla tıkanmaya 
kadar varabilir.  Menenjitli hastalar, içinde bulundukları tehlikeli durumdan ötürü yoğun bakım 
birimlerinde tedavi altına alınmalıdırlar. Burada dolaşım ve solunum sistemleri sürekli denetim 
altında tutularak yabancı cisim yutma, şok, beyin ödemi gibi tehlikelere karşı önlem alınabilir. Çoğu 
kişi bu hastalığı tamamen atlatarak birkaç ay içinde günlük yaşamlarına devam edebilecek duruma 
gelirler. Fakat bazı kişilerde uzun süreli sakatlıklar kalabilir. Bu bitirme tezi kapsamında bakteriyel 
menenjitin belirtileri, tanısı ve tedavisi hakkındaki genel bilgiler derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Menenjit, Streptococcus pneumoniae, BOS.

ECZACILIK TEMEL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
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Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Geliştirilmesi Süreci ve Uygulama 
Alanları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Hasan Baykara 
Danışmanı: Prof.Dr. Kadir TURAN 
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri   
Yılı: 2017  

ÖZET

Canlılığın en temel karakteristiği, kalıtım materyallerinin büyük ölçüde değiştirilmeden dölden 
döle aktarılmasıdır. Replikasyon olarak adlandırılan bu işlev, çeşitli proteinler ve enzimler 
aracılığıyla gerçekleştirilen, karmaşık olaylar sonucunda gerçekleşir. Kalıtım materyali DNA olan 
organizmalarda replikasyonun ana aktörü DNA polimeraz enzimleridir. Bu nedenle DNA polimeraz 
enzimleri, özellikle 1960’lı yıllarda bilim insanlarının ilgi odağı haline gelmiştir. İlk izole edilen 
ve tanımlanan DNA polimeraz enzimi Escherihia coli hücrelerine ait DNA polimeraz I enzimidir. 
DNA polimeraz enzimlerinin keşfedilmesi bilim insanlarını in vitro koşullarda DNA sentezine 
yönlendirmiştir. Bu yönde yapılan çalışmalar, termofil bir bakteri olan Thermus aquaticus bakterisine 
ait sıcağa dayanıklı DNA polimeraz enziminin (Taq DNA polimeraz) kullanılmasıyla 1980’lı yıllarda 
meyvesini verdi. Polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) olarak isimlendirilen bir teknik geliştirildi. PZR, 
basit bir tanımlama ile in vitro ortamda DNA sentezi tekniğidir. Günümüzde PZR bilimsel amaçlı 
çalışmalar dışında virüs ya da mikroorganizma kaynaklı hastalıkların tanısı, kalıtsal hastalıklar 
ve kanser tanısı, antijen tiplendirme çalışmaları, adli tıpta kimlik tespiti, ve genetiği değiştirilmiş 
organizmaların saptanması gibi çok geniş yelpazede kullanılmaktadır. PZR’nun, gerçek zamanlı PZR, 
ters PZR, immuno- PZR, iç içe (nested) PZR, katlı (multiplex) PZR bir çok farklı uygulama şekilleri 
bulunmaktadır. 

Bu bitirme tezi kapsamında da PZR tekniğinin tarihsel gelişim süreci, bununla ilişkili olarak DNA 
polimeraz enzimleri ve DNA replikasyonu, PZR’nun uygulanma şekilleri ve kullanım alanları 
irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Taq DNA polimeraz, PZR, Thermus aquaticus.
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Laboratuvar Kuralları ve Güvenliği

Öğrencinin Adı-Soyadı: Mustafa Melih Yavaş 
Danışmanı: Prof.Dr. Sinem GÖKTÜRK 
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri   
Yılı: 2017  

ÖZET

Laboratuvar; bilimsel deneylerin, araştırmaların ve ölçümlerin kontrollü bir şekilde yapılabilmesine 
ve geliştirilmesine olanak veren tesistir. Latince “çalışmak” anlamında olan “laborare”den gelmektedir. 
Laboratuvarlarda çok fazla sayıda araç gereç vardır. Çalışma yaparken bu araç gerekleri iyi tanımak 
gerekir. Laboratuvar ortamları kaza ve enfeksiyon risklerinin yüksek olduğu çalışma alanlarıdır. 
Laboratuvarda oluşabilecek kazalar yara ve yanıklar, yangınlar ve zehirlenmelerdir. Laboratuvar 
kazalarını laboratuvar çalışma kurallarına uyarak önlemek mümkündür. Laboratuvarda uyulması 
gereken kurallar çalışma öncesi, çalışma sırası ve çalışma sonrası olmak üzere üçe ayrılır. Meydana 
gelebilecek kazaların etkilerini asgariye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için standartlara 
ve yapılacak işlere uygun kişisel koruyucu malzemeleri kullanılmalıdır. Alınan bütün önlemlere 
rağmen laboratuvar ortamında istenmeyen kazalar meydana gelebilir. Bu kazalar sonrasında kazaya 
uğrayan kişinin çeşitli yardımlara ihtiyacı olabilir. Doğru yapılan ilk yardım uygulaması ile ölüm ve 
sakatlık durumları azalmaktadır. 

Anahtar sözcükler:  Laboratuvar, güvenlik, ilk yardım, kural, kaza.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

81

Laboratuvarda Kullanılan Ölçüm ve Analiz Yöntemleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: İrem Kuşku 
Danışmanı: Prof.Dr. Sinem GÖKTÜRK 
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri  
Yılı: 2017

ÖZET

Laboratuvarda kimyasal maddelerin ölçülmesi ve analizinin yapılması için pek çok yöntem vardır. 
Sonuçların doğru olarak elde edilebilmesi için hangi yöntemin kullanılacağı ve uygun yöntem 
seçildiğinde ise doğru bir şekilde uygulanması çok önemlidir. Bu çalışmada ise laboratuvarda 
kullanılan ölçüm ve analiz yöntemleri ile ilgili çeşitli kaynaklardan derlenen bilgiler sunulmuştur. Bu 
yöntemler sınıflandırılarak kullanılan malzemeler ve cihazlarla ilgili bilgiler verilmiştir.

Bu çalışmanın amacı, laboratuvardaki ölçüm ve analiz yöntemlerinin doğru bir şekilde seçilmesini 
sağlayarak doğru sonuçlara kısa sürede ve ekonomik bir şekilde ulaşmayı sağlamaktır.

Anahtar Sözcükler: Ölçüm yöntemleri, analiz yöntemleri,  laboratuvar 
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Laboratuvar Kimyasalları ve Güvenliği

Öğrencinin Adı-Soyadı: Serkan Hacıömeroğlu 
Danışmanı: Prof.Dr. Sinem GÖKTÜRK 
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri  
Yılı: 2017

ÖZET

Kimyasal maddelerin tehlikeli reaksiyon vermeyecek şekilde sınıflandırılması ve bu sınıflara uygun 
olarak depolanması çok önemlidir. Kimyasal maddelerin depolandığı ortamlar yangın ve patlama 
riski taşır. Bu nedenle kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde depolanması için gereken önlemleri 
eksiksiz olarak alınmış olmalıdır.

Bu çalışmada ise kimyasalların sınıflandırılması ile ilgili çeşitli kaynaklardan derlenen bilgiler 
sunulmuştur. Kimyasalların sınıflandırılması yanında bunların özellikleri, depolanması ve 
kullanımından bahsedilmiştir. Ayrıca kimyasalların güvenli depolanması ve atıkların bertaraf 
edilmesi üzerine değinilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, kimyasal maddelerin doğru ve güvenli bir şekilde depolanmasını sağlamak ve 
kimyasal maddelerden kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmektir.

Anahtar Sözcükler: Kimyasalların sınıflandırılması, Laboratuvar , Laboratuvar güvenliği , 
Kimyasalların Depolanması , Kimyasalların Berterafı.
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Kimyanın Yeni Rengi: Yeşil Kimya

Öğrencinin Adı-Soyadı: Kübra Keleş 
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. R. Yeşim CANTÜRK TALMAN 
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri  
Yılı: 2017

ÖZET

Bu çalışmada Yeşil Kimya ve Yeşil Mühendislik kavramları incelenmiş, Yeşil Kimya ve Yeşil 
Mühendisliğin tanımları, ilkeleri; çevreye, insan sağlığına ve ekonomiye etkileri hakkında bilgi 
verilmiştir. Ayrıca Yeşil Kimya ve Yeşil Mühendislik uygulamalarının başarılı örneklerine ve 
gelecekteki beklentilere değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Kimya, sürdürülebilirlik, yeşil mühendislik, prensibler, uygulama.
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Kimya Dünyasına Temiz Bir Soluk: Yeşil Kimya

Öğrencinin Adı-Soyadı: Abdüssamed Kalkavan 
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. R. Yeşim CANTÜRK TALMAN 
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri  
Yılı: 2017

ÖZET

Yeşil Kimya, sürdürülebilirliği sağlamak için moleküler düzeyde çalışan nispeten yeni ortaya çıkan 
bir alandır. Bu alan, çevresel ve ekonomik hedefleri aynı anda karşılamak için kimyasal yeniliği 
kullanabilme kabiliyeti nedeniyle geçtiğimiz on yılda geniş bir ilgi görmüştür. Yeşil Kimyanın On 
İki İlkesi ilk olarak 1998’de yayınlanmıştır ve sadece kimyagerler tarafından değil aynı zamanda 
tasarım uygulayıcıları ve yetkililer tarafından da benimsenen bir çerçeve oluşturmuştur. İlkelerin 
geliştirilmesi, başlangıçta, bilinçsiz çevre kirliliğinin ve insan sağlığına zararlı kimyasalların 
üretilmesi ve kullanılmasından kaynaklanan on yıllardır yaşanan etkileri gidermek için hayata 
geçirilmiştir. Bununla birlikte, on yıldan fazla bir süredir, ilkeler, nanomateryallerin geliştirilmesi 
ve bunlardan üretilen ürünlerin sentezi ve üretimi için de uygulanmıştır. Küresel bilim camiasının 
bir araya getirdiği çabalar nanoteknoloji alanında umut verici ilerlemelere yol açmıştır. Hedef, 
nanomateryallerin yaşam döngüsünün her aşamasında insan sağlığına ve çevreye olan risklerini 
önlemek için materyalin doğasında olan tehlikeyi en aza indirmek, mevcut nanomateryallerin 
ve bunların etkinleştirildikleri teknolojilerin işlevsel performansını elde etmek veya aşmaktır. 
Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için de yeterli eğitim olanakları oluşturmak ve geleceğin bilim 
adamlarını yeşil kimyanın temelleri ile donatmak esastır.

Anahtar sözcükler: Yeşil kimya, sürdürülebilirlik, ilkeler, nanoteknoloji, eğitim.
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Kök Hücreler ve Uygulama Alanları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Cafer Bora Taş 
Danışmanıı: Prof.Dr.Gülgün TINAZ 
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri 
Yılı: 2017

ÖZET

Kök hücreler farklı hücre tiplerine dönüşebilme potansiyeline ve kendisini yenileyebilme gücüne 
sahip olan hücrelerdir. Günümüze kök hücreler iyileştirme ve yenileme potansiyelleri sebebi ile 
odak noktası halini almıştır. Lösemi, şeker hastalığı, karaciğer rahatsızlığı, kanser, sinir sistemi 
hastalıkları, Alzheimer, kemik ve omurilik yaralanmaları ve klinik tedavisi şu an mümkün olmayan 
birçok hastalığın tedavisi için büyük bir umut kaynağı olarak görülmektedir. Kök hücreler kalıtsal 
hastalıkların tedavisi, organ nakillerinin yanı sıra, doku rejenerasyonu, genetik mühendisliği gibi 
birçok daha alanda da önemli bir yer tutmaktadır. Sınırsız kullanım alanı olan kök hücreler son 
zamanlarda ilaç araştırma geliştirme alanında da kullanımları mevcuttur. İlaç keşfi çok büyük 
uğraşlar isteyen, yüksek maliyetli ve çok uzun süren bir süreçtir. Bu süreçte hem daha etkili hem de 
daha güvenli ilaçlar üretmek, maliyetleri düşürmek ve ilacın piyasaya çıkış süresini kısaltmak için 
kök hücreler kullanılarak yapılan araştırmaların büyük avantajlar sağlayacağı düşünülmektedir. Kök 
hücrelerin ilaç araştırmalarında ilaç etki çalışmaları, metabolizma çalışmaları, toksisite testleri, hedef 
belirlenmesi, hastalık mekanizmalarının açıklanması gibi birçok konuda önemli fırsatlar sunacağı 
düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Kök hücre, organ nakli, genetik mühendisliği.
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Grafen Oksit Kullanılarak Sulardan Trimetoprim Giderimi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gözde Kabacaoğlu 
Danışmanı: Doç. Dr. Elif ÇALIŞKAN SALİHİ  
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri  
Yılı: 2017

ÖZET

Doğadaki su ortamlarına antibiyotiklerin karışması çevre ve insan sağlığı açısından büyük bir tehdit 
oluşturmaktadır. Su ortamlarına karışan antibiyotikler, bakterilerde antibiyotik direnci gelişimine 
sebep olur. Bu sebeple bu çalışmada sulardan trimetoprimin adsorpsiyon yöntemi ile giderimi 
incelenmiştir. Adsorpsiyon yöntemi maliyet ve uygulama kouşulları açısından avantajlar taşıyan bir 
yöntemdir. Çalışmada yeni jenerasyon bir adsorban olarak grafen oksit seçilmiştir ve grafen oksitin 
trimetoprim giderimi için adsorpsiyon kapasitesi ortaya konmuştur. Adsorpsiyon deneyleri farklı 
süre, trimetoprim derişimi ve pH değerlerinde  yürütülmüştür. Adsorpsiyonun dengeye ulaşma 
süresi 1 saat olarak tespit edilmiştir. Adsorpsiyon denge verilerini modellemek için Langmuir ve 
Freundlich izotermleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar trimetoprimin grafen oksit üzerindeki 
adsorpsiyonunun katyon- π ve π–π dispersiyon etkileşimlerinin katkısı ile gerçekleştiğini göstermiştir.

Anahtar Sözcükler: Trimetoprim, adsorpsiyon, grafen oksit, π–π dispersiyon etkileşimleri. 



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

87

Grafen Oksit Kullanılarak Sulardan İzoniyazid Giderimi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sena Kırkulak 
Danışmanı: Doç. Dr. Elif ÇALIŞKAN SALİHİ  
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri  
Yılı: 2017

ÖZET

Antibiyotiklerin sulardan uzaklaştırılması bakterilerde antibiyotik direnci gelişimi açısından önemli 
bir konudur. Adsorpsiyon yöntemi basittir ve maliyeti düşüktür, bu sebeple su arıtımında yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı izoniyazid’in grafen oksit üzerindeki 
adsorpsiyonunun incelenmesidir. Adsorpsiyon deneyleri farklı süreler, derişimler ve pH’larda 
yürütülmüştür. Dengeye ulaşma süresi 1 saat olarak tespit edilmiştir. Adsorpsiyon denge verilerini 
modellemek için Langmuir ve Freundlich izoterm bağıntıları kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar 
izoniyazid’in grafen oksit üzerine elektrostatik çekim ve ona π–π dispersiyon etkileşimlerinin katkısı 
ile adsorplandığını göstermiştir.

Anahtar Sözcükler: İzoniyazid, adsorpsiyon, grafen oksit, π–π dispersiyon etkileşimleri. 
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Hepatit Etkeni Virüsler ve Bu Virüslerin Replikasyon Stratejileri

Öğrencinin Adı-Soyadı:Abdurrauf Özmen 
Danışmanı: Prof. Dr. Kadir TURAN 
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri   
Yılı: 2018  

ÖZET

Virüsler, ökaryotik ve prokaryotik organizmaları konak olarak kullanan, ışık mikroskobunda 
görülemeyecek kadar küçük boyutlarda zorunlu hücre içi paraziti organizmalarıdır. Virüsler ancak 
canlı bir hücre içine girerek çoğalabilirler. Virüsler genom yapılarına, enfekte ettikleri hücreye, 
hastalık yaptıkları yere, neden oldukları hastalığın tipine göre farklı şekillerde sınıflandırmaktadırlar. 
Bu çalışma kapsamında karaciğerde hastalık yapan virüsler ele alınmıştır. Bu virüsler karaciğer 
hücrelerini enfekte ederek hepatit hastalığına neden olurlar. Hepatit genellikle ateş, halsizlik, idrar 
renginde koyulaşma, göz ve ciltte sararma, eklem ağrılarıyla kendini gösterirken, hastalığın kronik 
hale gelmesi ve tedavi edilmemesi durumunda siroz ve karaciğer kanserine neden olabilmektedir. 
Viral hepatitler tüm dünyada yaygın olarak görülen önemli bir sağlık sorunudur. Hepatit A virüsü 
(HAV)’nün sosyo-ekonomik durumu farklı toplumlarda insanların %70-90’ını enfekte ettiği, Hepatit 
B virüsü (HBV)’yle karşılaşma oranının dünyanın değişik bölgelerinde %10-90 arasında olduğu ve 
HBV taşıyıcılarının sayısının tüm dünyada 400-500 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Hepatit 
C virüsü (HCV)’nün ise dünya nüfusunun yaklaşık olarak %1’ini etkilediği göz önüne alınacak 
olursa, insanların büyük bir çoğunluğunun yaşamları boyunca değişik hepatit virüsleri ile enfekte 
olabileceğini ve bu virüslerin yol açtığı hepatitin ne kadar önem arz ettiğinin göstergesidir. 

Bu çalışma kapsamında hepatite yol açan farklı virüslerin bir değerlendirilmesi yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Viral hepatit, HAV, HBV, HCV, viral replikasyon.
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Nanoteknolojinin Sağlık Alanında Kullanımı

Öğrencinin Adı-Soyadı: Selvin İncir 
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. R. Yeşim CANTÜRK TALMAN 
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri  
Yılı: 2018

ÖZET

Bu çalışmada nanoteknoloji kavramı işlenmiş, nanoteknolojinin tanımları, ilkeleri; çevre ve insana 
etkileri hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca nanoteknolojinin endüstri ve özellikle sağlık alanında 
uygulama alanlarına değinilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Nanoteknoloji, sağlık alanında nanoteknoloji, nano üretim.
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Antihistaminik İlaçların Karbon Nanolifler ile Adsorpsiyonu

Öğrencinin Adı-Soyadı: Betül Berber 
Danışmanı: Doç. Dr. Elif ÇALIŞKAN SALİHİ  
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri  
Yılı: 2018

ÖZET

Nanomalzemelerin ilaç taşıyıcı sistemlerde kullanımı yeni ve geliştirilmiş tedaviler için büyük bir 
potansiyel oluşturmaktadır. Bu kapsamda model ilaç olarak prometazin seçilmiş ve prometazinin 
karbon nanolifler üzerindeki adsorpsiyonu incelenmiştir. Prometazin derişimleri spektrofotometrik 
olarak ölçülmüştür. Adsorpsiyon çalışmaları farklı çalkalama süreleri, prometazin derişimleri ve 
pH değerlerinde yürütülmüştür. Deneyler sonucunda adsorpsiyonun 1 saat içinde dengeye ulaştığı 
gözlenmiştir. Prometazin’in karbon nanolifler üzerindeki adsorpsiyon mekanizmasını açıklamak 
için Giles izotermleri kullanılmıştır. Ayrıca denge verileri Langmuir ve Freundlich izotermleri 
kullanılarak modellenmiştir. Prometazin’in karbon nanolifler üzerindeki adsorpsiyon kapasitesi 
ortaya konmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Karbon, malzeme, nanolif, prometazin.
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Trimetoprim ile Karbon Nanoliflerin Etkileşimlerinin İncelenmesi 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Kübra İsanç 
Danışmanı: Doç. Dr. Elif ÇALIŞKAN SALİHİ  
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri  
Yılı: 2018

ÖZET

Nanoteknolojinin tıp ve eczacılık alanındaki uygulamaları gün geçtikçe artmaktadır. Yeni ve 
geliştirilmiş ilaç taşıyıcı sistemlerin üretilmesi açısından ilaç etken maddeleri ile nanomalzemeler 
arasındaki etkileşimlerin ortaya konması önemli bir konudur. Bu çalışmada trimetoprim ile karbon 
nanolifler arasındaki etkileşimler incelenmiş ve trimetoprim’in karbon nanolifler üzerindeki 
adsorpsiyon kapasitesi ortaya konmuştur. Adsorpsiyon deneyleri farklı çalkalama süreleri, 
trimetoprim derişimleri ve pH’larda yürütülmüştür. Karbon nanolifler üzerinde trimetoprim 
adsorpsiyonunun 1 saat içinde dengeye ulaştığı gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlar ile trimetoprim ve 
karbon nanolifler arasındaki etkileşimler yorumlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Karbon, malzeme, nanolif, trimetoprim.
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Rekombinant DNA Teknolojilisi ve Bu Teknolojinin  Eczacılık 
Alanındaki Uygulamaları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ömer Can Gümüş 
Danışmanı: Prof. Dr. Kadir TURAN 
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri  
Yılı: 2019  

ÖZET

Rekombinat DNA teknolojisi, doğada gerçekleşen genetik rekombinasyon olaylarının in vitro 
koşullarda yapay olarak gerçekleştirilmesidir. Bu teknoloji farklı organizmalar arasında kontrollü 
gen transferlerine olanak sağlamakta ve protein yapıda istenilen herhangi bir ürünün bol miktarlarda 
ve düşük maliyetlerde üretilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu teknolojinin ana aktörü olan DNA 
ile ilgili çalışmalar 19.yüzyılın ortalarına kadar uzanmakla birlikte DNA molekülleri üzerinde çeşitli 
enzimler kullanarak işlemler yapmak ve in vitro koşullarda rekombinant DNA elde etmek ancak 
1970’li Yılıların başlarında mümkün olmuştur. Bu teknolojinin uygulanabilmesi için DNA çift sarmal 
yapısının aydınlatılması, DNA üzerinde etkili olan çeşitli enzimlerin keşfedilmesi ve aktif olarak 
izole edilmeleri ve genler ile proteinler arasındaki ilişkinin (gen anlatımı) aydınlatılması gerekmiştir.

Rekombinant DNA teknolojisi, herhangi bir organizmaya ait bir genin ya da DNA parçasının 
uygun restriksiyon endonükleaz enzimleri ile kesilerek elde edilmesi, bu DNA’ların taşıyıcı bir 
vektöre (plazmit ya da bakteriyofaj gibi) bağlanması ve bir bakteriye (çoğunlukla E. coli) aktarılarak 
çoğaltılması aşamalarından oluşur. Elde edilen bu rekombinant DNA molekülleri tekrar bakteri ya da 
diğer ökaryotik organizmalara aktarılabilmekte ve gerektiğinde rekombinant DNA üzerinde taşınan 
genlerin ürünü olan proteinler (hormonlar, aşılar, antikorlar vb.) bu organizmalarda üretilmektedir. 
Bu yönüyle rekombinant DNA teknolojisi, eczacılık alanında doğal kaynaklarından elde edilmesi 
mümkün olmayan ya da çok pahalı olan birçok biyoteknolojik ilacın daha düşük maliyetlerde ve 
istenilen miktarlarda üretilmesinde olanak tanımıştır. Bu teknoloji ile üretilen ve FDA onayı alan 
(1982) ilk biyoteknolojik ilaç Eli Lily şirketi tarafından üretilen insülin hormonudur. Buna onlarca 
sayıda diğer hormonlar, sitokinler, kan faktörleri, antikorlar ve rekombinant aşılar izlemiştir

Bu bitirme tezi kapsamında da rekombinant DNA teknolojisinin tarihçesi, rekombinant DNA’nın 
elde edilmesi ve eczacılık alanındaki uygulamaları ve önemi ana hatları ile irdelenmiştir.

Anahtar sözcükler: Recombinant DNA teknolojisi, restriksiyon endonükleaz enzimi, rekombinant 
DNA, biyoteknolojik ilaçlar.
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Farmasötik Uygulamalarda Çözündürme

Öğrencinin Adı-Soyadı: Veysi Usal 
Danışmanı: Prof. Dr. Sinem GÖKTÜRK 
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri   
Yılı: 2019  

ÖZET

Bu çalışmada çözeltiler ve çözündürme ilkeleri konusunda kısa bir derleme yapılması amaçlanmıştır. 
Farmasötik uygulamalarda önemli bir yeri olan çözündürme genel hatları ile irdelenerek metodları 
hakkında genel bir bilgi verilmiştir.

Anahtar sözcükler:  Çözelti, çözündürme, yüzey aktif maddeler, farmasötik.
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Boyarmaddelerin Sulu Ortamdan Adsorpsiyon Yöntemiyle 
Uzaklaştırılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Feryat Irmak 
Danışmanı: Doç. Dr. R. Yeşim CANTÜRK TALMAN 
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri  
Yılı: 2019

ÖZET

Boyar maddeler endüstriyel kullanımlarından dolayı su kirliliğinin başta gelen sebepleri arasında 
sayılmaktadır. Bu bağlamda boyar maddelerin sulu ortamdan uzaklaştırılmasında çeşitli yöntemler 
bulunmaktadır. Adsorpsiyon yöntemi diğer yöntemlere kıyasla daha kolay uygulanabilir olması 
ve daha ucuz olması sebebi ile boyar madde uzaklaştırılmasında en çok tercih edilen yöntem 
olarak sayılmaktadır. Bu çalışmada adsorpsiyon yöntemi tanımlanmış, adsorpsiyona etki eden 
parametrelere değinilmiş, boyar maddeler sınıflandırılmış ve boyar maddelerin uzaklaştırılmasında 
kullanılan başlıca adsorbentler hakkında bilgi verilmiştir. 

Bu çalışmada, son 20 yılda boyar maddelerin sulu ortamdan uzaklaştırılmasında kullanılan 
absorbentler taranarak derlenmiştir. Bunun yanı sıra literatürde yürütülen çalışmaların büyük bir 
kısmının, yüksek adsorpsiyon kapasitesine sahip olmasına rağmen pahalı ve yenilenebilirliği zor 
olan aktif karbona alternatif olabilecek; çevre dostu, kolay elde edilebilen ve geri dönüşüme katkı 
sağlayabilecek adsorbent arayışı amacı ile yapıldığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar sözcükler:  Boyar madde, adsorpsiyon, adsorbent.
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Faj Terapisi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ahmet Serdar Türkmenoğlu 
Danışmanı: Prof.Dr.Gülgün TINAZ 
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri 
Yılı: 2019

ÖZET

Doğada en fazla bulunan biyolojik topluluklardan birini temsil eden bakteriyofajlar, kendilerine özgü 
hedef bakteriyi öldürebilen bakteri virüsleri olarak tanımlanmaktadır.

Hastane kökenli patojenler başta olmak üzere, mikroorganizmalarda görülen çoklu antibiyotik 
direnci halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bilim insanları, artan antibiyotik direnci 
gelişimine radikal bir çözüm getiremezken, uygun klinik durumlarda tedavi alternatifleri arayışı 
hızla devam etmektedir. Bakteriyofaj (faj) terapisi 20. Yüzyılın başlarında oldukça popüler olmasına 
rağmen, penisilinin keşfi ve antibiyotik endüstrisinin gelişmesi, bakteriyofajların antibakteriyel 
ajan olarak kullanımının göz ardı edilmesine neden olmuştur. Patojen bakterilerin antibiyotiklere 
karşı direnç kazanması bugün tekrar hatırlanan bir yöntem olarak alternatif terapilerin başında yer 
almaktadır. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanındaki bu yeniden keşif sürecinde, 
faj terapisinin geçmiş tarihi, terk edilme sebepleri, antibiyotiklere göre üstünlükleri, zayıflıkları ve 
yeniden tedavide kullanımına yönelik çalışmalar hızla artmaktadır.

Anahtar kelimeler: Bakteriyofaj, antivirulans, bakteriyel enfeksiyon.
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Mikrobiyom ve Mikrobiyotanın İnsan Sağlığındaki Rolü

Öğrencinin Adı-Soyadı: Musa Aydin 
Danışmanıı: Prof.Dr.Gülgün TINAZ 
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri 
Yılı: 2019

ÖZET

Son Yıllarda mikrobiyom ve mikrobiyota terimleri sık bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 
Mikrobiyota; İnsanlarla yaşayan özel türlerin tamamını, mikrobiyom ise insanlarla kommensal olarak 
birliktelik gösteren mikroorganizmaların genlerini ifade etmektedir. Normal şartlarda mikrobiyota, 
mukozal bariyer direncini arttırıp patojen mikroorganizmaların ve antijenlerin vücuda yerleşmesini 
engeller. Fakat mikroorganizma kolonizasyonundaki hareketliliğe bağlı olarak gerçekleşen 
değişiklikler konak-konakçı arasındaki dengeyi bozabilir. Bu dengesizlik (disbiyozis) sonucunda 
mikrobiyotanın insan sağlığı üzerine potansiyel etkilerine ve bazı hastalıkların patogenezinde rol 
oynadığına dair birçok kanıta ulaşılmaktadır. İnsan mikrobiyotasının büyük bir kısmını ikinci 
beyin olarak adlandırılan bağırsak mikrobiyotası oluşturur. İntestinal mikrobiyotadaki mikroplar, 
insan fizyolojisinin biçimlendirilmesi, sürdürülmesi ve homeostazda aktif olarak görev almaktadır. 
İnsanlarda bağırsak mikrobiyotası, doğumdan hemen sonra doğum şekli, beslenme ve çevresel 
etmenler gibi birçok faktöre bağlı olarak yaşam boyu şekillenmeye devam eder. Bu kapsamda yaşamın 
ilk aylarında anne sütü sağlıklı bağırsak mikrobiyotasının oluşumu için kritik önem taşımaktadır. Son 
yıllarda İnsan mikrobiyom projesi (İMP) adı altında insan vücudundaki tüm mikroorganizmaları 
belirlemek, insan mikrobiyom değişikliklerinin hastalıklarla ilişkilendirilip ilişkilendirilmeyeceğini 
araştırmak hedeflenmiştir. 21. yüzyılla beraber 16 SrRNA geninin dizilemesi gibi modern teknikler 
ön plana çıkmıştır. Böylece keşfedilen barsak mikrobiyotasındaki birtakım anomalilikler neticesinde 
Bağırsak Mikrobiyotasının (BM); barsak hastalıkları, metabolik hastalıklar, otoimmun hastalıklar, 
nörolojik hastalıklar ve kanser gibi olgularda başrol oynadığı saptanmıştır. Meydana gelen disbiyotik 
rahatsızlıkları tedavi etmek için Fekal mikrobiyota transplantasyonu (FMT) ile beraber prebiyotik 
ve probiyotik kullanımı gibi yaklaşımlara öncelik verilmiştir. Artık sadece bağırsak mikrobiyotası 
değil deri, solunum, genitoüriner sistem ve oral sistem gibi vücudun diğer boşluklarında bulunan 
mikroorganizmalardan kaynaklı sorunların çözümü için de çalışmalara hız verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Mikrobiyom ve Mikrobiyota, BM, Disbiyozis, İMP, FMT.
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Eczacılık Uygulamaları İçin Karbon Esaslı Malzemeler Üretilmesi 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Yağız Can Dülgeroğlu 
Danışmanı: Doç. Dr. Elif ÇALIŞKAN SALİHİ  
Anabilim Dalı: Eczacılık Temel Bilimleri  
Yılı: 2019

ÖZET

Nanoteknolojinin eczacılık uygulamaları yıllar içinde artmakta ve ilaç üretimi ile kullanım süreçlerine 
büyük bir katkı sağlamaktadır. Özellikle karbon esaslı nanomalzemeler yeni hedeflendirme 
sistemlerinin üretimi için büyük bir potansiyel taşımaktadır. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı 
karbon nanoliflerin modifikasyonu ile yeni ve potansiyel karbon esaslı malzemeler üretilmesidir. 
Laboratuvarımızda modifiye edilen Hummers’ yöntemi ile derişik asitler ve yükseltgen maddeler 
kullanılarak karbon nanoliflerin fizikokimyasal modifikasyonu sağlanmıştır. Modifikasyon deneyleri 
farklı asit ve yükseltgen madde miktarları ile sıcaklıklarda yürütülmüş olup deney şartlarının üretilen 
malzemeler üzerindeki etkisi incelenmiştir. Elde edilen modifiye malzemeler elektron mikroskopu 
(SEM, TEM), X-ışını kırınımı (XRD) ve spektrofotometrik yöntemler kullanılarak karakterize 
edilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Karbon, malzeme, nanolif, eczacılık.
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Şanlıurfa Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Derya Akaltun 
Danışmanı: Yrd. Doç.Dr. Gizem BULUT 
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik  
Yılı: 2016

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında temel olarak Şanlıurfa ilinde geleneksel halk ilacı olarak kullanılan bitkiler 
araştırılmış ve bu konuda bilgiler derlenmiştir. Bu amaçla 01.06.2015 - 01.08.2015 tarihleri arasında 
yörelere gidilerek konumuz ile ilgili çeşitli kişilerle görüşmeler yapılmış, halkın geleneksel halk 
ilacıolarak yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler derlenmiş ve bitkilerin yöresel adları saptanmıştır. 
Çeşitli yörelerde toplanan bitkilerin örnekleri preslenip, kurutulduktan sonra Marmara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’ na (MARE) kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha sonra 
bunlar özel herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği haline 
getirilmişlerdir. Bu çalışma sonucunda Şanlıurfa ilinde saptadığımız 15 bitkiden yörede, geleneksel 
halk ilacı olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırma bölgesinde saptanan bitkiler ve bunlarla ilgili 
bilgiler metin içinde sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Farmasötik Botanik, etnobotanik, halk ilacı, tıbbi bitki.  

FARMASÖTİK BOTANİK ANABİLİM DALI
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Akyazı ve Taraklı (Sakarya) Yörelerinde Farmasötik Botanik 
Araştırmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Rüveyda Kartal 
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Gizem BULUT 
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik  
Yılı: 2016

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında temel olarak Akyazı ve Taraklı (Sakarya) Yörelerinde geleneksel halk ilacı 
olarak kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bitkiler derlenmiştir. Bu amaçla 21 ve 22 Haziran 
2016 tarihlerinde araştırma yöreleri olarak belirlediğimiz Akyazı ve Taraklı (Sakarya) yörelerine 
gidilerek konumuzla ilgili çeşitli kişilerle görüşmeler yapılmış, halkın geleneksel halk ilacı olarak 
yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler derlenmiş ve bitkilerin yöresel adları saptanmıştır. Yöreden 
topladığımız bitkilerin örnekleri preslenip, kurutulduktan sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Herbaryumu’na (MARE) kaydedilerek numaralandırılmıştır.Daha sonra bunlar özel 
herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği haline getirilmişlerdir. 
Bu çalışma sonucunda Akyazı ve Taraklı (Sakarya) Yörelerinde saptadığımız 15 tür bitkiden yörelerde, 
geleneksel halk ilacı olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırma yörelerinde saptanan bitkiler ve 
bunlarla ilgili bilgiler metin içinde sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Farmasötik Botanik, etnobotanik, halk ilacı, tıbbi bitki.
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Gebze (Kocaeli) Yöresinde Farmasötik  Botanik Araştırmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Pınar Mete 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Gizem BULUT 
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik 
Yılı: 2016

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında Gebze (Kocaeli) yöresinde (Harita-1) geleneksel halk ilacı olarak 
kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler derlenmiştir.Bu amaçla 27.06.2015 tarihinde 
araştırma yöresi olarak belirlediğim Kocaeli ili Gebze ilçesinde konumla ilgili çeşitli kişilerle 
görüşmeler yapılmış, halkın geleneksel halk ilacı olarak yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler 
derlenmiş ve bitkilerin yöresel adları saptanmıştır.Yöreden topladığım bitkilerin örnekleri 
preslenip, kurutulduktan sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’na (MARE) 
kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha sonra bunlar özel herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, 
etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği haline getirilmişlerdir. Bu çalışma sonucunda Kocaeli ilinde 
saptadığım 16 bitkiden yörede, geleneksel halk ilacı olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırma 
bölgesinde saptanan bitkiler ve bunlarla ilgili bilgiler metin içinde sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Farmasötik Botanik, etnobotanik, halk ilacı, tıbbi bitki.
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Çelikhan (Adıyaman) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Eda Markirt 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik  
Yılı: 2016

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında temel olarak Çelikhan (Adıyaman) Yöresinde geleneksel halk ilacı olarak 
kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler derlenmiştir. Bu amaçla 09.07.2015-11.07.2015 
tarihleri arasında araştırma yöresi olarak belirlediğimiz Çelikhan (Adıyaman) yöresine gidilerek 
konumuzla ilgili çeşitli kişilerle görüşmeler yapılmış, halkın geleneksel halk ilacı olarak yararlandığı 
bitkiler hakkında bilgiler derlenmiş ve bitkilerin yöresel adları saptanmıştır. Yöreden topladığımız 
bitkilerin örnekleri preslenip, kurutulduktan sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Herbaryumu’na (MARE) kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha sonra bunlar özel herbaryum 
kartonlarına yapıştırılıp, etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği haline getirilmişlerdir. Bu çalışma 
sonucunda Çelikhan (Adıyaman) yöresinde saptadığımız 22 tür bitkiden yörede, geleneksel halk ilacı 
olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırma yöresinde saptanan bitkiler ve bunlarla ilgili bilgiler 
metin içinde sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Farmasötik Botanik, etnobotanik, halk ilacı, tıbbi bitki. 
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İnebolu (Kastamonu) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Kübra Bozkurt 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik  
Yılı: 2016

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında temel olarak İnebolu (Kastamonu) yöresinde geleneksel halk ilacı olarak 
kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler derlenmiştir. Bu amaçla 02.08.2016-22.08.2016 
tarihleri arasında araştırma yöresi olarak belirlediğimiz İnebolu (Kastamonu) yöresine gidilerek 
konumuzla ilgili çeşitli kişilerle görüşmeler yapılmış, halkın geleneksel halk ilacı olarak yararlandığı 
bitkiler hakkında bilgiler derlenmiş ve bitkilerin yöresel adları saptanmıştır. Yöreden topladığımız 
bitkilerin örnekleri preslenip, kurutulduktan sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Herbaryumu’na (MARE) kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha sonra bunlar özel herbaryum 
kartonlarına yapıştırılıp, etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği haline getirilmişlerdir. Bu çalışma 
sonucunda İnebolu (Kastamonu) yöresinde saptadığımız 20 tür bitkiden yörede, geleneksel halk ilacı 
olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırma yöresinde saptanan bitkiler ve bunlarla ilgili bilgiler 
metin içinde sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Farmasötik Botanik, halk ilacı, tıbbi bitki.
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Alaçam (Samsun) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Buket Kır 
Danışmanı: Öğr.Gör.Dr. İsmail ŞENKARDEŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik  
Yılı: 2016

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında temel olarak Alaçam (Samsun) yöresinde geleneksel halk ilacı olarak 
kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler derlenmiştir. Bu amaçla 13 Temmuz 2015 - 18 
Ağustus 2015 tarihleri arasında araştırma yöresi olarak belirlediğimiz Alaçam (Samsun) yöresine 
gidilerek konumuzla ilgili çeşitli kişilerle görüşmeler yapılmış, halkın geleneksel halk ilacı olarak 
yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler derlenmiş ve bitkilerin yöresel adları saptanmıştır. Yöreden 
topladığımız bitkilerin örnekleri preslenip, kurutulduktan sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Herbaryumu’na (MARE) kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha sonra bunlar özel 
herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği haline getirilmişlerdir. 
Bu çalışma sonucunda Alaçam (Samsun) yöresinde saptadığımız toplam 20 taksondan yörede 
geleneksel halk ilacı olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırma yöresinde saptanan bitkiler ve 
bunlarla ilgili bilgiler metin içinde sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Farmasötik Botanik, etnobotanik, halk ilacı, tıbbi bitki.
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Serdivan ve Söğütlü (Sakarya) Yörelerinde Farmasötik Botanik 
Araştırmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Hasan Korhan Derici 
Danışman:  Öğr.Gör.Dr. İsmail ŞENKARDEŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik 
Yılı: 2016

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında temel olarak Serdivan ve Söğütlü (Sakarya) yörelerinde geleneksel halk 
ilacı olarak kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler derlenmiştir. Bu amaçla 12 Temmuz 
2015 - 16 Ağustus 2015 tarihleri arasında araştırma yöresi olarak belirlediğimiz Serdivan ve Söğütlü 
(Sakarya) yörelerine gidilerek konumuzla ilgili çeşitli kişilerle görüşmeler yapılmış, halkın geleneksel 
halk ilacı olarak yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler derlenmiş ve bitkilerin yöresel adları 
saptanmıştır. Yöreden topladığımız bitkilerin örnekleri preslenip, kurutulduktan sonra Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’na (MARE) kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha 
sonra bunlar özel herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği 
haline getirilmişlerdir. Bu çalışma sonucunda Serdivan ve Söğütlü (Sakarya) yörelerinde saptadığımız 
toplam 30 taksondan yörede geleneksel halk ilacı olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırma 
yöresinde saptanan bitkiler ve bunlarla ilgili bilgiler metin içinde sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Farmasötik Botanik, etnobotanik, halk ilacı, tıbbi bitki.
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Akşehir (Konya) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Büşra Nur Cura 
Danışman:  Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik 
Yılı: 2017

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında temel olarak Akşehir (Konya) yöresinde geleneksel halk ilacı olarak 
kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler derlenmiştir. Bu amaçla 5 Haziran 2016– 30 
Ağustos 2016 tarihleri arasında araştırma yöresi olarak belirlediğimiz Akşehir (Konya) yöresine 
gidilerek konumuzla ilgili çeşitli kişilerle görüşmeler yapılmış, halkın geleneksel halk ilacı olarak 
yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler derlenmiş ve bitkilerin yöresel adları saptanmıştır. Yöreden 
topladığımız bitkilerin örnekleri preslenip, kurutulduktan sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Herbaryumu’na (MARE) kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha sonra bunlar özel 
herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği haline getirilmişlerdir. 
Bu çalışma sonucunda Akşehir (Konya) yöresinde saptadığımız 24 tür bitkiden yörede, geleneksel 
halk ilacı olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırma yöresinde saptanan bitkiler ve bunlarla ilgili 
bilgiler metin içinde sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Farmasötik Botanik, halk ilacı, tıbbi bitki.
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Sarıgöl (Manisa) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ceren Yener 
Danışman:  Yrd.Doç.Dr. Gizem BULUT 
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik 
Yılı:2017

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında temel olarak Sarıgöl (Manisa) yöresinde geleneksel halk ilacı olarak 
kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler derlenmiştir. Bu amaçla 23 Haziran 2016 – 10 
Ağustos 2016 tarihleri arasında araştırma yöresi olarak belirlediğimiz Sarıgöl (Manisa) yöresine 
gidilerek konumuzla ilgili yöre halkıyla görüşmeler yapılmış, halkın geleneksel halk ilacı olarak 
yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler derlenmiş ve bitkilerin yöresel adları öğrenilmiştir. Yöreden 
topladığımız bitkilerin örnekleri preslenip kurutulduktan sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Herbaryumu’na (MARE) kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha sonra bunlar özel 
herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği haline getirilmişlerdir. 
Bu çalıma sonucunda Sarıgöl (Manisa) yöresinde saptadığımız toplam 13 türden yörede geleneksel 
halk ilacı olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırma yöresinde saptanan bitkiler ve bunlarla ilgili 
bilgiler metin içinde sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Farmasötik Botanik, etnobotanik, halk ilacı, Sarıgöl, Manisa.
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Gediz (Kütahya) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Büşra Nur Başol 
Danışman:  Yrd.Doç.Dr. Gizem BULUT 
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik 
Yılı:2017

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında temel olarak Gediz (Kütahya) yöresinde geleneksel halk ilacı olarak 
kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler derlenmiştir. Bu amaçla 6 Haziran 2016 - 15 
Ekim 2016 tarihleri arasında araştırma yöresi olarak belirlediğimiz Gediz (Kütahya) yöresine 
gidilerek konumuzla ilgili çeşitli kişilerle görüşmeler yapılmış, halkın geleneksel halk ilacı olarak 
yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler derlenmiş ve bitkilerin yöresel adları saptanmıştır. Yöreden 
topladığımız bitkilerin örnekleri preslenip, kurutulduktan sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Herbaryumu’na (MARE) kaydedilerek numaralandırılıştır. Daha sonra bunlar özel 
herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği haline getirilmiştir. Bu 
çalışma sonucunda Gediz (Kütahya) yöresinde saptadığımız toplam 24 taksondan yörede geleneksel 
halk ilacı olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırma yöresinde saptanan bitkiler ve bunlarla ilgili 
bilgiler metin içinde sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Farmasötik Botanik, halk ilacı, Gediz, Kütahya.
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Gürpınar (Van) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Fatma Nujin Ertaş 
Danışman:  Dr.Öğr.Üyesi Ahmet DOĞAN  
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik 
Yılı:2017

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında temel olarak Gürpınar (Van) yöresinde geleneksel halk ilacı olarak 
kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler derlenmiştir. Bu amaçla 23.06.2016-24.08.2016 
tarihleri arasında araştırma yöresi olarak belirlediğimiz Gürpınar (Van) yöresine gidilerek 
konumuzla ilgili çeşitli kişilerle görüşmeler yapılmış, halkın geleneksel halk ilacı olarak yararlandığı 
bitkiler hakkında bilgiler derlenmiş ve bitkilerin yöresel adları saptanmıştır. Yöreden topladığımız 
bitkilerin örnekleri preslenip, kurutulduktan sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Herbaryumu’na (MARE) kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha sonra bunlar özel herbaryum 
kartonlarına yapıştırılıp, etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği haline getirilmişlerdir. Bu çalışma 
sonucunda Gürpınar (Van) yöresinde saptadığımız 28 tür bitkiden yörede, geleneksel halk ilacı 
olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırma yöresinde saptanan bitkiler ve bunlarla ilgili bilgiler 
metin içinde sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Farmasötik Botanik, halk ilacı, tıbbi bitki. 
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Erdemli Yöresinde (Mersin) Farmasötik Botanik Araştırmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayşegül Culu 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. İsmail ŞENKARDEŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik 
Yılı: 2017

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında temel olarak Erdemli (Mersin) yöresinde geleneksel halk ilacı olarak 
kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler derlenmiştir. Bu amaçla 23 Nisan 2016 - 27 
Kasım 2016 tarihleri arasında araştırma yöresi olarak belirlediğimiz Erdemli İlçe merkezi, Alibeyli, 
Aslanlı, Avgadı, Elbeyli, Hüsametli, Sarıkaya, Sorgun ve Veyselli köylerine gidilerek konumuzla 
ilgili olarak çeşitli kişilerle görüşmeler yapılmış, halkın özellikle geleneksel olarak ilaç hazırlamada 
kullandığı bitkiler derlenmiş, bu bitkilerin kullanılış nedenleri ve hazırladıkları ilaçların uygulanış 
şekilleri araştırılmış ve bitkilerin yöresel adları saptanmıştır. Yöreden topladığımız bitkilerin 
örnekleri preslenip kurutulduktan sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’na 
(MARE) kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha sonra bu örnekler özel herbaryum kartonlarına 
yapıştırılıp, etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği haline getirilmiştir. Bu çalışma sonucunda 
Erdemli (Mersin) yöresinde saptadığımız toplam 70 taksondan yörede geleneksel halk ilacı olarak 
yararlanıldığı belirlenmiştir.Aynı zamanda bu taksonlar içinden 27 bitkiden besin olarak, 9 bitki sepet, 
süs yapımında, 8 bitkiden yakacak olarak ve 5 bitkiden de baharat olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. 
Araştırma yöresinde toplanan bitkiler ve bunlarla ilgili bilgiler metin içinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Halk ilacı, tıbbi bitki, Farmasötik Botanik, Erdemli, Mersin.
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Mudurnu (Bolu) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Kadriye Arslan 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. İsmail ŞENKARDEŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik 
Yılı: 2017

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında Mudurnu (Bolu) yöresi Abant gölü ve çevresinde geleneksel halk ilacı 
olarak ve diğer amaçlarla kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler toplanmıştır. 9 Haziran 
2016 ve 23 Ekim 2016 tarihleri arasında araştırma bölgemiz olan Abant Gölü ve çevresine gidilerek 
oradaki yöre halkı ile görüşmeler yapılmış, halkın özellikle geleneksel halk ilacı olarak yararlandığı 
bitkiler hakkında bilgiler toplanmış ve bitkilerin yöresel adları saptanmıştır. Yöreden topladığımız 
bitkilerin örnekleri preslenip kurutulduktan sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Herbaryumu’na (MARE) kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha sonra bunlar özel herbaryum 
kartonlarına yapıştırılıp, etiketler hazırlanarak herbaryum örneği haline getirilmişlerdir. Bu çalışma 
sonucunda Abant Gölü ve çevresinde saptadığımız toplam 56 taksondan yörede geleneksel halk 
sağlığı ilacı olarak yararlanılmaktadır. Bu taksonlardan 3 taksonun baharat olarak, 7 taksonun 
besin maddesi olarak, 5 taksonun da taç yapımında kullanıldığı belirlenmiştir. Araştırma yöresinde 
saptanan bitkiler ve bunlarla ilgili bilgiler metin içinde sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Halk ilacı, tıbbi bitki, Farmasötik Botanik, Abant, Mudurnu.
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Menteşe (Muğla) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Melahat Oğuzbeyi 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Gizem BULUT 
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik 
Yılı: 2018

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında temel olarak Menteşe (Muğla) yöresinde öncelikle geleneksel halk ilacı 
olarak kullanılan ve diğer alanlarda kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler derlenmiştir. 
Bu amaçla 15 Nisan 2017 – 25 Haziran 2017 tarihleri arasında araştırma yöresi olarak belirlediğimiz 
Menteşe (Muğla) yöresine gidilerek konumuzla ilgili çeşitli kişilerle görüşmeler yapılmış, halkın 
geleneksel halk ilacı olarak yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler derlenmiş ve bitkilerin yöresel adları 
saptanmıştır. Yöreden topladığımız bitkilerin örnekleri preslenip, kurutulduktan sonra Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’na (MARE) kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha 
sonra bunlar özel herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği 
haline getirilmişlerdir. Bu çalışma sonucunda Menteşe (Muğla) yöresinde saptadığımız 42 bitki ve 1 
tür mantardan yörede, geleneksel halk ilacı olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırma yöresinde 
saptanan bitkiler ve bunlarla ilgili bilgiler metin içinde sunulmuştur.

Anahtar sözcükler: Farmasötik Botanik, halk ilacı, tıbbi bitki, Menteşe, Muğla.
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Sur (Diyarbakır) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayşe Yangın 
Danışmanı:  Dr.Öğr.Üyesi İsmail ŞENKARDEŞ  
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik 
Yılı:2018

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında Sur (Diyarbakır)  yöresinde ve geleneksel halk ilacı olarak ve diğer 
amaçlarla kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konu da bilgiler toplanmıştır.

Bu amaçla 6 Mayıs 2017 - 7 Mayıs 2017 tarihleri arasında araştırma bölgemiz olan Sur (Diyarbakır) 
yöresine gidilerek konumuzla ilgili çeşitli kişilerle  görüşmeler yapılmış,  halkın özellikle geleneksel 
halk ilacı olarak yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler toplanmış ve bitkilerin yöresel adları 
saptanmıştır. Yöreden topladığımız bitkilerin örnekleri preslenip kurutulduktan sonra Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’ na  (MARE)  kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha 
sonra bunlar özel herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, etiketler hazırlanarak herbaryum örneği 
haline getirilmiştir.

Bu çalışma sonucunda Sur (Diyarbakır) yöresinde saptadığımız toplam 15 taksondan yörede 
geleneksel halk ilacı olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırma yöresinde saptanan bitkiler ve 
bunlarla ilgili bilgiler metin içinde sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Farmasötik Botanik, halk ilacı, tıbbi bitki, Sur, Diyarbakır.
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Horasan (Erzurum)Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar

Adı Soyadı: Pınar Akın 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi İsmail ŞENKARDEŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik 
Yılı: 2018

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında Horasan (Erzurum) yöresinde geleneksel halk ilacı olarak ve diğer 
amaçlarla kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler toplanmıştır.

Bu amaçla 10 Haziran 2017 - 20 Ekim 2017 tarihleri arasında araştırma bölgemiz olan Horasan 
İlçesi’ninTavşancık Köyü’ne gidilerek oradaki yöre halkı ile görüşmeler yapılmış, halkın özellikle 
geleneksel halk ilacı olarak yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler toplanmış ve bitkilerin yöresel adları 
saptanmıştır. Yöreden topladığımız bitkilerin örnekleri preslenip kurutulduktan sonra Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’ na (MARE) kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha 
sonra bunlar özel herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, etiketler hazırlanarak herbaryum örneği 
haline getirilmiştir.

Bu çalışma sonucunda Horasan (Erzurum) yöresinde saptadığımız toplam 18 taksondan yörede 
geleneksel halk ilacı olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırma yöresinde saptanan bitkiler ve 
bunlarla ilgili bilgiler metin içinde sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Halk ilacı, tıbbi bitki, Farmasötik Botanik, Horasan, Erzurum.
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İkizce (Ordu) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar 

Adı Soyadı: Şerife Zehra Çataklı  
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Ahmet DOĞAN  
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik 
Yılı: 2018

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında temel olarak İkizce (Ordu) yöresinde geleneksel halk ilacı olarak kullanılan 
bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler derlenmiştir. 

Bu amaçla 28 Haziran 2017– 17 Eylül 2017 tarihleri arasında araştırma yöresi olarak belirlediğimiz 
İkizce (Ordu) yöresine gidilerek konumuzla ilgili çeşitli kişilerle görüşmeler yapılmış, halkın 
geleneksel halk ilacı olarak yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler derlenmiş ve bitkilerin yöresel adları 
saptanmıştır. Yöreden topladığımız bitkilerin örnekleri preslenip, kurutulduktan sonra Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’na (MARE) kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha 
sonra bunlar özel herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği 
haline getirilmişlerdir. 

Bu çalışma sonucunda İkizce (Ordu) yöresinde saptadığımız 37 tür bitkiden yörede, geleneksel halk 
ilacı olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırma yöresinde saptanan bitkiler ve bunlarla ilgili 
bilgiler metin içinde sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Farmasötik Botanik, halk ilacı, tıbbi bitki, İkizce, Ordu, Türkiye.
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Kaynarca (Sakarya) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Dilek Demirbilek 
Danışmanı: Dr. Öğr.Üyesi İsmail ŞENKARDEŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik 
Yılı: 2019

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında temel olarak Kaynarca (Sakarya) yöresinde geleneksel halk ilacı olarak 
kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler derlenmiştir. 

Bu amaçla 24 Haziran 2017– 17 Eylül 2017 tarihleri arasında araştırma yöresi olarak belirlediğimiz 
Kaynarca (Sakarya)  yöresine gidilerek konumuzla ilgili çeşitli kişilerle görüşmeler yapılmış, halkın 
geleneksel halk ilacı olarak yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler derlenmiş ve bitkilerin yöresel adları 
saptanmıştır. Yöreden topladığımız bitkilerin örnekleri preslenip, kurutulduktan sonra Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’na (MARE) kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha 
sonra bunlar özel herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği 
haline getirilmişlerdir. 

Bu çalışma sonucunda Kaynarca ( Sakarya)  yöresinde saptadığımız 34 tür bitkiden yörede, geleneksel 
halk ilacı olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırma yöresinde saptanan bitkiler ve bunlarla ilgili 
bilgiler metin içinde sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Farmasötik Botanik, halk ilacı, tıbbi bitki, Kaynarca, Sakarya, Türkiye.
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Şavşat (Artvin ) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar

Öğrencinin Adı Soyadı: Ezgi Sarıer 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Ahmet DOĞAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik 
Yılı: 2019

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında Yaşarköy ( Şavşat/Artvin ) yöresinde geleneksel halk ilacı olarak ve diğer 
amaçlarla kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler toplanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda 30 temmuz - 20 ağustos 2018 tarihleri arasında çeşitli zamanlarda, 
araştırma yöresi olarak belirlediğimiz Artvin ili Şavşat ilçesinde konumuzla ilgili çeşitli kişilerle 
görüşmeler yapılmış, halkın geleneksel halk ilacı olarak yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler 
derlenmiş ve bitkilerin yöresel adları saptanmıştır.  Yöreden topladığımız bitkilerin örnekler 
preslenip, kurutulduktan sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’na (MARE) 
kaydedilerek numaralandırılmıştır.  Daha sonra bunlar özel herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, 
etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği haline getirilmişlerdir. 

Bu çalışma sonucunda Yaşarköy ( Şavşat/Artvin )  yöresinde saptadığımız toplam 17 taksondan 
yörede geleneksel halk ilacı olarak yararlandığı belirlenmiştir.  Araştırma yöresinde saptanan bitkiler 
ve bunlarla ilgili bilgiler metin içerisinde sunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Halk ilacı, Farmasötik Botanik,Yaşarköy, Şavşat, Artvin. 
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Sapanca (Sakarya) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar

Öğrencinin Adı Soyadı: Elif Aslan 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi İsmail ŞENKARDEŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik 
Yılı: 2019

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında Sapanca (Sakarya) yöresinde geleneksel halk ilacı olarak kullanılan 
bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler toplanmıştır.

Bu amaçla 14.07.2018-27.04.2019 tarihleri arasında araştırma yöresi olarak belirlediğimiz Sapanca 
(Sakarya) yöresi Kırkpınar beldesine gidilerek oradaki yöre halkı ile görüşmeler yapılmış, halkın 
özellikle halk ilacı olarak yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler toplanmış ve bitkilerin yöresel adları 
saptanmıştır. Yöreden topladığımız bitkilerin örnekleri preslenip, kurutulduktan sonra Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’na (MARE) kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha 
sonra bunlar özel herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği 
haline getirilmişlerdir.

Bu çalışma sonucunda Sapanca (Sakarya) yöresinde saptadığımız toplam 23 taksondan yörede 
geleneksel halk ilacı olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırma yöresinde saptanan bitkiler ve 
bunlarla ilgili bilgiler metin içinde sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Halk ilacı, tıbbi bitki, Farmasötik Botanik, Sapanca, Sakarya.
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Beykoz (İstanbul) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gözde Irmak  
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi İsmail ŞENKARDEŞ  
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik 
Yılı: 2019 

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında Beykoz (İstanbul) yöresinde geleneksel halk ilacı olarak kullanılan veya 
diğer amaçlarla kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler derlenmiştir. 

Bu amaçla 10 Temmuz 2018-10 Ekim 2018 tarihleri arasında araştırma yöresi olarak belirlenen 
Beykoz (İstanbul) yöresine gidilerek konumuzla ilgili çeşitli kişilerle görüşmeler yapılmış, halkın 
geleneksel halk ilacı olarak yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler derlenmiş ve bitkilerin yöresel adları 
saptanmıştır. Yöreden topladığımız bitkilerin örnekleri preslenip kurutulduktan sonra Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’na (MARE) kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha 
sonra bunlar özel herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği 
haline getirilmiştir. 

Bu çalışma sonucunda Beykoz (İstanbul) yöresinde saptadığımız 38 taksondan yörede geleneksel 
halk ilacı olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırma yöresinde saptanan bitkiler ve bunlarla ilgili 
bilgiler metin içinde sunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Farmasötik Botanik, halk ilacı, tıbbi bitki, Beykoz, İstanbul.
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Karasu (Sakarya) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Kübra Salim 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi İsmail ŞENKARDEŞ  
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik  
Yılı: 2019 

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında temel olarak Karasu (Sakarya) yöresinde geleneksel halk ilacı olarak 
kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler derlenmiştir. 

Bu amaçla 18 Temmuz 2018 – 30 Mart 2019 tarihleri arasında araştırma yöresi olarak belirlediğimiz 
Karasu (Sakarya) yöresine gidilerek konumuzla ilgili çeşitli kişilerle görüşmeler yapılmış, halkın 
geleneksel halk ilacı olarak yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler derlenmiş ve bitkilerin yöresel adları 
saptanmıştır. Yöreden topladığımız bitkilerin örnekleri preslenip, kurutulduktan sonra Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’na (MARE) kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha 
sonra bunlar özel herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği 
haline getirilmişlerdir. 

Bu çalışma sonucunda Karasu (Sakarya) yöresinde saptadığımız 32 tür taksondan yörede, geleneksel 
halk ilacı olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırma yöresinde saptanan bitkiler ve bunlarla ilgili 
bilgiler metin içinde sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Farmasötik Botanik, halk ilacı, tıbbi bitki, Karasu, Sakarya, Türkiye.
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Burdur (Merkez) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Faruk Alperen Bülbül 
Danışmanı: Doç.Dr.Gizem BULUT 
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik 
Yılı: 2019 

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında temel olarak Burdur (Merkez İlçesi) yöresinde geleneksel halk ilacı olarak 
kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler derlenmiştir.

Bu amaçla 20 Haziran 2018– 30 Nisan 2019 tarihleri arasında araştırma yöresi olarak belirlediğimiz 
Burdur (Merkez İlçe) yöresine gidilerek konumuzla ilgili çeşitli kişilerle görüşmeler yapılmış, halkın 
geleneksel halk ilacı olarak yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler derlenmiş ve bitkilerin yöresel adları 
saptanmıştır. Yöreden topladığımız bitkilerin örnekleri preslenip, kurutulduktan sonra Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’na (MARE) kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha 
sonra bunlar özel herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği 
haline getirilmişlerdir.

Anahtar kelimeler: Farmasötik Botanik, halk ilacı, tıbbi bitki, Burdur, Türkiye.
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Anamur (Mersin) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Selma Seher Çorakçı 
Danışmanı: Doç.Dr. Gizem BULUT 
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik 
Yılı: 2019 

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında temel olarak Anamur (Mersin) yöresinde geleneksel halk ilacı olarak 
kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler derlenmiştir. 

Bu amaçla 7 Nisan 2018-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında araştırma yöresi olarak belirlediğimiz 
Anamur (Mersin) yöresine gidilerek konumuzla ilgili çeşitli kişilerle görüşmeler yapılmış, halkın 
geleneksel halk ilacı olarak yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler derlenmiş ve bitkilerin yöresel adları 
saptanmıştır. Yöreden topladığımız bitkilerin örnekleri preslenip, kurutulduktan sonra Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’na (MARE) kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha 
sonra bu bitkiler özel herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği 
haline getirilmişlerdir. 

Bu çalışma sonucunda Anamur (Mersin) yöresinde saptadığımız 29 takson bitkinin geleneksel halk 
ilacı olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Araştırma yöresinde saptanan bitkiler ve bunlarla ilgili bilgiler 
metin içinde sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Farmasötik Botanik, halk ilacı, tıbbi bitki, Anamur, Mersin. 
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Beşiri (Batman) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Kasım Suylu  
Danışmanı: Doç.Dr. Gizem BULUT  
Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik  
Yılı: 2019 

ÖZET

Bitirme ödevi kapsamında temel olarak Beşiri (Batman) yöresinde geleneksel halk ilacı olarak 
kullanılan bitkiler araştırılmış ve bu konuda bilgiler derlenmiştir. 

Bu amaçla 10.07.2018 – 17.07.2018 ve 13.04.2019 – 15.04.2019 tarihleri arasında araştırma 
yöresi olarak belirlediğimiz Beşiri (Batman) yöresine gidilerek konumuzla ilgili çeşitli kişilerle 
görüşmeler yapılmış, halkın geleneksel halk ilacı olarak yararlandığı bitkiler hakkında bilgiler 
derlenmiş ve bitkilerin yöresel adları saptanmıştır. Yöreden topladığımız bitkilerin örnekleri 
preslenip, kurutulduktan sonra Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’na (MARE) 
kaydedilerek numaralandırılmıştır. Daha sonra bunlar özel herbaryum kartonlarına yapıştırılıp, 
etiketleri hazırlanarak herbaryum örneği haline getirilmişlerdir. 

Bu çalışma sonucunda Beşiri (Batman) yöresinde saptadığımız 18 tane bitkiden yörede, geleneksel 
halk ilacı olarak yararlanıldığı belirlenmiştir. Araştırma yöresinde saptanan bitkiler ve bunlarla ilgili 
bilgiler metin içinde sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Farmasötik Botanik, halk ilacı, tıbbi bitki, Beşiri, Batman, Türkiye.
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Mantar Enfeksiyonlarının Tanı ve Tedavisi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Muhammed Tozun 
Danışmanı: Prof. Dr. Ümran SOYOĞUL GÜRER 
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji 
Yılı: 2016

ÖZET

Mantarlar, klorofil taşımayan ökaryotik mikroorganizmalardır. İpliksi yapısı olan “küf ” ve bakteri 
görünümüne benzer tek hücre şeklindeki “maya” olmak üzere iki farklı yapı gösterir.Mantar 
enfeksiyonları bir veya birkaç mantar türüyle dokuların istilasını temsil eder. Mantar enfeksiyonları 
etkiledikleri vücut bölümüne, vücutta ne kadar derine nüfuz ettiklerine, enfeksiyona neden olan 
mantar türüne ve mantarların aldığı şekle göre kategorilere ayrılabilirler. Bazı mantarlar hem yüzeyel 
hem de sistemik enfeksiyonlara neden olabilirler. Genel belirtilere ilaveten birçok deri enfeksiyonunun, 
enfekte tırnakların görünümü, vücudun belli tipik bölgelerinde yerleşme (ayak parmakları arasında 
atlet ayağının oluşması gibi) gibi karakteristik bulgular mevcuttur. Ancak bir klinik değerlendirme 
hangi mikroorganizmanın mantar enfeksiyonuna neden olduğunu söyleyemez. Bir mantar 
enfeksiyonunu belirlemek ve doğrulamak ve tedaviyi yönlendirebilmek için birkaç laboratuvar testi 
(Potasyum hidroksit (KOH) ile hazırlanmış preperatların mikroskop altında incelenmesi, mantar 
kültürü ve duyarlılık testi gibi) yararlı olabilir.Tedavide kullanılacak ilaç mantarın türüne, yerleştiği 
yere ve enfeksiyonun şiddetine göre seçilmelidir. Tedavinin süresi enfeksiyonun tipi, yerleşimi ve 
süregenliğine göre değişmektedir. Örneğin vajinal maya enfeksiyonlarının geçmesi yalnızca birkaç 
günü gerektirebilirken derinin mantar enfeksiyonlarının iyileşmesi birkaç ayı alabilmektedir. 
Sistemik enfeksiyonların iyileşmeleri birkaç yıl sürekli tedaviyi gerektirebilir. Bazı olgularda bağışıklık 
sistemleri baskılanmış kişilerin yaşamlarının geri kalan bölümünde idame tedavisi görmeleri 
gerekebilir.Bu derlemede literatür taramaları sonucu konumuzla alakalı kaynaklardan yararlanarak 
mantar enfeksiyonları ve mantar enfeksiyonlarının tanı ve tedavisiyle ilgili bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Mantar, mantar enfeksiyonları, tanı, tedavi.
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Göz Enfeksiyonları ve Tedavileri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Cemil Tokuyucu 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Erkan RAYAMAN  
Anabilim Dalı: Farmasötik  Mikrobiyoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

Göz, vücutta bulunan en önemli ve kuvvetli bir duyu organıdır. Dışardan içe doğru; sert tabaka, 
damar tabaka ve ağ tabaka olmak üzere üç kısımdan oluşur. Gözün enfeksiyonlara karşı korunma 
sistemi oldukça gelişmiştir. Ama yine de bazı durumlarda ve çeşitli mikroorganizmalara maruz 
kaldığında gözün enfekte olması kaçınılmaz olur. Bakteri, virüs, mantar ve parazitler gözün çeşitli 
dokularında enfeksiyona neden olur. ‘Göz enfeksiyonları’ denildiğinde göz kapakları, göz küresinin 
içinde bulunduğu orbita, konjonktiva, kornea ile göz içi dokuları akla gelir. Bu çalışmada gözün çeşitli 
dokularında meydana gelen enfeksiyonlardan, nedenlerinden ve tedavilerinden bahsedilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Göz enfeksiyonları, tedavi, keratitler, antibiyotik, mikroorganizma.

FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
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Türkiye’de Sık Görülen Parazit Enfeksiyonları ve Bunların Tedavi 
Yöntemleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Merve Aydın 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Erkan RAYAMAN  
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

Bu çalışmada, Türkiye’de sık görülen parazitler, bu parazitlerin oluşturdukları hastalıklar, tedavi 
ve korunma yöntemleri ele alınmıştır. Ülkemizde yaygın olarak görülen bu hastalıklar ciddi sağlık 
sorunlarına ve hatta ölümlere sebep olabilmektedir. Bu yüzden hastalıkların önlenebilmesi için halka 
bilimsel çalışmalarla ışık tutulmalıdır. Çalışmamızda parazitlerin neden olduğu hastalıklar ve tedavi 
yöntemlerine ilişkin güncel bilgiler derlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Parazit, enfeksiyon, tedavi, protozoonlar, helmintler.
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Ülseratif Kolit Tedavisinde  Probiyotiklerin Kullanımı

Öğrencinin Adı-Soyadı: Kevser Kara 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Pervin RAYAMAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji 
Yılı: 2016

ÖZET

İnsan vücudundaki mikroorganizmaların kolonizasyonu doğumdan önce başlayabilmektedir ve 
insan yaşamı boyunca floranın en yoğun olduğu yer bağırsak lümeni olmaktadır. Günümüzde 
artan antibiyotik direnci, hayvansal kaynaklı gıdaların tüketimi sonucunda vücudumuzda biriken 
ilaç ve hormon kalıntılarının neden olduğu toksisite ile kanser, İBH, hepatik ensefalopati, ilaç veya 
mikroorganizma kaynaklı diyare gibi çeşitli hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla probiyotik 
kullanımı bu durumları ortadan kaldırabilecek alternatif  tedavi olarak gündeme gelmektedir. 

Yüzyıllar boyunca uzun yaşamın iksiri olarak kullanılan probiyotiklerin, günümüzde kanıtlanmış 
yararlarından dolayı kullanılmasının uygun olabileceği düşünülmektedir. Ancak hastalıkların 
tedavisinde kullanılacak probiyotiklerin sahip olması gereken belli başlı özellikler olduğu ve 
probiyotik mikroorganizma türlerine göre değişen farklı etki mekanizmaları olduğu göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

Bu çalışma probiyotikler ve ülseratif kolit hakkında genel bilgi vermek ve probiyotiklerin ülseratif 
kolit tedavisinde kullanımı ile ilgili yapılan araştırmaları kapsayan bir derlemedir.

Anahtar Kelimeler: Probiyotik, ülseratif kolit, gastrointestinal mikroflora, tedavi.
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Diyare Etkeni Mikroorganizmalar ve Tedavi Yöntemleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: İsa Tümer 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Pervin RAYAMAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji 
Yılı: 2016

ÖZET

Sindirim sisteminde sıvı ve elektrolit transportunun bozulması sonucu dışkı miktarının normalden 
fazla, kıvamının ise sulu olması hali ve dışkılama sayısının artmasını (günde 3 kez) “ishal (diyare)” 
olarak tanımlanır.

Enfeksiyöz ya da enfeksiyöz olmayan birçok neden ishal nedeni olabilir. Sadece aşırı yağlı yiyecekler, 
kavun, incir, alkol gibi besinlerin yapısına bağlı olarak, hiçbir hastalık olmaksızın gelişebileceği 
gibi; çok ciddi sonuçlara yol açabilecek örneğin kolera, inflamatuar barsak hastalığı (İBH), emilim 
kusurları, malignite gibi hastalıklar da ishale neden olabilmektedir.

Araştırmamızın konusu olan diyare etkeni mikroorganizmalar viruslar, bakteriler ve parazitlerdir. 
Rotavirüs, Adenovirüs, Astrovirüs, Sitomegalovirüs gibi virusler viral diyare etkeniyken; E.coli, 
Salmonella, Shigella, Clostridium jejuni gibi bakteriler bakteriyel diyare etkeni ve Giardia lamblia, 
Cryptosporidium, Entamoeba histolytica gibi parazitler ise paraziter diyare etkeni mikroorganizmalara 
örnek gösterilebilir.

Diyare etkeni mikroorganizmaların tedavisinde, mikroorganizmanın türüne göre çeşitli ilaçlar 
kullanılır. Genel olarak viral diyare etkeni mikroorganizmaların tedavisinde; gansiklovir, 
immunoglobulin gibi ilaçlar, bakteriyel diyare etkeni mikroorganizmaların tedavisinde trimetoprim/
sulfametoksazol (TMP/SXT) ve kinolonlar; paraziter diyare etkeni mikroorganizmaların tedavisinde 
ise metronidazol, tinidazol, furazolidon, paromomisin kullanılmaktadır.

Yukarıdaki ilaç tedavisine ilaveten uygun dehidratasyon tedavisi ve nutrisyonel destek diyare etkeni 
mikroorganizmaların kaldırılması ile beraber diyareli  hastaların iyileşme sürecini hızlandıracağı 
kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Diyare, virüs, bakteri, parazit, tedavi.
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Cinsel Yolla Bulaşan İnfeksiyonlar ve Tedavi İlkeleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Seray Yeşil 
Danışmanı: Öğr.Gör.Dr. Burçak GÜRBÜZ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji 
Yılı: 2016

ÖZET

Cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar (CYBH) sadece gelişmekte olan ülkelerde değil tüm dünyada insan 
sağlığını büyük ölçüde tehdit eden başlıca sağlık sorunlarından biridir.

Cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar ve tedavi ilkeleri başlıklı bu çalışmamızda pek çok makale 
incelenerek derlemeler yapılmıştır. Yanı sıra, İstanbul ilinde Bağcılar 6 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde 
mart ve nisan aylarında gönüllü 87 kişiye yüz yüze anket uygulanmıştır.

Anket çalışmasına katılan katılımcıların eğitim seviyesinin ilkokul ve lise düzeyinde olduğu 
belirlenmiş; cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar ve korunma yöntemlerindeki bilinç düzeyi % 55.6 
oranında olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Anket çalışması sırasında en çok karşılaşılan sorun ankete katılan gönüllülerin anket sorularını 
yanıtlamak istememeleridir. Bu durum eğitim seviyesi artıkça değişim göstermemiştir.

Araştırmamızın ve anket çalışmamızın verilerine dayanarak; toplumun cinsel yolla bulaşan 
infeksiyonlar konusunda daha bilinçli hale gelebilmesi için sağlık bakanlığının düzenlemeleri ile 
eğitim programlarının geliştirilerek yaygınlaştırılmasının toplum bilinci açısından son derece faydalı 
olacağı inancındayız. 

Anahtar Sözcükler: Cinsel yolla bulaşan infeksiyonlar, HIV/AIDS, HSV 1-2, bel soğukluğu.
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Gastrointestinal Parazit İnfeksiyonlarına Güncel Yaklaşımlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Mustafa Tatlı 
Danışmanı: Öğr.Gör.Dr. Burçak GÜRBÜZ 
Anabilim Dalı: Farmasötik  Mikrobiyoloji 
Yılı: 2016

ÖZET

Gastrointestinal sistem, dış ortama açılan organlar bütünüdür. Her gün pek çok patojen 
mikroorganizma ağız yolu ile insan vücuduna girmektedir.

Barsak enfeksiyonları dünyada ve ülkemizde gelişen teknolojiye rağmen hala en önemli sağlık 
problemlerinden biridir. Ülkemizin de içinde bulunduğu tropikal ve subtropikal iklim kuşağı 
ülkelerinde, akut gastroenterit etkenleri içinde paraziter etkenler önemli bir yer tutmaktadır. 
Yurdumuzun altyapısı yetersiz, hijyen şartları bozuk bazı bölgelerinde de bu etkenlerle sık sık 
karşılaşılmaktadır.

Gastrointestinal parazit infeksiyonları ile sık karşılaşılmasının temel nedenleri arasında kötü yaşam 
koşulları ilk sırada yer almaktadır. Eğitim seviyesinin düşük olması prevalansın artmasında en 
önemli etkendir.

“Gastrointestinal parazit infeksiyonları ve güncel yaklaşımlar” başlıklı bu çalışmamızda pek çok 
makale, dergi ve kitap incelenerek derlemeler yapılmıştır. Araştırmamızın verilerine dayanarak; 
toplumun parazit infeksiyonları konusunda daha bilinçli hale gelebilmesi için sağlık bakanlığının 
düzenlemeleri ile eğitim programlarının geliştirilerek yaygınlaştırılmasının toplum bilinci ve sağlığı 
açısından son derece faydalı olacağı inancındayız.

Anahtar Kelime: Parazitler, gastrointestinal parazit infeksiyonları, giardiyazis, tenyazis, amibiazis.
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Tetanoz ve İmmünizasyon

Öğrencinin Adı- Soyadı: Zeynep Uludağ 
Danışmanı: Prof.Dr. Ümran Soyoğul Gürer 
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Tetanoz, Clostridium tetani’ nin toksini ile oluşan, tonik kas spazmlarıyla seyreden, mortalitesi 
son derece yüksek olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Diğer enfeksiyon hastalıklarından farklı olarak 
insandan insana bulaşma göstermeyen, düzenli ve yeterli aşılama programları ile önlenebilen 
bir hastalık olmasına rağmen, yakalanıldığında genelde ölümcül durumlara sebebiyet veren 
bir hastalıktır. Gelişmiş ülkelerde büyük oranda eradike edilmesine rağmen gelişmekte olan 
ülkelerde ise toplum sağlığını tehdit etmeye devam etmektedir. Yaşamın ilk  ve son evresinde sık 
görülen tetanoz, gelişmekte olan ülkelerde yenidoğan, çocuk ve gençlerde daha sık görülmektedir. 
Gelişmiş olan ülkelerde ise aşılanmamış yaşlı bireylerde görülme sıklığı daha yüksektir. Yenidoğan 
ve yaşlı hastalarda mortalitesi % 50’ nin üzerinde olan tetanozun insidansı aşılanmayla ters orantı 
göstermektedir.

 Clostridium tetani ‘ nin toksoidi olan tetanospazmin ile meydana gelen hastalığın jeneralize, 
lokalize, sefalik ve neonatal olmak üzere dört formu bulunmaktadır. Bunlardan neonatal tetanoz, 
ülkemizinde aralarında bulunduğu birçok gelişmekte olan ülke için eradike edilmesi gereken bir 
problem durumundadır.  

Yaşam boyu bağışıklık oluşmayan tetanoz hastalığında  bağışıklığı sürekli kılmak için bebeklik, 
çocukluk, gebeilk ve askerlik dönemlerinde bireylerin aşılanması gerekmektedir. Ayırıcı tanısı, 
opistotonus, trismus, ense sertliği ve belirgin kas spazmlarıyla konulmaktadır.

 Bu çalışma, tetanoz hastalığı hakkında genel bilgileri içeren ve tüm dünyada eradike edilebilmesi 
için gerçekleştirilen tedavi ve korunma çalışmaları ile ilgili araştırmaları kapsayan bir derleme 
çalışmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Clostridium tetani, tetanoz, tetanoz toksoidi, tedavi.
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Kemik ve Eklem Enfeksiyonlarında Antibiyotik Tedavisi

Öğrencinin Adı-Soyadı: İrem Burnaz 
Danışmanı: Prof. Dr. Ümran Soyoğul Gürer 
Anabilim Dalı: Farmasötik  Mikrobiyoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Enfeksiyon hastalıkları bakteri, virüs, parazit veya mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu 
bulaşıcı hastalıklardır. Enfeksiyonlarla mücadelede en büyük düşmanımız, bakterilerin gittikçe artan 
antibiyotik direncidir. Gelecekte enfeksiyonların önlenmesinde daha başarılı olmak için yeni bilimsel 
yaklaşımların gerekli olduğu açıktır. Mezuniyet projemizin amacı kemik ve eklem enfeksiyonlarında 
antibiyotik tedavisi konusunda klinik başarı ve iyileştirilmiş yaşam kalitesiyle bağlantılı faktörleri 
belirlemek  ve  mikrobiyoloji, cerrahi, lokal ve sistemik antimikrobiyal tedavisi ile uzun vadeli 
fonksiyonel ve enfeksiyonel sonuçlar ile ilgili veri toplamaktır.

Eklem enfeksiyonları septik artrit tanısı alarak acil olarak tedavi edilmesi gereken ortopedik acil 
hastalıkların başında gelmektedir. Septik artrit, eklemi tutar ve tüm yaş gruplarında görülebilir. 
Ancak en sık yenidoğan ve 3 yaşına kadar olan çocuklarda karşımıza çıkar. Diz, dirsek ve diğer 
eklemleri tutabildiği gibi  yaygın olarak kalça eklemini tutar. Eklemin içindeki süpüratif sıvının 
drenajından sonra antibiyotik tedavisine başlanır. 

Kemik ve kemik iliğinin iltihabına ise osteomyelit denir. En sık osteomyelit yapan mikroorganizma 
Staphylococcus aureus’tur. Hastalar genellikle çocuk yaşta olup, yüksek ateş ve yürüyememe veya kolunu 
oynatamama şikayetiyle doktora getirilir. Tedavide iltihaplı bölgenin açılıp, enfeksiyonun boşaltılması 
ve kemiğin temizlenmesi sağlanır. Akut osteomyelitler ameliyat sonrası, mikroorganizmaya uygun 
antibiyotik tedavisinin verilmesiyle genellikle sekel bırakmadan iyileşir. İlk tercih penisilin veya 
sefalosporinlerdir. Direnç gelişimine dikkat edilmelidir. Ortopedik cerrahinin daha fazla uğraşması 
gereken kemik enfeksiyonu ise kronik osteomyelitlerdir. Yeni tedavi ve rekonstrüksiyon prensipleri 
sonucunda, günümüzde % 70-80 oranında iyileşebilir hale gelmiştir.

Reaktif artrit, genellikle bakteriyel bir enfeksiyon sonrasında eklemde gelişen septik artrit dışı 
artrit olarak tanımlanır. Olguların önemli kısmı cinsel temas ile bulaşan hastalıklar sonrasında 
gelişmektedir. En önemli enfeksiyon nedeni ise Chlamydia trachomatis olduğu anlaşılmıştır. 



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

132

İnflamasyon NSAİ ilaçlar ile baskılanır (en etkili indometazin). iyileşme görülmezse sulfasalazin 
başlanır. 

Protez eklem enfeksiyonun (çeşitli merkezlere göre değişmekle birlikte) görülme olasılığı %1-5 
arasında değişmektedir. Cerrahi debridman, yüksek doz intravenöz başlangıç ve uzun süreli oral 
antibiyotik tedavisi enfeksiyon yönetiminin temellerini  oluşturmaktadır.

Lyme hastalığı kenelerle taşınan Borrellia burgdorferi tarafından oluşturulan, genellikle Erythema 
Chronicum Migrans olarak bilinen, kenenin ısırdığı yerde ortaya çıkan deri lezyonları ile yaz 
aylarında başlar.

Tedavisinde doksisiklin, amoksisilin veya sefuroksim aksetil kullanılır. Ancak kullanılacak antibiyotik 
hastalığın evrelerine göre değişir.

Miçetoma deri ve deri altını tutan bir enfeksiyondur. Daha çok tropikal ve subtropikal bölgelerde 
görülür. Bakteriyel kaynaklı olanlarda, tedaviye aylar hatta yıllarca devam ederek sonuç alınabilir. 
Kullanılabilen antibiyotikler; ko-trimoksazol, streptomisin, amikasin, penisilin, tetrasiklin, izoniazid, 
dapson ve rifampindir.

Anahtar Kelimeler: Septik artrit, osteomiyelit, reaktif artrit, protez eklem enfeksiyonu, lyme, 
miçetoma.
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Tüberküloz ve Tedavisi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Zeynep Aysen Albayrak 
Danışmanı: Dr.Öğr. Üyesi Erkan RAYAMAN  
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Tüberküloz, dünya genelinde başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere, gelişmiş ülkelerde yaşayan 
milyonlarca insanı tehdit eden enfeksiyon hastalıklarının başında gelmeye devam etmektedir. 
Dünya nüfusunun üçte birinin Mycobacterium tuberculosis ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir.
Tüberküloz tanısı veya latent tüberküloz enfeksiyonunun saptanması için dünya çapında tüberkülin 
deri testi en sık kullanılan tarama testidir.Tüberkülozun laboratuvar tanısında kültür yöntemi altın 
standart yöntemdir. Tüberküloz tedavisinde ve hastalık bulaşını azaltmak için, hastalar tanıdan 
hemen sonra etkili bir tedaviye alınmalıdır. Yaş, cinsiyet, tüberküloz hastalığı türü, bakteriyolojik 
durum, eşlik eden hastalıklar veya hastanın yasal statüsünden bağımsız olarak ihtiyaç duyan 
herkes için tedavi yapılmalıdır. Dünyada tüberküloz kontrolü için Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
küresel bir kontrol programı, ülkemizde ise aynı standartlarda ve paralelde bir ulusal tüberküloz 
kontrol programı uygulanmaktadır. Tüberkülozda tedavi en az altı ay süre ile çoklu ilaçlar ile 
gerçekleştirilmektedir. Tek ilaçla ve uygun olmayan süre yapılan tedavi ilaç direnci gelişimine yol 
açmaktadır. Tüberkülozdan korunmada, tüberkülozlu hastaların etkin biçimde tedavisi, bulaşmanın 
önlenmesi, BCG aşılaması ve ilaçla koruma yöntemleri kullanılmaktadır. Tüberküloz kontrolünde 
anahtar faktörler hızlı tanı, etkili tedavi ve temaslı taramasının yapılmasıyla bulaşın önlenmesidir. 

Anahtar Sözcükler: Tüberküloz, tedavi, tanı, bulaş, korunma.
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Menenjit ve Tedavisi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Merve Yağmur 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Erkan RAYAMAN  
Anabilim Dalı: Farmasötik  Mikrobiyoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Menenjit, enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz nedenlerle meydana gelen beyin ve omuriliği saran pia 
mater ve araknoid zarların akut veya kronik gidişli enflamatuvar hastalığıdır. Menenjit, beyin 
omurilik sıvısında hücresel ve biyokimyasal bir takım değişikliklere sebep olmaktadır. Aynı 
zamanda nörolojik bulgularla karakterizedir. Menenjit etiyolojisinde;  bakteriler, virüsler, mantarlar, 
spiroketler, riketsiyalar, protozoa, helmintler gibi birçok etken yer almaktadır. Gelişmiş tedavi 
olanaklarına rağmen mortalite oranı yüksek olan bir hastalıktır ancak erken tedaviye başlanılması 
mortalite oranını azaltmaktadır.

Bakteriyel kaynaklı menenjit çok ciddi bir hastalıktır. Çünkü hızlı başlangıçlıdır ve dünyada 
enfeksiyon hastalıklarına bağlı ölüm nedenleri arasında ilk on hastalık içerisinde yer almaktadır. 
Birkaç saat veya gün içinde başlayan ateş, baş ağrısı, ense sertliği, basit bir huzursuzluktan komaya 
dek uzanan bilinç değişikliği ile karakterizedir. Akut bakteriyel menenjit, hayatta kalan hastalarda 
ciddi nörolojik sekeller bırakabilmektedir. Birçok bakteri menenjite sebep olmaktadır. Ancak tüm 
dünyada akut bakteriyel menenjitlerin çoğundan Haemophilus influenzae, büyük salgınlar oluşturan 
Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae sorumludur. Akut bakteriyel menenjit, zeka geriliği, 
sağırlık, epilepsi vb. durumlara sebep olmaktadır. Uygun antibiyotiklerle tedavi edilebilmektedir.

Çalışmamızda menenjit tipleri, sık karşılaşılan etkenler ve tedavi yöntemleri hakkında genel bilgiler 
derlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Menenjit, akut bakteriyel menenjit, viral menenjit, tüberküloz menenjit, fungal 
menenjit.
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Gebelikte Doğumsal Anomaliye Neden Olan Enfeksiyonlar ve 
Tedavileri     

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ekin Durgun 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Pervin RAYAMAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik  Mikrobiyoloji 
Yılı: 2017

ÖZET

Doğumsal anomali vücut içinde veya yüzeyde malformasyon, deformasyon ve displazi şeklinde 
görülen anomalilerdir. Doğumsal anomalilerin bir kısmı prenatal gelişim sırasında enfeksiyon 
ajanları, ilaçlar gibi çevresel faktörlerin birlikte değerlendirilmesiyle belirlenmektedir. Histogenezis 
ve organogenezis evresinde teratojen ajanlar ile ilaçlar gelişimi olumsuz yönde etkilemekte ve 
dolayısıyla büyük doğumsal anomalilere neden olurlar. Fötal dönemde teratojen antibiyotikler 
özellikle beyin ve gözlerde yapısal, fonksiyonel anomalilere neden olurlar.Bu nedenle gebelikte 
enfeksiyonlar, ilaç kullanımları, çevresel etkenlerin gebeliği olumsuz yönden etkileyebilecekleri ve 
tedavi konusunda hekimlere, eczacılara önemli görevler düşmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Gebelik, anomali, doğumsal, enfeksiyon, antibiyotik.
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Yenidoğan Enfeksiyonları ve Tedavi İlkeleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Bayram Ali Kutan 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Pervin RAYAMAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji 
Yılı: 2017

ÖZET

Yenidoğan dönemi, doğumu izleyen 4 haftalık süreyi içermektedir. Yenidoğanlarda immünoglobulin 
ve diğer immünolojik faktörlerin konsantrasyonunun azalmış, nötrofil ve diğer immün sistem 
hücrelerinin fonksiyonlarının ise yetersiz olduğu gösterilmiştir. Yenidoğanda dış ortama uyum 
sağlama güçlüğü nedeniyle ve aynı zamanda prenatal, natal ve postnatal dönemdeki olumsuz etkenler 
bu dönemde morbidite ve mortalitenin yüksek olmasına neden olmaktadır. Yenidoğan dönemindeki 
ölüm oranının yüksek olmasındaki en önemli etkenlerden biri de enfeksiyon hastalıklarıdır.

Özel bir enfeksiyon etkeninin veya onun toksik ürünlerinin, enfekte bir kişiden veya hayvandan 
duyarlı bir kişiye direkt veya dolaylı olarak bulaşması sonucunda ortaya çıkan hastalıklara enfeksiyon 
hastalıkları denilmektedir. Enfeksiyon etkenleri virüsler, bakteriler, riketsiyalar, mantarlar, 
protozoalar, helmintler ve artrapodlar olarak sınıflandırılmaktadır. Yenidoğanlarda yaygın olarak 
görülen efeksiyonlar uygun şekilde tedavi edildiklerinde bebekler tam olarak iyileşir, ancak uygun 
tedavi edilmeyen vakalar ölüm ile sonuçlananabilmektedirler. Dolayısıyla, bu hastalıkların kolayca 
tanımlanması ve temel tedavi ilkelerinin uygulanabilmesi yenidoğan sağlığı açısından büyük önem 
taşımaktadır. 

Çalışmamızda yenidoğanda görülen enfeksiyon hastalıkları belirtilmiş ve bu enfeksiyon 
hastalıklarının, etkenlerinin hangi mikroorganizmalar olduğu ve tedavisi için nasıl bir yol izlenmesi 
gerektiği araştırılmıştır.

Anahtar sözcükler: Yenidoğan, enfeksiyon, bakteri, tedavi, enfeksiyon etkenleri.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

137

Mikrobiyota ve Kanser

Öğrencinin Adı-Soyadı: Betül Atalay 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Pervin RAYAMAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji 
Yılı: 2017

ÖZET

Mikroorganizmalar insanın, deri, gastrointestinal sistem, solunum sistemi ve genitoüriner sistem 
gibi doku ve organlarında kolonize olmuştur. Kolonize olan bu mikroorganizmalara genel olarak 
insan mikrobiotası adı verilir.

Vücudumuzun hemen hemen heryerinde yaşayan bu ufak canlılar belli bir denge içerisinde 
yaşamlarını sürdürmektedir. Bu dengenin insan sağlığı ile ilgili olduğu ve dengenin bozulmasının 
birçok hastalıkla sonuçlandığı düşünülmektedir.

Özellikle son yıllarda gastrointestinal mikrobiyotaile Tip 1 diyabet, multiple sklerozis, kanser ve 
irritable bağırsak hastalığı (IBH) gibi birçok önemli hastalık ile ilişkilendirilmektedir. Bağırsakta 
yer alan önemli bakteri aileleriFirmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Spirochaetes, Proteobacteria, 
Verrucomicrobia ve Fusobacteria’dır.

Günümüzde insan yaşamını tehdit eden en önemli hastalıklardan biride kanserdir. Dünya üzerinde 
insan ölümlerinin en büyük ikinci sebebini kanser oluşturmakta ve hala bu hastalığın etkin bir 
tedavisi bulunmamaktadır. Günümüzde mikrobiyotanın kanser üzerindeki etkileri bilim dünyasını 
heyecanlandırmakta ve mikrobiyotatedavide  alternatif sunmaktadır.

Bu çalışma mikrobiyota ve kanser hakkında genel bilgiler içermekte ve mikrobiyotanın kanser 
üzerindeki etkileri ile ilgili yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Anahtar kelimeler: Mikrobiyota, kanser, tedavi, mikroorganizma, bağırsak mikrobiyotası.
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Merkezi Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tedavi Protokolü

Öğrencinin Adı-Soyadı: Şeymanur Yakut 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Burçak GÜRBÜZ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji  
Yılı: 2017 

ÖZET

Sinir sistemi vücudun kontrol ve yönetim merkezini oluşturmaktadır. Sinir sisteminin anatomik 
ayrımı kapsamında yer alan, santral sinir sistemi olarak da adlandırılan merkezi sinir sistemi, 
omurilik ve beyin olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Merkezi sinir sistemine dair hastalıklar tüm hastane yatışlarının %1’inden azını oluştursalar da 
önemli tıbbi aciller içerisinde yer almaktadırlar. Merkezi sinir sistemi infeksiyonları çok farklı klinik 
formlarda karşımıza çıkabilmektedir.

Yapmış olduğumuz çalışmamızda MSS infeksiyonları arasında yer alan menenjit, beyin apsesi, sinir 
sistemi bakteriyel enfeksiyonları, sinir sistemi viral enfeksiyonları, sinir sistemi fungal enfeksiyonları, 
sinir sistemi protozoal infeksiyonlarına dair genel açıklamalar getirdikten sonra tedavilerini ele 
almaktayız.

Anahtar Kelimeler: Merkezi sinir sistemi infeksiyonları, menenjit, beyin apsesi, botulismus, kuduz.
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Üriner Sistem Enfeksiyonları ve Tedavi Yaklaşımları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Roza Bozan 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Burçak GÜRBÜZ 
Anabilim Dalı: Farmasötik  Mikrobiyoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Üriner sistem enfeksiyonları, toplum kökenli ya da nozokomiyal enfeksiyonlar içerisinde ilk sıralarda 
yer alır. Her iki cinste ve tüm yaş gruplarında görülebilen önemli bir enfeksiyondur. Çok sayıda 
ülkede yapılmış olan çalışmalarda üropatojenlerin %77’si E. coli olarak tespit edilmiştir. Son yıllarda 
dünyada ve ülkemizde  E.  coli  suşlarının üriner sistem enfeksiyonları tedavisinde sık kullanılan 
antibiyotiklere karşı duyarlılıklarında azalma olduğu gösterilmiştir.

Günümüzde antibiyotik direnç oranları nedeniyle üriner sistem enfeksiyonlarında ampirik tedaviye 
başlamak oldukça zordur. Ancak; bu enfeksiyonlarda başarılı ilaç tedavisi çok zor değildir.

Son çalışmalar hastalarda tek bir yüksek doz antibiyotik tedavisiyle dahi olumlu yanıtlar alınabileceğini 
göstermiştir. Hekimin enfeksiyon kaynağını doğru bir şekilde teşhis etmesi ve hastanın takibiyle 
beraber yüksek mortalitenin önlenmesi sağlanabilir. Aksi halde düzgün tedavi edilmediği zaman 
böbrek bozukluklarına kadar ilerleyebilmektedir.

Bu çalışma, üriner sistem enfeksiyonları ile ilgili genel bilgileri içeren bir inceleme çalışması olup, 
tedavi ve korunma çalışmaları ile ilgili araştırmaları kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Üriner sistem enfeksiyonları, sistit, E. coli, üretrit, piyelonefrit.
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İntestinal Mikrobiyota ile Hastalıklar Arasındaki İlişki 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Kürşad Tunç 
Danışmanı: Prof.Dr. Ümran Soyoğul Gürer 
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji  
Yılı: 2018

ÖZET

Son yıllarda mikrobiyom/mikrobiyota terimleri sıklıkla kullanılmaktadır. Mikrobiyota; insanlarla 
birlikte yaşayan özel türlerin tamamını, mikrobiyom ise insanlarla kommensal olarak yaşayan 
mikroorganizmaların genlerini ifade etmektedir. Genom olarak üstünlükleri gibi, insan vücudundaki 
mikroorganizma sayısı da insan hücre sayısından 10 kat fazladır. İnsan mikrobiyotası başta bakteriler 
olmak üzere, virüsler, mantarlar ve birçok ökaryotik mikroorganizmalardan oluşmaktadır.

İnsan mikrobiyotasının büyük kısmı başta sindirim sistemi olmak üzere deri, genitoüriner 
sistem ve solunum sisteminde kolonize olmuştur. Sindirim sistemi, çok geniş yüzey alanı ve 
mikroorganizmalar için zengin besin öğeleri içermesi nedeniyle kolonizasyon için en uygun ortamı 
sunmaktadır. Bu nedenle kolon, tek başına vücudumuzdaki mikroorganizmaların %70’inden fazlasını 
barındırmaktadır. İnsanlarda sindirim sistemi mikrobiyotası, doğumdan hemen sonra şekillenmeye 
başlamaktadır. Doğum şekli, beslenme ve çevresel faktörler gibi birçok faktörlere bağlı olarak da 
şekillenmeye devam eder. Mevcut kültür yöntemleri ile sindirim sistemindeki bütün bakterilerin 
kültüre edilebilmesi gerçekleştirilememiştir. İntestinal mikrobiyota elemanlarının büyük çoğunluğu 
anaerobik ve kültürü çok güç olan bakteriler oldukları için analiz yöntemi olarak öncelikle 16S 
rRNA genleri hedeflenmiştir. İntestinal mikrobiyota kompozisyonundaki değişmeler; diyabet, alerji, 
otizm, gastrit, kanser, hipertansiyon, otoimmün hastalıklar gibi birçok durumda saptanmıştır. Bu 
nedenle, sağlıklı bağırsak mikrobiyotasının düzenlenmesi, hastalıkların kontrolünde güncel bir 
tedavi alternatifidir. Yakın bir gelecekte mikrobiyota, bir belirteç olarak tanıda veya Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onaylı bir tedavi yöntemi olarak sıklıkla kullanılacaktır. 
Bu mezuniyet projesinde intestinal mikrobiyotanın oluşumu, gelişimi ve hastalıklarla ilişkisinden 
söz edilmiştir.    

Anahtar kelime: İntestinal mikrobiyota, mikrobiyom, fekal transplantasyon. 
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Antibiyotiğe Bağlı Diyare Etkenleri ve Tedavisi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Umur Can Gül 
Danışmanı: Prof.Dr.Ümran Soyoğul Gürer 
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji  
Yılı: 2018

ÖZET

Antibiyotikler, ilk bulundukları tarihten itibaren infeksiyonların tedavisinde giderek artan sıklıkta 
kullanılan ilaçlar olmalarına karşın aynı zamanda çok fazla yan etkilere neden olabilen ilaçlardır. 
Gereksiz antibiyotik kullanımı sonucu ortaya çıkan ishal bu etkilerden biridir ve her hastalıkta 
antibiyotik kullanması gerektiğini düşünen insan sayısının artması ile birlikte bu durum ülkemizde 
de ciddi bir hal almıştır. Bu durumun oluşmasının nedeni bağırsaklarımızda bulunan mükemmel 
biyolojik dengeyi kullandığımız antibiyotiklerin bozmasıdır.Vücudumuzun belirli bir bölgesinde 
bulunan mikroorganizmaları öldürmek için kullandığımız antibiyotikler ne yazık ki sadece orada 
bulunan mikroorganizmaları öldürmezler. Bağırsağımızda bulunan iyi huylu bakterilerin sayısının 
azalmasını fırsat bilen kötü huylu bakteriler nedeniyle ishal durumu oluşur ve bu süreç ile oluşan 
hastalığa antibiyotiğe bağlı diyare adı verilir. Hastalık oluştuğunda eğer kullanılıyor ise antibiyotiği 
kesmek, belirli bir diyet uygulamak ve semptomatik ilaçlar kullanmak çoğu vakada en iyi etkiyi 
sağlayacaktır. Bu mezuniyet projesinde antibiyotiğe bağlı diyare etkenleri ve tedavisin den söz 
edilmiştir.    

Anahtar kelime: Antibiyotik, mikroorganizma, diyare.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

142

Kansere Neden Olabilen Mikroorganizmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayşe Nur Meryem Bağrıaçık 
Danışmanı: Dr.Öğr. Üyesi Erkan RAYAMAN  
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji  
Yılı: 2018

ÖZET

Kanser, hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile karakterize ve ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. 
Kanserde gittikçe artan ölüm oranları nedeniyle alternatif tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi üzerinde 
sıklıkla durulmaktadır. Kanser, gelişmiş ülkelerdeki en sık ikinci ölüm nedenidir. Tedavideki başarı, 
doğru tanı ve evreleme aynı zamanda uygun ilaç veya girişimin doğru zamanda planlanmasına 
bağlıdır. Günümüzde kanser etiyolojisi ile ilgili olarak 6 faktörün varlığı kabul edilmektedir. Bunlar 
sırasıyla; genetik, kimyasal, fiziksel, bakteriyel, viral ve immünolojik faktörlerdir. Birçok mikrobiyal 
ajanın neden olduğu persistan enfeksiyon, global olarak kanserlerin en az %15-25’inden sorumludur 
ve en sık karaciğer, mide ve serviks kanserlerini içerir. Dört virüs (Human Papilloma virüs, Hepatit 
B virüs, Hepatit C virüs, Epstein Barr virüs) ve 1 bakteri (Helicobacter pylori) enfeksiyonla ilişkili 
global kanser yükünün %90’ından fazlasını oluşturmaktadır. 1994 Yılında Dünya Sağlık Örgütü, H. 
pylori’yi sınıf I karsinojenler içinde tanımlamıştır. H. pylori kardia dışı mide kanserlerinin yaklaşık 
olarak %75’inden, tüm dünyadaki mide kanserlerinin %63.4’ünden sorumludur. Kanser vakalarında 
etiyolojinin tam olarak anlaşılmış olması hem kanser tedavisinde hem de kanserin çoğalmasının 
önlenmesinde büyük avantaj sağlar. Kanser etkeni olarak karşımıza çıkan mikroorganizmalara karşı 
korunma amacıyla aşılar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Güvenirlik ve immünojenisite açısından daha 
iyi aşı formülasyonları, antijen sunumu, daha iyi adjuvanlar ve uygulama sistemleri tasarlanmalı ve 
test edilmelidir.

Anahtar Sözcükler: Kanser, etken, virüs, bakteri, aşı. 
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Bakteriofajlar ve Kullanım Alanları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Şevval Gülşah Tekinalp 
Danışmanı: Dr.Öğr. Üyesi Erkan RAYAMAN  
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji  
Yılı: 2018

ÖZET

Bakteriyofajlar, bakteri hücresini enfekte ederler. Dünya üzerinde en çok var olan canlılardır, farklı 
türleri vardır. İnsan, hayvan ve bitkilere karşı zararsızdır. Bakteriyofajlar tıbbi açıdan önemlidir. 
Fajların bazı bakterilere patojenite kazandırma, çeşitli bakteriyel enfeksiyonlarda koruyucu ve 
enfeksiyonların tedavisinde antimikrobiyal amaçlı, gıda sanayinde (faj tedavisi, biyokontrol, 
biyosanitasyon, biyoprezervasyon amaçlı), çeşitli biyoteknolojik uygulamalarda kullanımları 
vardır. Bakteriyofajların biyokontrol ajanları olarak kullanımı ile ilgili olarak E. coli, Salmonella, L. 
monocytogenes, C. Jejuni ve S. aureus bakterileriyle çalışmalar yapılmıştır. Bu patojenlerin sayısının 
bakteriyofaj ilavesiyle düştüğü çalışmalarda görülmektedir. Bakteriyofajların hem gıdaların olumsuz 
özelliklerinden hem de tüketimleri sonucunda gastrointestinal sistemin olumsuz koşullarından 
korumak için mikroenkapsülasyon uygulanmaktadır. Bu uygulama son dönemde daha günceldir. 
1928’de Alexander Fleming tarafından penisilin keşfedilmiştir. Antibiyotik kullanımıyla 
bakteriyofajlar eski popülerliğini yitirmiştir. Günümüzde ise antibiyotiklere direnç gelişmesiyle 
kolay ve ucuz yolla üretilen bakteriyofajlara olan ilgi artmıştır. Antibiyotiklerle kıyaslandığında 
bakteriyofajların birçok avantajı bulunmaktadır. Yeni antibiyotik geliştirmek oldukça maliyetli 
ve uzun sürelidir. Bu çalışma bakteriyofajlar hakkında genel bilgileri içeren ve kullanım alanları 
hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan, antibiyotiklere göre avantajlarını anlatan, bakteriyofajlarla 
ilgili çeşitli araştırmaları kapsayan bir derleme çalışmasıdır.

Anahtar Sözcükler: Bakteriyofaj, mikroenkapsülasyon, antibiyotik, faj tedavisi, biyokontrol.
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Antibiyotik Direncinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Zeynep Zorbacı 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Erkan RAYAMAN  
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji  
Yılı: 2018

ÖZET

Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından 
çok büyük öneme sahip ilaçlardır. Kelime anlamı ile “antibiyotik” terimi, “hayata karşı” demektir. Bu 
kimyasal maddeler, bakterilerin çoğalmasını önlemekte ve bazen de bakterileri öldürmektedir.

Belirli bir antibiyotiğe karşı direnç, söz konusu antibiyotiğin tedavi dozunda dirençli bakterileri 
öldüremediğini veya çoğalmalarına engel olamadığını ifade etmektedir. Antibiyotik direncinin 
önüne geçilmemesi durumunda gelecekte bizi bekleyen tehlike ise bundan çok daha büyüktür. 
Öyle ki, yakın gelecekte enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde antibiyotikler tamamen etkisiz hale 
gelebilir ve basit yara enfeksiyonları ölümle sonuçlanabilir.

Laboratuvarda, besiyerlerinde üretilen enfeksiyon etkeninin, in vitro şartlarda antibiyotiklerle 
karşılaştırılması ve enfeksiyonun tedavisi için en etkili ilacın seçilmesi amacıyla yapılan teste, 
antibiyotik duyarlılık testi; bir başka deyişle antibiyotik rezistans testi veya antibiyogram denir.

Bu çalışmamızda, antibiyotik direncinin nasıl oluştuğuna, antibiyotik direnç mekanizmalarına ve 
antibiyotik direncinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerin neler olduğu  hakkındaki bilgilere yer 
verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Antibiyotik, direnç, bakteri, duyarlılık testleri, direnç mekanizmaları.
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Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları ve Tedavileri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sena Dericioğlu 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Pervin RAYAMAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji 
Yılı: 2018

ÖZET

Deri; insan vücudunun en büyük organıdır ve derinin birçok görevinin arasında yer alan koruyucu 
bariyer rolü organizma için en önemli görevi olarak görülmektedir. Deri ve yumuşak doku 
enfeksiyonları uzun yıllar boyunca ve hala günümüzde önemli bir yere sahip olan enfeksiyonlardır. 
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında çeşitli bakteriler, virüsler, mantarlar ya da parazitler 
etken olarak rol almaktadır. Enfeksiyonların derinliği ile enfeksiyondan etkilenen cilt bölgesi, deri 
enfeksiyonlarının tiplerini belirleyici faktörler olmaktadır. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları 
farklı klinik tablolarla kendini göstermektedir. Hastalıklar için erken tanı konulması ve bir an 
önce tedaviye başlanması önem taşımaktadır. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tanısında 
ve tedavisinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Ayrıca çok sayıda farklı tanı ve tedavi yolları da 
bulunduğundan ötürü bu alandaki çalışmalar hala devam etmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Deri, yumuşak doku, enfeksiyon, mikroorganizma, tedavi.
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Melatonin ve Bağışıklık Sistemi Arasındaki İlişki

Öğrencinin Adı-Soyadı: Eslem Can 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Pervin RAYAMAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji 
Yılı: 2018

ÖZET

Melatonin vücutta birçok biyolojik ve fizyolojik düzenlemede görev almaktadır. Güçlü bir radikal 
süpürücü olan melatonin antioksidan etki göstermektedir. Melatonin seviyesindeki düşüş myokard 
infarktüs ve ani ölümlerin insidansında artışa sebep olmaktadır. Melatonin çocuklarda dikkat 
eksikliği, hiperaktivite ve uyku bozukluğunda tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Kadınlarda ovülasyonu 
inhibe ettiği için kontraseptif olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Melatonin humoral ve hücresel immun yanıtı artırmaktadır. Akut stres veya immunosupresif 
farmakolojik tedavilerin çeşitli immun parametreler üzerindeki olumsuz etkileri melatonin ile 
kontrol altına alınabilmektedir. T lenfosit, γ-IFN, IL-1, IL-2, IL-6 ve IL-12 ve bunlar dolayısı ile 
IL-4 ve IL-10 düzeylerinde anlamlı artışa sebep olmaktadır. Melatonin sekonder immun yetmezliği 
önlemektedir. AIDS ve kanser hastalarında adjuvan olarak klinik çalışmalarda kullanılmıştır. Kanser 
tedavisinde IL-2 ile kombine olarak kullanılmakta, kullanılan IL-2 dozunun azaltılmasına sebep 
olduğu için tedavinin toksisitesini düşürmektedir. Organ ve hücre transplantasyonunda koruyucu 
etki göstererek tedaviye destek sağlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Melatonin, immün sistem, tedavi, antioksidan, kanser.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

147

Streptokokların Sınıflandırılması ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Elanur Daş 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Burçak Gürbüz  
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji  
Yılı: 2018

ÖZET

Streptokoklar normal florada bulunan fırsatçı patojen türleri, basit deri infeksiyonları yapanları, bazen 
de mortal infeksiyonlara yol açan türleri barındıran oldukça geniş bir ailedir. Gruplandırılmada çeşitli 
yöntemler kullanılmış ve tam olarak tüm streptokokları kapsayan bir gruplandırma yapılamamış olsa 
da, günümüzde halen hücre duvarında bulunan polisakkaritlere göre yapılan sınıflandırma yaygın 
olarak kullanılmaktadır.

Hastalık etkeni olarak sıklıkla A, B ve D grubu streptokok infeksiyonlarına rastlanmaktadır. A grubu 
streptokoklar genellikle streptokoksik farenjit, B grubundakiler neonatal septisemi, pnömoni ve 
menenjit, D grubu olanlar ise üriner sistem infeksiyonları ve endokardit yaparlar. 

Streptokok infeksiyonlarının tedavisinin temel amaçları; ölümü önlemek ve akut hastalığın belirti ve 
bulgularını düzeltmek, akut hastalığın süpüratif veya nonsüpüratif sekellerini önlemek ve başkalarına 
bulaşmasını önlemektir. Tedavide tercih edilen ilk ajan penisilindir. Penisiline alerji durumunda 
ikinci seçenek olarak eritromisin kullanılmaktadır. Penisiline genel olarak direnç gelişmemiş 
olmasına rağmen eritromisine değişen oranlarda direnç gelişimi bildirilmiştir.

Bu derlemede streptokokların genel sınıflandırılmaları yapılarak, çeşitli antibiyotiklere 
duyarlılıklarının araştırılması amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Streptokoklar, antibiyotik duyarlılığı, sınıflandırma, direnç.
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Kozmetiklerde Etkinlik ve Güvenilirlik

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sinem Tuğral Kurultay 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Burçak GÜRBÜZ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji 
Yılı: 2018

ÖZET

Çağlar boyu güzel görünmek, güzel kalmak, bakımlı bir cilde sahip olmak insanlar için son derece 
önemli olmuştur. Güzellik anlayışı çağlara ve toplumlara göre değişse de insanlar her zaman 
süslenmeye önem vermislerdir. Buna bağlı olarak da kozmetik kullanımı o çağlardan günümüze dek 
devam etmektedir.

Kozmetik ürünler özellikleri itibari ile mikroorganizmalar ile kontamine olma riski yüksek olan 
ürünlerdir. Kullanılmış kozmetik ürünlerde olduğu kadar, açılmamış ürünlerde de mikrobiyal 
kontaminasyon görülebilir. Bu mikroorganizmalar sağlık açısından kişide büyük bir tehlike 
oluşturabilir. 2005 tarihli Türk Kozmetik Kanunu’na göre, piyasaya sunulan kozmetik ürünlerin 
etkinlik ve güvenilirlik değerlendirmeleri, hedef kitlenin sağlığı açısından yapılması zorunlu hale 
getirilmiştir.

Çalışmamızda kozmetiklerin genel özellikleri ile etkinlik ve güvenilirlik kriterleri çeşitli literatür 
taramaları yapılarak incelenmiştir. Özellikle kozmetik üreticileri ve denetimle ilgili personelin 
yararlanması amacıyla hazırlanan “Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi Kılavuzu” 
incelenmiş ve referans alınmıştır. Sağlıklı, etkin ve güvenli kozmetik ürünlerin üretimi ancak hijyen 
kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilebilir.

Anahtar Sözcükler: Kozmetik ürünler, etkinlik, güvenilirlik, akılcı kozmetik kullanımı, kozmetik 
farkındalığı ve kozmetiklerin sınıflandırılması.
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Tetanoz   Tedavisi   ve  Korunma   Yolları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Dilara  Yazım 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Erkan RAYAMAN  
Anabilim Dalı: Farmasötik  Mikrobiyoloji  
Yılı:  2019 

ÖZET

Tetanoz  hastalığı   Clostridium tetani  bakterisinin  toksini  ile  oluşan   ve   tonik  kas  spazmları  ile 
seyreden ,  mortalitesi  büyük  oranda   yüksek   bir   enfeksiyon   hastalığıdır.  Diğer  enfeksiyon 
hastalıklarından  farklı   olarak  insandan  insana  bulaşmayan ,  düzenli    aşılama  programları  
ile önlenebilen  bir  hastalıktır  ancak  hastalığa  yakalanıldığı  zaman  genelde   ölümcül olaylara  
neden olabilen  bir  hastalıktır.  Gelişmiş  ülkelerde   büyük  oranda  eradike  edilmesine  rağmen   
gelişmekte olan  ülkelerde  ise  toplum  sağlığı  açısından problem  teşkil  etmektedir. Yaşamın ilk ve 
son evresinde  sık  görülen  tetanoz ,  gelişmekte  olan  ülkelerde  yenidoğan ,  çocuk  ve  gençlerde  
daha çok  görülmektedir.  Gelişmiş  olan  ülkelerde  ise  aşılanmamış   yaşlı  kişilerde   görülme   sıklığı   
daha fazladır.  Yenidoğan  ve  yaşlı  hastalarda  mortalitesi % 50’ nin  üzerinde  olan  tetanoz  insidansı 
aşılanma  ile  ters orantı   göstermektedir. 

  C. tetani ‘ nin  toksoidi  olan   tetanospazmin  ile  oluşan   hastalığın  jeneralize ,  lokalize, sefalik  
ve  neonatal  olmak  üzere  dört  formu  bulunmaktadır.  Bunlardan   neonatal  tetanoz, ülkemizinde   
aralarında  bulunduğu  birçok  gelişmekte  olan  ülkeler  için  eradike  edilmesi  gereken bir  tehdit  
durumundadır.   Yaşam  boyu   bağışıklık  oluşmayan  tetanoz   hastalığında  bağışıklığın  sürekliliği  
için bebeklik, çocukluk,  gebelik ve askerlik   dönemlerinde   bireylerin   aşılanması   gerekmektedir.  
Ayırıcı   tanısı   belirgin  kas spazmları, trismus,   opistotonus ve  ense sertliği   ile  konulmaktadır. 

Bu çalışma,   tetanoz   hastalığı   hakkında   genel   bilgileri   içeren   ve   tüm   dünyada   eradike 
edilebilmesi   için   gerçekleştirilen   tedavi   ve   korunma   çalışmaları   ile   ilgili   araştırmaları 
kapsayan   bir  derleme   çalışmasıdır. 

Anahtar Sözcükler:  Tetanoz, tetanoz toksoidi, Clostridium tetani.
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Hepatitler ve Güncel Tedavileri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Serdar ŞİMAY 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Erkan RAYAMAN  
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Virüsler, ökaryotik ve prokaryotik organizmaları konak olarak kullanan, ışık mikroskobunda 
görülemeyecek kadar küçük boyutlarda zorunlu hücre içi paraziti organizmalarıdır. Virüsler ancak 
canlı bir hücre içine girerek çoğalabilirler. Virüsler genom yapılarına, enfekte ettikleri hücreye, 
hastalık yaptıkları yere, neden oldukları hastalığın tipine göre farklı şekillerde sınıflandırmaktadırlar. 
Bu çalışma kapsamında karaciğerde hastalık yapan virüsler ele alınmıştır. Bu virüsler karaciğer 
hücrelerini enfekte ederek hepatit hastalığına neden olurlar. Hepatit genellikle ateş, halsizlik, idrar 
renginde koyulaşma, göz ve ciltte sararma, eklem ağrılarıyla kendini gösterirken, hastalığın kronik 
hale gelmesi ve tedavi edilmemesi durumunda siroz ve karaciğer kanserine neden olabilmektedir. 
Viral hepatitler tüm dünyada yaygın olarak görülen önemli bir sağlık sorunudur. Hepatit A virüsü 
(HAV)’nün sosyo-ekonomik durumu farklı toplumlarda insanların %70-90’ını enfekte ettiği, Hepatit 
B virüsü (HBV)’yle karşılaşma oranının dünyanın değişik bölgelerinde %10-90 arasında olduğu ve 
HBV taşıyıcılarının sayısının tüm dünyada 400-500 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Hepatit 
C virüsü (HCV)’nün ise dünya nüfusunun yaklaşık olarak %1’ini etkilediği göz önüne alınacak 
olursa, insanların büyük bir çoğunluğunun yaşamları boyunca değişik hepatit virüsleri ile enfekte 
olabileceğinin ve bu virüslerin yol açtığı hepatitin ne kadar önem arz ettiğinin göstergesidir. Bu 
çalışma kapsamında hepatite yol açan farklı virüslerin bir değerlendirilmesi yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Viral hepatit, HAV, HBV, HCV, viral replikasyon.
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Otoimmün Hastalıklar ve Tedavisi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Melek Ayyıldız 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Pervin RAYAMAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Bağışıklık sistemi bakteriyel, viral ve diğer nedensel ajanlardan kaynaklanan enfeksiyonlardan 
ve hastalıklardan korur. Bununla birlikte, belirli koşullar altında, bağışıklık sistemi, otoimmün 
hastalıklara yol açan kendi hücrelerine karşı  otoantikorlar üretebilir. Doğuştan gelen ve adaptif 
bağışıklığın karmaşık sistemleri ve bunların genlerle ve çevresel faktörlerle etkileşimleri sistemik 
otoimmün hastalıkların gelişimini tetiklemektedir. Nadir görülmesine rağmen, otoimmün 
hepatit, Tip I diyabet, Romatoid artrit, Multipl skleroz vb. olmak üzere bugüne kadar 80’den fazla 
otoimmün hastalık tanımlanmıştır. Otoimmün hastalıkların popülasyonun %8-10’unu etkilediği 
düşünülmektedir. Semptomların başlama yaşı bir otoimmün hastalıktan diğerine farklılık gösterebilir. 
Bu hastalıkların gelişimi için altta yatan birçok genetik faktör vardır.

İmmünolojideki hızlı gelişmeler ile hastalık etiyolojisi ve patogenezinin daha iyi anlaşılması, 
otoimmün hastalıkların tedavisini dinamik ve hızla gelişen bir alan haline getirmiştir. Günümüzde, 
glukokortikoidler ve immünsüpresif ilaçlar gibi daha eski, yerleşik tedaviler daha yeni, daha hedefli 
biyolojik ve moleküler tedavilere karşı test edilmektedir. Gittikçe görülme sıklığı artan otoimmün 
hastalıklar için karmaşık terapötik yaklaşımlar gerekmektedir. Otoimmün hastalıkların tedavisinde 
devrim yaratan başlıca hastalık modifiye edici ilaçlar ortaya çıkmıştır. Biyolojik tedavi ajanları 
hakkında önemli gelişmeler olmasına rağmen, maliyetlerinin yüksekliği ve uzun dönem güvenilirlik 
kaygıları nedeniyle, otoimmün hastalıkların tedavisinde ilk seçenek ilaç değildirler. Otoimmün 
hastalıkların tedavisinde konvansiyonel temel etkili ilaçlar hala eski önem ve yerini korumaktadırlar.

Anahtar Sözcükler: Bağışıklık sistemi, otoimmün hastalıklar, glukokortikoidler, immünsüpresif 
ilaçlar, biyolojik ajanlar.
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Sinir Sistemi Enfeksiyonları ve Tedavi Prensipleri 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Kübra Esin Karhan 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Pervin RAYAMAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Santral sinir sistemi enfeksiyonları oldukça seyrek görülen hastalıklardandır. Ancak hızlı 
ilerleyebilmesi, kısa sürede kalıcı hasar veya ölüme yol açabilmesi nedeniyle spesifik tedaviye 
diğer infeksiyon hastalıklarına göre daha çabuk başlamayı gerektirmektedir Santral sinir sitemi 
enfeksiyonları çocukluk çağı enfeksiyonlarının önemli bir grubunu oluşturmaktadır. Hastalar 
sistemik yakınma ve bulguların yanı sıra santral sinir sistemine özgü bulgular gösterebilirler. 
Hastalıklarda iyi bir prognoz için erken tanı ve uygun tedavi gerekmektedir. Günümüzde gelişen 
aşılama programlarıyla bu konuda kısmi bir ilerleme sağlanmışsa da konu yüksek morbidite ve 
mortalitesi nedeniyle önemini korumaktadır. Menenjit subaraknoid boşluğu oluşturmak için 
beyini sarmalayan pia ve araknoid zarlarının inflamasyonu olarak tanımlanmaktadır. Ensefalit ise 
beyin parankiminin inflamasyonudur. Ancak menenjitlerde beyin parankimi, ensefalitlerde ise 
meninkslerin tutulumu görülebilmekte ve bu vakalar meningoensefalit olarak adlandırılmaktadır. 
Menenjitler septik, aseptik, tekrarlayan ve kronik olmak üzere dört ana alt gruba ayrılır. Septik 
menenjitlerde etken bakteriyel mikroorganizmalar iken diğer menenjit tipleri enfeksiyöz (viral, 
mikobakteriyel veya mantar) veya enfeksiyon dışı nedenlerle olabilir.

Anahtar kelimeler: Enfeksiyon, menenjit, ensefalit, beyin, mikroorganizma.
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Farmasötik Ürünlerde Kullanılan Koruyucu Maddeler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Betül ŞARA 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Pervin RAYAMAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Koruyucu maddeler, farmasötik ve kozmetik ürünlerde ham madde kaynaklı, üretim aşamasında 
ya da ürünün tüketici tarafından kullanımı sırasında oluşabilecek mikrobiyal kontaminasyona karşı 
genellikle bitmiş ürüne, mikroorganizmaları öldürücü veya üremelerini durdurucu özellikte ilave 
edilen kimyasal maddelerdir.

Farmasötik ürünlerin mikrobiyal kontaminasyonu sonucu, ürünün kokusu, rengi, viskozitesi 
ve etkinliğinde istenmeyen değişiklikler meydana gelebilmektedir ve bu durum tüketici sağlığını 
olumsuz etkileyebilmektedir.

Farmasötik ürünlerdeki mikroorganizma kontaminasyonu tüketici sağlığı açısından önemli bir 
risk oluşturabilmektedir. Bu nedenle tüm farmasötik ürünlere formülasyondaki diğer maddelerle 
uyumlu, geniş spektrumlu ve kullanıcı üzerine alerjik, toksik ya da tahriş edici etkisi olmayan 
koruyucu maddeler seçilerek eklenmektedir.

Bu çalışmam farmasötik ürünlerde kullanılan koruyucu maddeler hakkında genel bilgiler 
içermekte ve bazı koruyucu maddelerin insan sağlığı üzerindeki son yıllarda ortaya çıkan etkilerini 
kapsamaktadır.

Anahtar Sözcükler; Koruyucu maddeler, farmasötik ürünler, kontaminasyon, kozmetik ürünler, 
ilaç sanayi.
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Kök Hücre Alıcılarında Görülen Enfeksiyonlar ve Tedavi Rejimleri 

Öğrencinin Adı Soyadı: Oldaç Uras Dursun 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Burçak GÜRBÜZ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji  
Yılı: 2019

ÖZET

Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN), hematolojik malignitelerin ve malign olmayan birçok 
hastalığın tedavisinde uzun yıllardır başarıyla kullanılmaktadır. Bu başarılı tedavi yönteminin 
yaygın kullanılmaya başlanmasıyla yaşam süresi artan hastalarda, nakil sonrası süreçte birçok 
komplikasyonla karşılaşılmaktadır. Enfeksiyöz komplikasyonlar, nakil sonrası artmış mortalite ve 
morbiditenin en önemli nedenlerindendir. 

Bakteriyel enfeksiyonlarla nakil sonrasında sıklıkla karşılaşılmaktadır. Nötropenik dönemde kinolon 
profilaksisinin yaygınlaşması ve febril nötropeni atağında hedefe yönelik geniş spektrumlu anti-
bakteriyel tedavilerin kullanılması sayesinde mortalite ve morbidite azalmaktadır. Uzamış nötropeni, 
gastrointestinal sistem kolonizasyonu, akraba dışı donörden yapılan transplantasyon fungal 
enfeksiyonlar için risk faktörleridir. Yüksek riskli hastalarda uygun antifungal profilaksinin sağkalım 
üzerine olumlu bir etkisi bulunmaktadır. Viral enfeksiyonlar, transplantasyon sonrası belirli fazlarda 
görülmektedir. Hastaların bu enfeksiyonlar için takipleri düzenli olarak yapılmalıdır. CMV, HSV, 
VZV gibi enfeksiyonlara karşı uygun profilaksi ve influenzaya karşı aşılamanın yapılması büyük 
önem taşımaktadır. Paraziter enfeksiyonlar, seyahat öyküsü olan ve endemik bölgelerdeki nakil 
hastalarında akla gelmelidir. 

Çalışmamızda; kök hücreler hakkında genel bilgiler, kök hücre tipleri ve kök hücre nakli hakkında 
bilgilendirilme yapılmıştır. Sonrasında kök hücre nakli sırasında gözlenen komplikasyonlar, 
bakteriyel, viral, fungal ve paraziter enfeksiyonlar detaylıca incelenmiştir. Enfeksiyon etkenleri, 
epidemiyolojileri, tanı yöntemleri,  enfeksiyonun gelişimi ve tedavi hakkında bilgiler verilmiştir. Son 
olarak kök hücre nakli etik açıdan değerlendirilmiş ve kök hücre naklinin Türkiye’deki durumuyla 
Dünya’daki durumu karşılaştırılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kök hücre, kök hücre nakli, kök hücre nakli sonrası enfeksiyonlar. 
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Hastane Enfeksiyon Etkeni Bakterilerin Antibiyotik Duyarlılık 
Değerlendirmesi

Öğrencinin Adı Soyadı: Zeynep Bahar Yaman 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Burçak GÜRBÜZ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji  
Yılı: 2019

ÖZET

Hastane kökenli (nozokomiyal) enfeksiyonlar, hastanın hastaneye yatış süresinin üzerinden en az 
48-72 saat geçtikten sonra ortaya çıkan ya da hasta taburcu olduktan sonra ilk 10 gün içinde gelişen 
enfeksiyonlar olarak adlandırılır. Enfeksiyon, hastaneye yatış sırasında var olan bir enfeksiyonun 
komplikasyonu veya uzantısı ise nozokomiyal olarak kabul edilmemektedir.

Hastane enfeksiyonu sadece ülkemizde değil tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. Bu 
enfeksiyonlar için en riskli bölgeler; yoğun bakım üniteleri ve yeni doğan servisleridir.  Ayrıca 
bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler özellikle 65 yaş üzeri, yeni doğanlar, şeker, kalp ve romatizmal 
hastalıkları bulunanlar ile kanser hastaları ve ağır ameliyat geçiren kişilerde hastane enfeksiyonlarına 
sıklıkla rastlanmaktadır.

Hastane hizmetlerindeki iyileşmelere rağmen, hem gelişmiş hem az gelişmiş ülkelerde enfeksiyonlar 
görülmeye devam etmekte ve morbidite artmaktadır. Hem sağlık personelinin hem de hastanın 
ve hasta yakınlarının hijyen kurallarına dikkat etmesi özellikle el yıkamaya özen göstermesi bu 
enfeksiyonların önlenmesinde çok önemlidir. Ayrıca antibiyotiklerin, yerinde ve doğru kullanımı 
enfeksiyonların sağaltımında önemli bir yer tutmaktadır.

Bu çalışma; hastane enfeksiyonuna sebep olan bakteriler, bu bakterilerin yaptıkları enfeksiyonlar, 
enfeksiyonların tedavileri ve önlenmesi, tedavide kullanılan antibiyotiklere karşı bu enfeksiyon 
etkeni bakterilerin duyarlılıkları hakkında bilgilerin sunulduğu bir derleme çalışmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Hastane enfeksiyonları, hastane enfeksiyonlarına neden olan bakteriler, 
bakterilerin antibiyotiklere duyarlılıkları.
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Kanserle Savaşta İmmünoterapi

Öğrencinin Adı Soyadı: Haşim Mert Uzan 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Burçak GÜRBÜZ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Kanserle mücadelede radyoterapi ve kemoterapi dışında kişinin kendi bağışıklık sistemi de tedavi 
amacıyla kullanılmaktadır. Vücut direncini destekleyerek kanser hücrelerini yok etmeye yardımcı 
olan yeni nesil bu tedavi yöntemine immünoterapi adı verilmektedir.

Bağışıklık sistemi çoğu zaman kanserli hücreleri belirleyip, savunma ve saldırı mekanizmaları 
ile bu hücrelerin gelişimini ve yayılımını engeller. Fakat bazı durumlarda çeşitli kanser türleri, 
vücudun savunma mekanizmasını devre dışı bırakır. Böylece hiçbir savunma mekanizmasıyla 
karşılaşmayan kanserli hücreler, kontrolsüz çoğalarak daha büyük bir alana yayılır. İmmünoterapi, 
vücudun bağışıklık sistemini, kanserli hücrelere karşı daha kesin, etkili ve daha güçlü savunmalar 
yapacak şekilde güçlendirerek kanserli hücrelerin büyüme ve yayılmasını durdurmayı veya hücrenin 
tamamen ortadan kaldırılmasını hedefler. 

İmmünoterapi 3 yolla tedavi etmektedir. Bu yollar monoklonal antikor, non spesifik immünoterapi 
ve kanser aşılarıdır. Bu tedavi yolları dışında halen deneme aşamasında olan birçok immünoterapi 
çalışması bulunmaktadır. İlerleyen zamanlarda immünoterapinin kanser tedavisinde ilk tercih 
olacağı tahmin edilmektedir.

Çalışmamızda; immün sistem ve kanser hakkında genel bilgilendirme yapılmıştır. Sonrasında 
kanserin epidemiyolojisi, etiyolojisi, türleri ve patolojisi, tanısı, güncel tedavi yöntemleri ve tedavinin 
yan etkileri detaylıca incelenmiştir. Kanser ve immün sistem arasındaki ilişki ve immünoterapi 
hakkında bilgiler verilmiştir. Son olarak immünoterapinin Türkiye’deki durumuyla Dünya’daki 
durumu karşılaştırılmıştır.

Anahtar kelimeler: Kanser, immünoterapi, immün sistem.
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Hastane Eczacılığında Stok Yönetimi

Öğrencinin Adı-Soyadı: M. Safa Aktaş 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.G.Hale ÖZCÖMERT COŞKUN 
Anabilim Dalı: Eczacılık İşletmeciliği 
Yılı: 2017

ÖZET

Hastanede kullanılan ilaç ve tıbbi malzemelerin zamanında fark edilmeyip tükenmesi durumunda 
ortaya çıkacak aksaklıklar telafisi mümkün olmayan, zararı hesaplanamayacak ölüm ve sakatlık 
gibi sonuçlara neden olabilmektedir. Bu yüzden hastanelerin iyi bir stok yönetimine sahip olmaları 
gerekmektedir. Bu anlamda kullanılan stok yönetimi, üretim planına uygun, şirket stok hedeflerine 
göre ürün ve malzeme stok seviyelerinin belirlenmesi ve stokların verimli fonksiyonudur. Bu 
çalışmada bir hastanenin işleyişinde en önemli temel taşlardan biri olan stok yönetimine değinilmiştir. 
Stok, hastane, stok yönetimi, envanter gibi kavramlar üzerinde çalışılmış, stok yönetiminin önem 
ve amacı ve dünyada kabul gören stok kontrol yöntemleri anlatılmıştır. Çalışmada ayrıca benzer 
çalışmalardan yola çıkılarak bir eczacılık öğrencisi gözüyle hastaneler için bir stok kontrol yöntemi 
nedenleriyle birlikte önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Eczacılık, stok, hastane, stok yönetimi, envanter.
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Eczane Eczacılığında Zaman Yönetimi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ferhat EREN 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.Gülsüm Hale ÖZCÖMERT ÇOŞKUN 
Anabilim Dalı: Eczacılık İşletmeciliği 
Yılı: 2017

ÖZET

İnsan hayatında zaman kavramı her dönem önemli olmuştur. Bu önem azalmadığı gibi artmıştır. 
Gelişen teknoloji sonucunda bilgi miktarı, sayısı ve uzmanlık alanları artmış ve bu da zamanın daha 
verimli kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Her meslek grubunda olduğu gibi serbest eczane 
eczacılarının da zamanı daha verimli kullanmasını gerektirmiştir. Bu çalışmanın temel amacı eczane 
işleten serbest eczacıların iyi bir zaman yöneticisi olup olmadıklarını, ne tür zaman tuzaklarına 
yakalandıklarını, bu zaman tuzaklarından kurtulma çarelerinin neler olduğunu ve zaman yönetimi 
becerileri ile iş hayatındaki başarıları arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir.

Anahtar Sözcükler: Zaman, zaman yönetimi, eczane, eczacı, eczacılıkta zaman yönetimi.

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ECZACILIK İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI
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Eczane İç ve Dış Tasarımının Satışa Olan Etkisinin İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Şeyma Çomuk 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Gülsüm Hale ÖZCÖMERT COŞKUN 
Anabilim Dalı: Eczacılık İşletmeciliği 
Yılı: 2018

ÖZET

Sağlıkta yapılan yeni düzenlemeler ile eczaneler, düşen karlarını artırmak için, dermokozmetik 
ve ıtriyat ürünlerine yönelim göstermişlerdir. Bu noktada eczaneler diğer zincir kozmetik ve 
bakım ürünü satan perakendeciler ile rekabet halindedir. İşletme bilgisi de gerektiren bu yönelim, 
eczanelerin iç ve dış tasarımında ilgi çekici düzenlemeleri gerekli kılmaktadır. Bu çalışmanın temel 
amacı serbest eczanelerde eczanelerin tüketiciler tarafından fark edilebilirliğinin ve eczanenin tercih 
edilebilirliğinin artırılmasıdır. Bunu yaparken aydınlatma, vitrin tasarımı, dış tasarım gibi unsurlarda 
yapılan değişiklerin eczanenin fark edilebilirliği ve tercih edilebilirliği üzerinde etkilerinin de 
araştırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda müşterilerin eczaneye girdikten sonra satın alma 
davranışlarını etkileyen iç tasarım, eczane atmosferi, mekansal uyaranlarda yapılan düzenlemelerin 
yapılması da bu çalışmada yer almıştır.

Anahtar Kelimeler: Eczane tasarımı, eczane, eczane düzeni, eczane atmosferi, tüketici davranışları, 
eczacılık işletmeciliği.
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Kozmetik Üretim Tesislerinin Kuruluş ve Yönetimi Açısından 
Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma

Öğrencinin Adı-Soyadı: Reyhan Karasu 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Gülsüm Hale ÖZCÖMERT COŞKUN 
Anabilim Dalı: Eczacılık İşletmeciliği 
Yılı: 2018

ÖZET

Kozmetik sektörü günümüzde her yaş aralığı ve cinsiyetten insanın başvurduğu, her geçen gün artan 
pazar payı ve sektöre katılan yeni markaların varlığıyla sürekli olarak büyüyen, dinamik yapıya sahip 
bir oluşumdur. 

Bu çalışmada kozmetik sektöründe karlı bir paya sahip olabilmek için üretim tesisi kurarken izlenmesi 
gereken yollar stratejik ve yönetimsel açıdan ele alınmış, fason üretim seçeneği değerlendirilmiş, 
aynı zamanda sektörde başarılı bir marka yaratmanın yolları aydınlatılmıştır. Marka ve kozmetik 
kavramları tarihsel aşamalarıyla değerlendirilerek, piyasaya giriş yaparken izlenebilecek olası en 
başarılı yollar yorumlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Kozmetik, marka, fason üretim, pazarlama, kozmetik üretim.
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SUT Hükümleri Doğrultusunda Uygulanan Eşdeğer İlaç Satışının Etik 
Yönden İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Reyhan Karasu 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Gülsüm Hale ÖZCÖMERT COŞKUN 
Anabilim Dalı: Eczacılık İşletmeciliği 
Yılı: 2018

ÖZET

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlığı : “Sağlık yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, ruhsal 
ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.” diye tanımlamaktadır. Bu tanım, sağlıklı davranış isteme 
amacını da belirtir. Her canlı hayatını sağlıklı bir şekilde devam ettirmek ister. Fakat her an her 
ilaca ulaşamadığımız gibi her ilaç için de bütçeler yetmeyebilir. Her ilaç önce piyasaya çıkmaktadır 
ve belirlenen patent süresi geçtikten sonra formülün başka firmalar tarafından kullanmasına izin 
verilmektedir. Bu durum sonrası oluşan rekabet sonucu ilaç fiyatları düşmektedir. Hasta aynı 
formülün kullanıldığı firmalardan daha uygun fiyat olanını seçme hakkına sahip olup kendi bütçesini 
koruyabilmektedir. Bu çalışmada SUT (Sağlık Uygulamaları Tebliği) doğrultusunda uygulanan 
eşdeğer ilaç uygulamasının önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Eşdeğer ilaç, SUT, etik, eşdeğer ilaç uygulaması.
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Kuruluşundan Bugüne Büyükada Merkez Eczanesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ahmet Dürtek 
Danışmanı:  Dr.Öğr.Üyesi Gülsüm Hale ÖZCÖMERT COŞKUN 
Anabilim Dalı: Eczacılık İşletmeciliği 
Yılı: 2019

ÖZET

Bu çalışmada, eczacılığın geçirdiği aşamalar, eski uygarlıklarda eczacılığın nasıl geliştiği ve şekillendiği, 
Türk tarihindeki eczacılık hizmetleri genel hatları ile incelenmiş, daha çok Osmanlı dönemindeki 
eczacılığa ağırlık verilmiştir. Osmanlı döneminde eczacı yetiştiren okullar, okulların eğitim şekilleri, 
Osmanlı’da eczane açmak için gerekli şartlar, eczanelerin bir dönem İstanbul’da yoğunlaşmasından 
dolayı eczane sayılarına getirilen sınırlandırmalar; 19. yüzyılda İstanbul’da bulunan eczane sayıları, o 
dönemde açılmış önemli eczaneler ve İstanbul’un en eski eczaneler incelenmiştir. Ayrıca  Cumhuriyet 
öncesi Büyükada’da açılmış olan eczaneler, İstanbul’un en eski eczanelerinden olan, 1870’de açılmış 
Büyükada Merkez Eczanesi’nin tarihi, geçmiş ve günümüzde eczaneyi işleten eczacıları, eczacıların 
özellikleri ve eczanenin konumu detaylı bir şekilde araştırılıp incelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Eczacılık, Eczacılık Tarihi, Büyükada, Merkez Eczanesi, eski eczaneler, 
istanbul’da eski eczaneler.
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Eczanedeki Satış ve Pazarlama Stratejilerinin Meslek Etik İlkeleri 
Açısından Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Fatih Demirkol 
Danışmanı:  Dr.Öğr.Üyesi Gülsüm Hale ÖZCÖMERT COŞKUN 
Anabilim Dalı: Eczacılık İşletmeciliği 
Yılı: 2019

ÖZET

Sağlık hizmetlerinin 21. yüzyıldan itibaren etkinliğinin önemli ölçüde artması sonucu ortalama 
yaşam süresi uzamış ve dünya üzerinde yaşlı nüfus artmıştır. Ortalama yaşam süresinin uzaması ile 
ilerleyen yaşlarda karşılaşılacak sağlık sorunları ve kronik hastalıklara maruz kalma olasılığındaki 
artış vb. dinamikler de ele alındığında sağlık hizmetlerinin önemi daha da artmaktadır. Görüldüğü 
üzere bu iki olgu birbirleriyle sürekli bir etkileşim içindedirler.

Sağlık hizmetlerinin en önemli bileşeni ise ilaç sektörüdür. İlaç sektörü, hayat standartlarının artması 
ve yaşam süresinin uzamasında oynadığı rol dolayısıyla dünya üzerinde en önemli sektörlerden 
birisi olmasının yanında en çok pazar hacmine sahip sektörlerden de biridir. 1 trilyon doları aşan bu 
pazardan pay almak isteyen ilaç üreticilerinin bu amaçlarına ulaşmak için pazarlama faaliyetlerinde 
bulunmaları kaçınılmazdır.

İlaç sektörünün en önemli bileşenlerinden biri de hiç kuşkusuz eczanelerdir. Eczane, ilaç dağıtım 
zincirinin son halkasıdır ve ilaç satışının yapılabildiği tek yerdir. Bu nedenle tüm pazarlama ve satış 
faaliyetlerinin sonuçlarının alınabildiği yerler eczanelerdir.

İlaç endüstrisinin en önemli bileşenlerinden olan eczaneler, aynı zamanda insan sağlığının da en 
önemli bileşenlerindendir. Dolayısıyla eczaneler, yaşamın en önemli unsuru olan sağlık konusunu 
kapsadığı için büyük bir sorumluluğu da taşımak zorundadır. Bu nedenle eczanelerde yürütülen her 
faaliyet belirli etik ilkelere uygun olmalıdır.

Bu çalışmada eczanelerde yürütülen satış ve pazarlama yöntemleri meslek etiği açısından 
değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Eczacılık, etik, eczane,  eczacılıkta satış pazarlama, eczacılık etiği. 
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Eczanede Stres Yönetimi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Yunus Emre Yılmaz 
Danışmanı:  Dr.Öğr.Üyesi Gülsüm Hale ÖZCÖMERT COŞKUN 
Anabilim Dalı: Eczacılık İşletmeciliği 
Yılı: 2019

ÖZET

Sağlık alanında görev yapan kişilerin hastalarla kurduğu iletişim, ortaya çıkaracağı sonuçlar 
nedeniyle büyük önem taşımaktadır ve toplumun en kolay ulaşabileceği kişiler eczacılar olarak 
değerlendirilmektedir. Kısacası eczacı, hastaya en yakın sağlık danışmanıdır. Bu durumda hastaların 
takibinde, eczacı-hasta iletişiminde, hastaların başkalarına anlatamadığı özel sağlık sorunlarını 
çözmede en büyük rol eczacılara düşmektedir. Günlük yaşamımızda iletişimin yadsınamaz bir yeri 
vardır. Sağlık alanında önemli görevleri olan eczacıların da başarılı olmaları ve hastalara etkili bir 
şekilde hizmet verebilmeleri için, iyi bir iletişim becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Bununla 
birlikte günlük yaşam içerisinde eczacıların görevlerini yaparken karşılaştıkları durumlar strese 
neden olmaktadır. Maruz kaldıkları stres kaynakları ve baş etme yolları meslek uygulamaları 
açısından önemlidir. Bu çalışmada, stres ve stres yönetimi ile eczane eczacılarının meslek yaşantıları 
süresince karşılaştıkları stres kaynakları ve bu stres kaynaklarının oluşturduğu stres düzeyleri 
incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eczacılık, eczane eczacısı, eczane, stres, stres kaynakları, stres yönetimi.
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Türkiye’de Eczacılık İşletmeciliği Eğitiminin Dünü, Bugünü

Öğrencinin Adı-Soyadı: Süheyla Döner 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Gülsüm ÖZCÖMERT COŞKUN 
Anabilim Dalı: Eczacılık İşletmeciliği 
Yılı: 2019

ÖZET

Eczacılık İşletmeciliği Dersleri Eczacılık Fakülteleri Çekirdek Eğitim Programlarında yer alan 
dersler arasındadır. Eczacılık mesleğinin tüm uygulama alanlarında eczacıların işletme özellikle de 
eczacılık işletmeciliği bilgilerine ihtiyaç duyduğu ve eğitimin önemli gerekliliklerinden biri olduğu 
düşünüldüğünde, Türkiye’de eczacılık fakültelerinde bu eğitimin ne durumda olduğu önemlidir.

Bu çalışmada eczacılık eğitiminde eczacılık işletmeciliği eğitimi, Türkiye’de hangi anabilim dalları 
tarafından eğitimin verildiği, ders içerikleri ve ders çıktıları araştırılmış ve Eczacılık İşletmeciliği 
eğitiminin dünü bugünü değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eczacılık, eczacılık işletmeciliği, eğitim, eczacılık eğitimi, eczacılık işletmeciliği 
eğitimi.
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Farklı Ülkelerdeki Eczacılık Öğrenci ve Yeni Mezunlarının Bitkisel 
İlacı Değerlendirilmesi 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Betül Şatıroğlu  
Danışmanı: Doç.Dr. Leyla BİTİŞ  
Anabilim Dalı: Farmakognozi  
Yılı: 2016

ÖZET 

Bu çalışmada, farklı ülkelerdeki eczacılık fakültesi öğrencilerinin ve yeni mezunlarının bitkisel tedavi 
üzerine olan düşünceleri değerlendirilmiştir. Bu amaçla; bitkisel ilaçlar üzerine aldıkları eğitimin 
yeterliliği, bitkisel ilaçlarla tedavi hakkındaki düşünceleri, onlar hakkında ne kadar bilgiye sahip 
oldukları, bitkisel ilaçlarla ilgili bilgiye nereden ulaşmayı tercih ettikleri ve bitkisel ilaçları nereden 
satın aldıkları, son olarak da bitkisel ilaçları hangi endikasyonlarda kullanmayı tercih ettikleri ile 
ilgili sorular yöneltilmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında bitkilerle tedavi, bitkilerle tedavinin tarihsel 
gelişimi ve Anadolu’da bitkisel tedaviyle ilgili genel bilgiler verilmiştir. İkinci aşamada ise farklı 
ülkelerdeki eczacılık fakültesi öğrencisi ve yeni mezunlarının bitkisel ilacı değerlendirmesi anketinin 
sonuçları açıklanmıştır. 

Anket çalışması internet üzerinden yapılmıştır. 18 ülkeden 167 eczacılık fakültesi öğrencisi (128) 
ve yeni mezununa (39) ulaşılmış, mantıklı olmayan sonuçlar çıkarıldıktan sonra kalan veriler 
olan 9 ülkeden 125 anket sonucu yorumlanmıştır. Ankete katılanların çoğu (%61) üniversitede 
aldığı eğitimin hem teorik hem de pratik olduğunu düşünmektedir. %85’i bitkisel ilaçlara karşı 
tutumunun pozitif olduğunu belirtmiştir. Sadece %15’i bitkisel ilaçlar üzerine bilgisinin iyi olduğunu 
düşünmektedir. Reçetelenmiş tüm ilaçlar içinde ; bitkisel ilaçlar üzerine bilgisinin daha zayıf 
olduğunu düşünenlerin oranı %56’dır. Ankete katılanların %56’sı bitkisel ilaçları çevrelerindekilere 
tavsiye ettiklerini belirtmiştir. Bitkisel ilaçlarla ilgili bilgiye ihtiyaç duyduklarında %61’i interneti 
tercih etmekte, ama satın almak için internet üzerinden alışveriş (%6) yerine, çoğu aktarları (%53) 
tercih ettiğini belirtmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlara göre, bitkisel ilaçların kullanımı sıklık sırasıyla; 
soğuk algınlığı (%22,4) , kabızlık/ishal gibi kalınbarsak şikayetleri  (%14,8) ve hazımsızlık gibi 
sindirim sistemi  (%12) rahatsızlıkları ile ilgilidir.

Anahtar Sözcükler: Bitkisel İlaçlar, anket, eczacılık fakültesi öğrencileri, internet, soğuk algınlığı.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

167

Centaurea Stenolepis Kerner Bitkisinden Olası Antiproliferatif Etkili 
Bileşikler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Fatma Yaşar 
Danışmanı: Doç.Dr. Leyla BİTİŞ  
Anabilim Dalı: Farmakognozi  
Yılı: 2016

ÖZET

Bu çalışmada  Centaurea stenolepis Kerner bitkisinin önceki çalışmalarımızda önemli bir 
antiproliferatif etkiye sahip olduğu saptanmış olan aktif kloroform ekstresinin etkili bileşiklerinin 
izolasyonu ve yapılarının tayini amaçlanmaktadır.

Önceki çalışmamızda Centaurea stenolepis Kerner bitkisinden Soxhlet apareyinde tüketme metodu 
ile elde edilen etanol ekstresi ve onun sıvı-sıvı ekstraksiyon ile elde edilen toluen, kloroform, etil 
asetat, sulu etanol fraksiyonlarının üç farklı insan kanser hücre dizisi (MCF-7: Meme kanseri 
hücre dizisi, Hela: Serviks kanseri hücre dizisi, PC-3: Prostat kanseri hücre dizisi) üzerinde 
antiproliferatif aktivitesi incelenmişti. Ayrıca bir adet normal fare fibroblast hücre dizisi (L-929) 
üzerinde de sitotoksisitesi araştırılmıştı. Bu çalışmada; aktif çıkan kloroform  ekstresinden bileşikler, 
kromatografik tekniklerle izole edilmiştir.

Kloroform ekstresi, MCF-7 hücre hattı üzerinde 10 µg/ml gibi düşük bir konsantrasyonda en iyi 
aktiviteyi göstererek, % 50’ye yakın oranda (% 45.26) kanserli hücrelerin gelişimini durdurmuştur. 
Ayrıca diğer kanserli hücre hatları olan Hela ile PC-3 üzerinde de sırasıyla % 36,87 ve % 37,5 oranında 
bir gelişim inhibisyonu göstermiştir. Normal hücre hattı olan L-929 hücre dizisi üzerinde de aynı 
konsantrasyonda % 30,42’lik bir değerle düşük sitotoksisiteye sahip olduğu bulunmuştur. Toluen 
ekstresi ise sadece % 37,4’lük bir değerle MCF-7 hücrelerinin gelişimini durdurmuştur. Tüm hücreler 
üzerinde etkisi dikkate alındığında kloroform ekstresi üzerinde madde izolasyonu yapılmasına karar 
verilmiştir. Bu amaçla ekstrede bulunan iki adet majör bileşik, kolon kromatografisi ve preparatif 
İTK ile saflaştırılmıştır. İzole edilen bileşiklerden flavonoid yapısında olan Yasein bileşiğinin, UV 
(kaydırma reaktifleri yardımıyla), NMR (13C-NMR,1H-NMR) spektroskopi teknikleri ve şahit 
maddelerle yapılan kromatografik karşılaştırmalar ile yapısı aydınlatılmıştır. Diğer majör bileşiğin ise, 
1H-NMR spektrumu değerlendirildiğinde seskiterpen lakton yapısında bir bileşik olduğu görülmüş 

FARMAKOGNOZİ ANABİLİM DALI
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olup, molekülün diğer spektroskopik (13C-NMR, HSQC, HMBC) yöntemlerle spektrumunun 
çekilmesinin ardından yapısı aydınlatılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Centaurea stenolepis, flavonoit, seskiterpen lakton, antiproliferatif aktivite, MTT.  
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Endemik  Stachys  Subnuda Montbret Et Aucher Ex Bentham 
Bitkisinden  Elde Edilen Farklı Ekstrelerin Antioksidan Aktivite 

Yönünden Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: İlker Çıtakkul 
Danışmanı: Doç.Dr. Leyla BİTİŞ 
Anabilim Dalı: Farmakognozi  
Yılı: 2016

ÖZET

Bu çalışmada Stachys subnuda türünün toprak üstü kısımlarından maserasyonla hazırlanan 
metanol ekstresi ile metanol ekstresinden elde edilen hekzan, kloroform, etil asetat ve sulu metanol 
ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri, total fenolik ve total flavonoid bileşiklerinin miktarlarının 
tayini amaçlanmıştır. 

Ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri DPPH ve ABTS metotlarıyla, toplam fenolik ve toplam 
flavonoid bileşiklerinin miktarlarının tayini ise sırasıyla Folin Ciocalteu ve Alüminyum klorür 
(AlCl3) metotlarıyla araştırılmıştır.

Antioksidan aktivite deneylerinde tüm ekstreler içerisinde en yüksek antioksidan aktiviteyi (İK50: 
DPPH: 3.7 ve ABTS:5.3 µg/ml) etil asetat ekstresi göstermiştir. Ayrıca ekstrenin kullanılan standartlara 
yakın derecede İK50 değerine (askorbik asit: 2.5 ve troloks: 3.17 µg/ml)  sahip olması oldukça güçlü 
bir radikal süpürücü etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Total fenol ve total flavonoid bileşik 
içeriği ise sırasıyla g ekstrede 219.4 mg gallik asite eşdeğer fenolik içeriği ve g ekstrede 78.3 mg 
kateşine eşdeğer flavonoid içeriği ile yine etil asetat ekstresinde en yüksek bulunmuştur.  

İlk kez tarafımızdan yapılan bu çalışmada özellikle etil asetat ekstresi gösterdiği yüksek antioksidan 
aktivitesi sayesinde hem ekstrenin hem de bu ekstrenin aktivitesinden sorumlu bileşiklerin gıda, 
kozmetik ve ilaç sanayinde doğal antioksidan kaynağı olarak kullanılabilme potansiyeline sahip 
oldukları görülmüştür. Ancak bunun için ekstre üzerinde sitotoksik araştırmalar yapılması 
gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler:Stachys subnuda, antioksidan aktivite, total fenolik içerik, total flavonoid içerik.
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İstanbul İlinin Anadolu Yakasındaki Sosyoekonomik Açıdan 3 Farklı 
Bölgesinde Bulunan Eczane Eczacılarının ve Hastaların Bitkisel İlacı 

Değerlendirmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Fatma Esra Atakan 
Danışmanı: Doç.Dr. Leyla BİTİŞ 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı: 2016

ÖZET

Bu çalışma; eczacıların bitkisel ilaçlara olan bakış açısını değerlendirmek, değişik sosyoekonomik 
özelliklere sahip ilçelerdeki bitkisel ilaçlara olan talebi incelemek, ülkemizde yeni ve yükselen değer 
olan fitoterapiye olan ilgiyi ölçmek amacıyla yapılmıştır.

İlk etapta anket çalışması yapılmaya karar verilmiş, anketlerin uygulanacağı bölgeler İstanbul 
Anadolu Yakası ile sınırlandırılmış ve farklı sosyoekonomik özelliklere sahip olması sebebiyle 
Kadıköy-Bağdat Caddesi, Üsküdar ve Ümraniye üzerine yoğunlaşılmıştır.

Bu bölgelerde rastgele seçilen eczacılar ile görüşülmüş, ekler kısmında bulunan anket uygulanmıştır. 
Anket sonuçları grafiklerle ifade edilmiştir. Tartışma ve sonuç kısmında bu grafikler ve çalışma 
sırasında oluşan kanaatler açıklanmıştır.

Anket soruları arasında bulunan “Eczanenizde en çok reçete edilen/elden satışı yapılan bitkisel ilaç 
hangisidir?” sorusuna verilen cevaplar da grafiklendirilmiştir.

 En çok tercih edilen üç ilaç ve bu ilaçların etken maddeleri olan ( Passiflora şurup/tablet-Passiflora 
incarnata, Madecassol krem-Centella asiatica, Prospan şurup-Hedera Helix) hakkında bilgiler 
verilmiştir.

Sonuç olarak; sosyoekonomik düzey ve yaşam kalitesi azaldıkça bitkisel ilaçlara gösterilen ilgi de 
azalmaktadır. Bu bölgelerde hizmet veren eczaneler de talep doğrultusunda daha az bitkisel ilaç 
bulundurmaktadır.

Anahtar Kelimeler:  Bitkisel ilaçlar, Passiflora incarnata, Centella asiatica, Hedera Helix, İstanbul 
eczanelerinde fitoterapi.
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Soğuk Algınlığı Rahatsızlıklarında Kullanılan Tıbbi Çay Drogları

Öğrencinin Adı-Soyadı: İrem Badem 
Danışmanı: Doç.Dr. Sevda SÜZGEÇ SELÇUK 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı: 2016

ÖZET

Soğuk algınlığı rahatsızlıkları toplumda çok sık görülen hastalıkların başında gelmektedir. İlk 
çağlardan günümüze çeşitli hastalıkların tedavisinde ve korunmasında bitkilerden yararlanılmıştır. 
Bitkilerle tedavinin en sık kullanıldığı hastalıklar içerisinde soğuk algınlığı rahatsızlıkları gelmektedir.

Bu çalışmada soğuk algınlığı rahatsızlıklarında tıbbi çay hazırlamada kullanılan droglar incelenmiştir. 
Tıbbi çaylar fitoterapinin en basit ve en yaygın kullanım şeklidir. Soğuk algınlığı rahatsızlıkları 
tedavisinde en sık kullanılan çay drogları olarak; Althaeae folium/ flos / radix, Anisi fructus, 
Eucalypti folium, Farfarae  folium, Foeniculi fructus, Lini semen, Liquiritiae radix, Malvae folium/
flos, Matricariae flos, Menthae piperitae folium, Myrtii aetheroleum/ folium/ fructus, Rosae caninae 
fructus, Salviae folium, Thymi herba, Tiliae flos olmak üzere toplam on beş drog belirlenmiştir.

Çalışmamız yukarıda adı geçen drogların kullanılan kısımları, yayılışı, kimyasal bileşimi, etki ve 
kullanışı, dozaj ve veriliş yolları, üzerinde yapılan in vitro, in vivo  ve klinik çalışmaları, olası yan 
etkileri, gebelik ve laktasyon döneminde kullanışlarıyla ilgili literatür bilgileri taranarak derlenmiştir. 
Soğuk algınlığı rahatsızlıklarında kullanılan tıbbi çay örnekleri verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Soğuk algınlığı, tıbbi çay, drog, fitoterapi.
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Mısır Çarşısı Aktarlarında Satılan Badem Yağı Örneklerinde 
Farmakope Analizleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Yunus Şahin 
Danışmanı: Doç.Dr. Leyla BİTİŞ 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı: 2017

ÖZET

Bu çalışma, piyasada satılan badem yağı örneklerinin farmakope standartlarına uyup uymadığını 
belirlemek için yapıldı. Bu amaçla İstanbul’da pek çok aktarın bulunduğu  ve bitkisel drog satışlarının 
en yoğun yapıldığı  bir yer olan Mısır çarşısından badem yağı örnekleri  satın alındı. Ayrıca standart 
olarak kullanılmak üzere, kavrulmamış badem tohumları  piyasadan satın alınarak Soxhlet apareyinde 
badem yağı elde edildi. Elde edilen badem yağı ve piyasadan satın alınmış 5 farklı firmaya ait olan 
badem yağı örneklerinde yoğunluk tayini, asit indisi ve sabunlaşma indisi tayinleri yapılarak Avrupa 
Farmakopesinde kayıtlı olan değerler ile karşılaştırıldı. Sonuçların değişkenlik gösterdiği, sapmalar 
olduğu görüldü.

Anahtar Sözcükler: Farmakope analizi, badem yağı, aktar.
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Helichrysum Plicatum dc. Subsp. Plicatum Bitkisinin  Biyolojik 
Aktiviteleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Tuğba Gezmiş 
Danışmanı: Doç.Dr. Sevda SÜZGEÇ SELÇUK 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı: 2017

ÖZET

Helichrysum plicatum cinsi  (Asteraceae) yeryüzünde yaklaşık olarak 600 tür ile temsil edilmektedir. 
Türkiye Florası’nda 24 Helichrysum türü ve 30 taksonu kayıtlıdır; bunlardan 17 tanesi endemiktir. 
Anadolu’da yetişen Helichrysum türlerinden hazırlanan infüzyonlar halk arasında idrar ve safra 
söktürücü, taş düşürücü olarak kullanılmaktadır. Safra salgısı düzenleyici ve diüretik etkileri içerdiği 
flavon bileşiklerinden ileri gelmektedir.

Bu çalışmada H. plicatum DC. subsp. plicatum bitkisinin toprak üstü kısımlarından soxlet apareyinde 
petrol eteri (HPSPE), kloroform (HPSK), metanol ekstreleri (HPSM) ve maserasyon yöntemi ile 
metanol ekstresi (HPME) elde edilmiştir.

HPSPE, HPSK, HPSM, HPME ekstreleri üzerinde DPPH, ABTS ve FRAP yöntemleri ile antioksidan 
aktiviteleri çalışılmıştır. Ayrıca antimikrobiyal ve antiüreaz akviteleri açısından incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler Helichrysum, antimikrobiyal, antioksidan, antiüreaz,aktivite.
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Ferulago  Paucıradıata Boıss. & Heldr Bitkisinin Biyolojik Aktiviteleri 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ufuk Aktiz 
Danışmanı: Doç.Dr. Sevda SÜZGEÇ SELÇUK 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı: 2017

ÖZET

Bu çalışmada Ferulago pauciradiata  Boiss. & Heldr. bitkisinin toprak altı kısımlarından elde edilen 
n-hekzan, diklorometan ve metanol ekstrelerinin antimikrobiyal aktiviteleri ile metanol ekstresinin 
antioksidan aktivitesinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

F. pauciradiata  Boiss. & Heldr. bitkisinin toprak altı kısımlarından perkolasyon yöntemiyle 
n-hekzan, diklorometan ve metanol ekstreleri elde edildi.  Elde edilen ekstrelerin antimikrobiyal 
etkileri Staphylococcus aureus ATCC 6538, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Escherichia coli 
ATCC 25922, Klebsiella pneumoniae ATCC 4352, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Proteus 
mirabilis ATCC 14153 bakterilerine ve Candida tropicalis ATCC 750, Candida krusei ATCC 6258, 
Candida parapilosis  ATCC 22019 ve Candida albicans ATCC 10231 mantar suşlarına mikrodilüsyon 
yöntemiyle çalışıldı. Ayrıca F. pauciradiata bitkisinden perkolasyon yöntemiyle elde edilen metanol 
ekstresinin antioksidan aktivitesi DPPH, FRAP yöntemleri ile belirlendi ve toplam fenolik madde 
içeriği tespit edildi. 

F. pauciradiata  Boiss. & Heldr. bitkisinden hazırlanan ekstrelerin antimikrobiyal aktivite deneyleri 
sonucunda, n-hekzan ekstresinin diğer ekstrelerden daha fazla sayıda suşa etkili olduğu ve  ekstrelerin 
mantar suşlarına karşı antifungal etki gösterdiği saptanmıştır. Metanol ekstresinin ise  DPPH ve 
FRAP yöntemleriyle düşük oranda antioksidan aktiviteye sahip  olduğu görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: F. pauciradiata, Umbelliferae, antimikrobiyal, antifungal, antioksidan
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Endemik Stachys subnuda Bitkisinin Aktif Etil Asetat Ekstresinden 
Antioksidan Etkili Bileşiklerinin İzolasyonu

Öğrencinin Adı-Soyadı: Tolgacan Aydemir 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Ali ŞEN 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı : 2017

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, endemik Stachys subnuda (Lamiaceae) bitkisinin aktif etil asetat ekstresinden 
antioksidan aktivite yönlendirmeli aktif bileşiklerin izolasyonu ve yapılarının tayini amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Aktif etil asetat ekstresinin majör bileşikleri vakum likit ve normal sütun 
kromatografisi ve İTK yardımıyla saflaştırılmıştır. Saflaştırma aşamasında Silikajel, Poliamid ve 
Sephadex LH-20 sabit fazları kullanılmıştır. İzole edilen 2 adet saf flavonoit bileşiklerinin yapıları 
NMR (13C-NMR,1H-NMR) spektrumları yardımıyla aydınlatılmıştır. Etil asetat ekstresinin 
fraksiyonlarının ve izole edilen majör bileşiklerinin antioksidan aktiviteleri DPPH ve ABTS 
metotlarıyla araştırılmıştır.

Bulgular: Etil asetat ekstresinden majör bileşikler  olarak “4′-O-Metilizoskutellarein-7-O-2′′-O-(6′′′-
O-asetil-β-D-allopiranozil)-β-D-glukopiranozit (1)” ve ‘‘izoskutellarein-7-O-2′′-O-(6′′′-O-asetil-
β-D-allopiranozil)-β-D-glukopiranozit (2)’’ olmak üzere iki adet asetilli flavonoit izole edilmiştir. 
1 numaralı bileşik, 2.35 ve 1.98 μg/mL İK50 değerleriyle ve 2 numaralı bileşik, 13.94 ve 12.76 μg/
mL İK50 değerleriyle sırasıyla DPPH ve ABTS radikallerine karşı oldukça güçlü bir antioksidan 
aktivite göstermiştir.  Bu bileşiklerin kombinasyonlarında (1:1) DPPH ve ABTS radikallerine karşı 
sırasıyla 5.30 ve 4.58 μg/mL İK50 değerleriyle iyi bir serbest radikal süpürücü aktivite sergiledikleri 
görülmüştür.

Sonuçlar: S. subnuda türünün antioksidan aktivite gösteren etil asetat ekstresinin sorumlu bileşikleri 
ilk kez bu çalışmayla bulunmuştur. Aynı zamanda “4′-O-Metilizoskutellarein-7-O-2′′-O-(6′′′-O-
asetil-β-D-allopiranozil)-β-D-glukopiranozit (1)” ve ‘‘izoskutellarein-7-O-2′′-O-(6′′′-O-asetil-β-D-
allopiranozil)-β-D-glukopiranozit  (2)’’ bileşikleri ilk kez bu çalışmayla izole edilmiştir. Bu çalışmada 
aktif ekstreden izole edilen iki bileşiğin gıda, kozmetik ve ilaç sanayinde doğal antioksidan kaynağı 
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olarak kullanılabilme potansiyeline sahip oldukları görülmüştür. Ancak bunun için bileşikler 
üzerinde sitotoksik araştırmalar yapılması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler:, Antioksidan aktivite, Asetilli flavonoitler, Doğal antioksidanlar, Majör bileşikler, 
Stachys subnuda.
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Capparis ovata Desf. var. canescens (Cross.) Heywood Bitkisinin 
Farklı Ekstrelerinin Biyolojik Aktivitelerinin Karşılaştırılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Çiğdem Öztaş 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Turgut TAŞKIN 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı : 2017

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Capparis ovata Desf. var. canescens bitkisinden maserasyon ve Soxhlet 
tüketme yöntemleri ile elde edilen farklı ekstrelerin biyolojik (antioksidan, antimikrobiyal, anti-
üreaz) aktivitelerini değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: C. ovata Desf. var. canescens bitkisinden farklı tüketme yöntemleri ile elde edilen 
farklı ekstrelerin antioksidan aktiviteleri DPPH, ABTS/TEAC ve FRAP yöntemleriyle incelendi. 
Ayrıca bitkiden elde edilen farklı ekstrelerin anti-üreaz ve antimikrobiyal aktiviteleri sırasıyla 
indofenol ve agar oluk difüzyon yöntemleri ile değerlendirildi. 

Bulgular ve Sonuçlar: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, Soxhlet metanol ekstresinin diğer 
ekstrelerden daha güçlü antioksidan (ABTS/TEAC ve demir (III) iyonu indirgeyici aktivite) ve anti-
üreaz aktivite gösterdiği saptandı. Ayrıca Soxhlet yöntemi ile hazırlanan kloroform ekstresinin 
en yüksek total flavonoid madde içerdiği tayin edildi. Bundan dolayı flavonoid madde miktarı 
ile biyolojik aktivite arasında doğrusal bir ilişkinin olmadığı saptandı. Bitkiden elde edilen bütün 
ekstrelerin antimikrobiyal aktivite göstermediği belirlendi. Capparis ovata var. canescens bitkisinin 
hem antioksidan hem de anti-üreaz aktivite göstermesi bu bitkinin toksisite çalışmaları yapıldıktan 
sonra gıda olarak kullanılmasının yararlı olacağını düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: C. ovata Desf. var. canescens, H. pylori, antioksidan, anti-üreaz
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Farklı Ekstraksiyon Yöntemleri Kullanılarak Işgın (Rheum ribes L.) 
Bitkisinin Biyolojik Aktivitelerinin Karşılaştırılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Emre Kararmış 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Turgut TAŞKIN 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı : 2017

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Rheum ribes bitkisinden maserasyon, Soxhlet ve ultrasonik banyo 
tüketme yöntemleri ile elde edilen metanol ekstrelerinin antioksidan ve anti-üreaz aktivitelerini 
değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Rheum ribes bitkisinden farklı tüketme yöntemleri ile elde edilen metanol 
ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri DPPH, ABTS/TEAC ve FRAP yöntemleriyle incelendi. 
Ekstrelerin içerdiği total fenolik bileşiklerin miktarı FCR yöntemi kullanılarak tespit edildi. Ayrıca 
bitkiden elde edilen metanol ekstrelerin anti-üreaz aktiviteleri indofenol yöntemi ile değerlendirildi. 

Bulgular ve Sonuçlar: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, maserasyon yöntemi ile hazırlanan 
metanol ekstresinin (0,017 mg GAE/mg ekstre) diğer ekstrelerden daha yüksek total fenolik madde 
miktarı taşıdığı saptandı. Ayrıca bu ekstrenin en güçlü antioksidan [(DPPH (IC50:0,075 mg/mL), 
FRAP (4,39 mM FeSO4/mg ekstre)] ve anti-üreaz (%10,77) aktivite gösterdiği tespit edildi. Ultrasonik 
banyo yöntemi ile hazırlanan metanol ekstresinin ise sadece diğer ekstrelere göre daha güçlü ABTS 
katyon radikali süpürücü aktivite gösterdiği saptandı. Elde edilen verilere göre bu çalışmada biyolojik 
aktivite ile fenolik madde arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu gözlendi.

Anahtar Sözcükler: Rheum ribes, H. pylori, antioksidan, anti-üreaz.
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Thymus praecox subsp. skorpilii var. skorpilii Bitkisinin Biyolojik 
Aktivitelerinin İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Abdulkadir Uçman 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Turgut TAŞKIN 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı : 2017

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Thymus praecox subsp. skorpilii var. skorpilii bitkisinin topraküstü 
kısımlarından elde edilen farklı ekstrelerin antioksidan, antimikrobiyal ve anti-üreaz aktivitelerini 
değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Thymus praecox subsp. skorpilii var. skorpilii bitkisinden elde edilen farklı 
ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri DPPH, ABTS/TEAC ve FRAP yöntemleriyle incelendi. 
Ekstrelerin içerdiği total fenolik bileşiklerin miktarı FCR yöntemi kullanılarak tespit edildi. Ayrıca 
bitkiden elde edilen farklı ekstrelerin anti-üreaz ve antimikrobiyal aktiviteleri sırasıyla indofenol ve 
agar oluk difüzyon yöntemleri ile değerlendirildi. 

Bulgular ve Sonuçlar: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, fraksiyon ve maserasyon metanol 
ekstreleri standart olarak kullanılan BHT ve BHA bileşiklerinden sırasıyla daha güçlü DPPH, ABTS 
radikal süpürücü ve demir (III) iyonu indirgeyici antioksidan aktivite gösterdiği saptandı. Fraksiyon 
petrol eteri ekstresi Staphylococcus aureus (zon çapı:10,24 mm) suşuna karşı; hem fraksiyon (zon 
çapı: 7,43 mm) hem de maserasyon (zon çapı:6,11 mm) yöntemi ile hazırlanan metanol ekstreleri 
ise Staphylococcus epidermidis suşuna karşı antibakteriyal aktivite gösterdiği tespit edildi. Ayrıca bu 
çalışmada fraksiyon kloroform ekstresinin diğer ekstrelerden daha güçlü anti-üreaz aktivite gösterdiği 
belirlendi. Bundan dolayı Thymus praecox subsp. skorpilii var. skorpilii bitkisinden hem fraksiyon 
hem de maserasyon yöntemi ile hazırlanan metanol ekstreleri gelecekte doğal bir antioksidan ve 
antibakteriyal (S. aureus ve S. epidermidis bakterilerine karşı) kaynağı olarak kullanılabilir.

Anahtar Sözcükler: Thymus praecox subsp. skorpilii var. skorpilii, antioksidan, anti-üreaz, 
antimikrobiyal.
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Terfezia claveryi (Domalan) Mantarının Antioksidan ve Anti-üreaz 
Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ronayı Coşkun 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Turgut TAŞKIN 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı : 2017

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Terfezia claveryi mantarından maserasyon ve ultrasonik banyo 
tüketme yöntemleri ile elde edilen metanol ekstrelerinin antioksidan ve anti-üreaz aktivitelerini 
değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Terfezia claveryi mantarından farklı tüketme yöntemleri ile elde edilen metanol 
ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri DPPH, ABTS/TEAC ve FRAP yöntemleriyle incelendi. 
Ekstrelerin içerdiği total fenolik bileşiklerin miktarı FCR yöntemi kullanılarak tespit edildi. 
Ayrıca mantardan elde edilen metanol ekstrelerin anti-üreaz aktiviteleri indofenol yöntemi ile 
değerlendirildi. 

Bulgular ve Sonuçlar: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, maserasyon yöntemi ile hazırlanan 
metanol ekstresinin (0,0097±0,00008 mg GAE/mg ekstre) diğer ekstreden daha yüksek total fenolik 
madde miktarı taşıdığı saptandı. Ultrasonik banyo yöntemi ile hazırlanan metanol ekstresinin 
maserasyon yöntemi ile hazırlanan ekstreden daha güçlü antioksidan [DPPH (IC50:0,77±0,01 mg/
mL), FRAP (2,02±0,05 mM FeSO4/mg ekstre)] ve anti-üreaz aktivite (%31,012) gösterdiği tespit 
edildi. Bu çalışmada tüketme yöntemlerinin biyolojik aktivitelerde etkili olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Sözcükler: T. claveryi, H. pylori, antioksidan, anti-üreaz.
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Achillea nobilis L. subsp. neilreichii (Kerner) Formanek Bitkisinin 
Farklı Ekstrelerinin Antioksidan ve Anti-üreaz Aktivitelerinin 

İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Yeliz Akkılıç 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Turgut TAŞKIN 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı : 2017

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Achillea nobilis L. subsp. neilreichii bitkisinin maserasyon, Soxhlet ve 
ultrasonik banyo tüketme yöntemleri ile elde edilen farklı ekstrelerinin antioksidan ve anti-üreaz 
aktivitelerini değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Achillea nobilis L. subsp. neilreichii bitkisinden farklı tüketme yöntemleri ile 
elde edilen farklı ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri DPPH, ABTS/TEAC ve FRAP yöntemleriyle 
incelendi. Ekstrelerin içerdiği total fenolik bileşiklerin miktarı FCR yöntemi kullanılarak tespit 
edildi. Ayrıca bitkiden elde edilen farklı ekstrelerin anti-üreaz aktiviteleri indofenol yöntemi ile 
değerlendirildi. 

Bulgular ve Sonuçlar: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, maserasyon yöntemi ile hazırlanan 
etil asetat ve etanol ekstrelerinin diğer ekstrelerden daha güçlü antioksidan aktivite gösterdiği tespit 
edildi. Soxhlet yöntemi ile hazırlanan n-hekzan ve ultrasonik banyo yöntemi ile elde edilen etil asetat 
ekstreleri en güçlü anti-üreaz aktivite gösterdiği saptandı. Bu çalışmada her üç tüketme yöntemi 
kullanılarak hazırlanan etanol ekstresinin en yüksek miktarda fenolik madde içerdiği analiz edildi. 
Bundan dolayı maserasyon yöntemi ile hazırlanan etil asetat ve etanol ekstreleri gelecekte doğal bir 
antioksidan kaynağı; Soxhlet n-hekzan ve ultrasonik banyo etil asetat ekstreleri ise anti-üreaz kaynağı 
olarak kullanılabilir. Bu çalışmadan elde edilen verilere göre, tüketme yöntemlerinin ve çözücülerin 
biyolojik aktivitelerde etkili olduğu tespit edildi. 

Anahtar Sözcükler: Achillea nobilis L. subsp. neilreichii, antioksidan, anti-üreaz.
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Bitkisel Ürünlerin İlaç Etkileşimleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Elif Özbir 
Danışmanı: Prof. Dr. Leyla BİTİŞ 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada bitkisel ürünler ve ilaçların beraber kullanımı sonucu meydana gelen 
etkileşimlere bağlı olarak kaydedilen vaka raporları, yapılan klinik çalışmalar ve derlemeler ışığında 
konvansiyonel ilaçlar ile beraber birçok bitkisel ürünün kullanıldığına ve bu bitkisel ürünlerin 
konvansiyonel ilaçlar ile beraber kullanımı sonucunda meydana gelen etkileşimlerine dikkat çekmek 
amaçlanmıştır.                   

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada yer alan bitkisel ürünler ve ilaç etkileşimlerine dair olan tüm literatür 
PubMed, Springer, Thieme, Sciencedirect ve Taylor-Francis arama motorlarından elde edilmiştir. 
Literatürler klinik çalışmalar, vaka raporları ve derlemeler başlıklarında incelenerek bu literatürlerde 
yer alan 71 bitkiye yer verilmiştir. Bitkiler alfabetik olarak sıralanarak her bitki için elde edilen klinik 
çalışmalar, derlemeler ve vaka raporları kaydedilmiştir.

Bulgular ve Sonuçlar: Çalışmada bitkisel ürünler ve ilaç etkileşimlerine dair birçok veri elde 
edilmiştir. Çalışmada yer almayan bitkiler ve hiçbir bitkisel ürün ilaç etkileşimi kaydedilmemiş 
olan bitkiler zararsız kabul edilmemelidir. Hastalar tedavi sürecindeyken doktorları ve eczacıları 
tarafından etkileşim riskinden dolayı bitkisel ürün kullanımı konusunda uyarılmalıdır ve bitkisel 
ürünleri kullanmadan önce doktora ve eczacıya danışmalıdır. Bitkisel ürünler ve ilaç etkileşimlerine 
dair birçok çalışma olmasına rağmen var olan çalışmalar bu konuyu tam anlamıyla aydınlatmak için 
yetersiz kalmaktadır ve daha çok çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar sözcükler: Bitkisel ürün, bitki-ilaç etkileşimi, sitokrom enzimleri.
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Piyasada Satılan Bazı Çay (Thea sinensis) Örneklerinin Antioksidan 
Aktivitelerinin Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayşe Nur Özbal  
Danışmanı: Prof.Dr. Leyla BİTİŞ 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: Dünya’da en çok tüketilen 3 içecekten biri olan çay üzerinde antioksidan aktivite çalışması 
yapılarak çayda bulunan fenolik madde miktarı ile kıyaslandı. Ayrıca literatürden çay bitkisi üzerinde 
daha önce yapılmış olan  aktivite çalışmaları derlendi.

Gereç ve Yöntem: Toz haline getirilmiş çay yaprakları tartılarak etanol ile 2 günde bir çözücüsü 
değiştirilmek suretiyle rengi açılıncaya kadar maserasyona bırakıldı. Maserasyon sonrası çözelti, 
Rotary evaporatörde 50°C’yi aşmayan ısıda uçuruldu. Kalan ekstrakt uçuculuk özelliği etanolden 
daha fazla olmasından dolayı metanol ile ultrasonik banyoda çözündürüldü. Çözeltiler darası 
alınmış cam beherlere aktarıldı ve beherdeki ekstraktlar kurumaya bırakıldı. Sonrasında 2 yeşil çay, 
2 Seylan çayı ve 5 siyah çay olmak üzere 7 farklı firmaya ait toplam 9 çay örneği üzerinde antioksidan 
aktivite ve toplam fenolik madde miktar tayini yapıldı. Antioksidan etkinlik tayininde DPPH radikali 
süpürücü aktivite deneyi yapılarak sonuçlar askorbik asit standardına karşı değerlendirildi. Toplam 
fenolik madde miktarı tayininde ise FCR (Folin-Ciocalteu Reaktifi) kullanılarak sonuçlar gallik asit 
(GAE) ekivalanı olarak ifade edildi. 

Bulgular ve Sonuçlar: Daha önce yapılan toplam tanen ve  kateşik tanen miktar tayini analiz 
sonuçlarına göre tanen miktarının en fazla yeşil, en az siyah çayda olduğu saptanmıştır. Elde edilen 
bu veriler, fermentasyon sonucu çayın antioksidan özellik gösteren fenolik bileşenlerinde kayıpların 
olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada yapılan fenolik madde miktar tayini sonuçlarına göre de 
en yüksek değer yeşil çaylarda bulunmuştur, bu sonuç tanen miktarı ile fenolik madde miktarının 
paralel olduğunu göstermektedir.  DPPH˙ radikali süpürücü aktivite sonuçlarına bakıldığında, aynı 
şekilde antioksidan kapasitenin en fazla yeşil çaylarda olduğu bulunmuştur. 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, yapılan literatür taramaları ile kıyaslandığında benzer şekilde 
fermentasyon seviyesi azaldıkça antioksidan kapasite ve fenolik madde miktarının arttığı saptanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Camellia sinensis, antioksidan aktivite, tanen miktarı, toplam fenolik madde.
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Aromaterapi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gamze Gök    
Danışmanı: Prof.Dr. Leyla BİTİŞ 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı: 2018

ÖZET

Aromaterapi; bitkilerden çeşitli yollarla elde edilen uçucu yağların terapötik olarak kullanımıdır. 
Uçucu yağlar suda çözünmeyen, berrak, organik çözücülerde çözünen sıvı maddelerdir. Masaj, 
inhalasyon, banyo şeklinde uygulanabilir. Dahili kullanımı yaygın değildir. Aromaterapinin tedavi 
yöntemi olarak kullanılışı antik çağlara dayanmaktadır. Modern çağda Kimyager Gattefosse tarafından 
aromaterapi tekrar ön plana çıkarılmıştır. Uçucu yağların bir çoğu FDA tarafından güvenli görülen 
kategoride yer almaktadır. Bu çalışmada aromaterapinin tarihçesi, uçucu yağların güvenlik sorunları, 
klinik öncesi çalışmalar, uçucu yağların elde edilme metodları Pubmed, ScienceDirect veritabanları 
kullanılarak araştırılmıştır. Ayrıca, aromaterapide sıklıkla kullanılan Bergamiae  aetheroleum, 
Citri aetheroleum, Eucalypti aetheroleum, Rosmarini aetheroleum, Lavandulae aetheroleum, 
Melaleucae alternifolia aetheroleum, Myrrha aetheroleum, Melissae aetheroleum, Menthae piperitae 
aetheroleum, Juniperi aetheroleum, Chamomillae romanae aetheroleum, Majoranae aetheroleum, 
Salvia sclareae aether-leum, Canangae aetheroleum, Rosae aetheroleum, Pelargonii aetheroleum ve 
Palma-rosae aetheroleum drogları seçilerek bu yağların etki-kullanışı, kimyasal bileşenleri, yan etki 
ve ilaç etkileşimleri Pubmed, ScienceDriect veritabanları kullanılarak araştırılmıştır. Bu çalışmada 
günümüzde insanların sıklıkla şikayetçi oldukları rahatsızlıklar olan dismenore, depresyon ( kanserli 
hastalarda görülen depresif belitiler, postpartum depresyon vb.) ve romatoid artrit hastalıklarında 
kullanılan uçucu yağlar ve uçucu yağları uygulama şekilleri araştırılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Aromaterapi, uçucu yağ, dismenore, artrit, depresyon.
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Sinir Sistemi Rahatsızlıklarında Kullanılan Bitkiler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Melis Kınacı  
Danışmanı: Prof. Dr. Leyla BİTİŞ 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı: 2018

ÖZET

Bu çalışmada, sinir sistemi üzerine sedatif etkileri olan ve halk tarafından eczanede en çok aranılan 
bitkiler arasından Lavandula angustifolia, Melissa officinalis, Valeriana officinalis, Hypericum 
perforatum ve Humulus lupulus seçilmiştir. Kaynak araştırmasında ‘’Science direct’’ ve ‘’Pubmed’’ 
sitelerinden yararlanılmış ve bu bitkilere ait literatür taranmıştır. Çalışmanın başında ilgili bitkilerin 
tarihteki yeri, geleneksel kullanımı, farmakolojik etkileri, yayılışı, botanik  özellikleri ve kimyasal 
bileşimi hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Daha sonra bitkilerin sinir sistemi üzerine sedatif 
etkilerinin yanında, daha az bilinen değişik farmakolojik etkileri hakkında yapılmış in vitro, in vivo 
ve klinik çalışmalar sırasıyla derlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Lavandula angustifolia, Melissa officinalis, Valeriana officinalis, Hypericum 
perforatum, Humulus lupulus.
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Farmakopelerde Yer Alan Bitkisel Ekstreler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Betül Özker  
Danışmanı: Prof. Dr. Leyla BİTİŞ  
Anabilim Dalı: Farmakognozi  
Yılı: 2018 

ÖZET

Bu çalışmada ülkemizin resmi farmakopesi niteliğindeki Avrupa Farmakopesinde yer alan 
ekstrelerle ve bu ekstrelerde kullanılan bitkilerle ilgili bilgiler verildi. Günümüzde bitkisel ilaçlara 
olan ilgi gittikçe artmaktadır. Bunun sonucu olarak fitofarmakoterapinin önemi artmaktadır. 
Fitofarmakoterapide kullanılan bitkisel ekstrelerin etkin kullanımı için standardizasyonun sağlanması 
gerekmektedir. Standardizasyonun sağlanmasında da farmakopelerden yararlanılmaktadır. Ekstreler, 
genellikle kuru bitkisel veya hayvansal droglardan üretilen sıvı, katı veya yarı-katı kıvamda yoğun 
preparatlardır. Bu çalışmada Avrupa Farmakopesinde yer alan 27 bitkisel ekstre ve bu ekstrelerin 
hazırlanmasında kullanılan 24 adet bitkiye ait çeşitli özelliklerden bahsedildi. Bitkisel ekstrelerle ilgili 
olarak farmakopede yer alan tanım, üretim, fiziksel özellikleri, hazırlanış şekilleri, belirleyici bileşik 
hakkında; ekstrelerin hazırlanmasında kullanılan bitkilerle ilgili olarak familyası, yayılışı, botanik 
özellikleri, etken maddeleri, kullanılan kısımları, etki - kullanılışları, yan etkileri ve kullanılmaması 
gereken durumlarla ilgili bilgiler verildi. 

Anahtar Sözcükler: Ekstre, bitki, Avrupa Farmakopesi, fitofarmakoterapi, standardizasyon.
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Alchemilla pseudocartalinica JUZ. Bitkisinden Biyolojik Aktivite 
Rehberliğinde Olası Antienflamatuar ve Antioksidan Etkili 

Bileşiklerin İzolasyonu

Öğrencinin Adı-Soyadı: İbrahim Bilir 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Ali ŞEN 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı : 2018

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Alchemilla pseudocartalinica JUZ. türünün toprak üstü kısımlarından 
in vitro biyolojik aktivite rehberliğinde olası antioksidan ve antienflamatuar aktiviteye sahip bileşiği/
bileşikleri izole etmektir. 

Gereç ve Yöntem: Bitkiden maserasyon yöntemleri kullanılarak hazırlanan metanol ekstresinin, 
metanol ekstresinden elde edilen n-hekzan, kloroform, etil asetat, sulu etanol fraksiyonlarının ve 
en son aşamada aktif fraksiyonlardan saflaştırılan majör bileşiğin, DPPH ve ABTS metotlarıyla 
antioksidan aktiviteleri, lipoksijenaz metoduyla da antienflamatuar aktiviteleri ölçülmüştür. Aynı 
zamanda ekstrelerin total fenol ve flavonoit içerikleri tayin edilmiştir. Aktif bileşik kromatografik 
teknikler kullanılarak saflaştırılmış ve yapısı spektroskopik teknikler kullanılarak aydınlatılmıştır.

Bulgular: Alchemilla pseudocartalinica bitkisinin toprak üstü kısımlarından maserasyonla elde edilen 
metanol ekstresi ile onun etil asetat fraksiyonunun en yüksek antioksidan ve antiliposijenaz aktiviteye 
sahip oldukları görülmüştür. Bitkinin etil asetat ekstresinin en yüksek total fenol ve total flavonoit 
içeriklere de sahip olduğu bulunmuştur. Bu nedenle etil asetat ekstresi üzerinde izolasyon çalışmaları 
yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda kromatografik yöntemlerle etil asetat ekstresinin aktif 
fraksiyonundan majör bileşik olarak “Kersetin-3-O-β-D-glukuronit” izole edilmiş ve bileşiğin yapısı 
1D NMR [1H ve 13C(APT)] ile aydınlatılmıştır. İzole edilen bu bileşiğin, DPPH ve ABTS aktivite 
deneylerinde sırasıyla 7.71 ve 8.69 µg/mL’lik İK50 değerleriyle oldukça yüksek antioksidan aktiviteye 
sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca bu bileşiğin 67.64 µg/mL’lik İK50 değeriyle de önemli bir 
antilipoksijenaz aktiviteye sahip olduğu bulunmuştur.
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Sonuçlar: Bu sonuçlar bitkinin toprak sütü kısımlarından elde edilen özellikle metanol ve etil asetat 
ekstrelerinin önemli bir antioksidan ve antienflamatuar aktiviteye sahip olduklarını gösterir. Aynı 
zamanda etil asetat ekstresinin aktivitesinden önemli oranda sorumlu olan bileşiğin “Kersetin-3-O-
β-D-glukuronit” olduğu düşünülebilir.

Anahtar kelimeler: Alchemilla pseudocartalinica, etil asetat ekstresi, Kersetin-3-O-β-D-glukuronit, 
antienflamatuar aktivite, antioksidan aktivite.
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Alcea dissecta Bitkisinin Anti-üreaz ve Anti-kolinesteraz 
Aktivitelerinin İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Dilay Kahvecioğlu 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Turgut TAŞKIN 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı : 2018

ÖZET

Amaç Bu çalışmanın amacı, Alcea dissecta bitkisinin maserasyon ve Soxhlet tüketme yöntemleri 
ile elde edilen farklı ekstrelerinin antioksidan, antikolinesteraz ve anti-üreaz aktivitelerini 
değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Alcea dissecta bitkisinden farklı tüketme yöntemleri ile elde edilen farklı 
ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri DPPH, ABTS/TEAC, CUPRAC ve FRAP yöntemleriyle 
incelendi. Ekstrelerin içerdiği total fenolik bileşiklerin miktarı FCR yöntemi kullanılarak tespit 
edildi. Ayrıca bitkiden elde edilen farklı ekstrelerin anti-üreaz ve antikolinesteraz aktiviteleri sırasıyla 
indofenol ve Ellman yöntemi ile tayin edildi. 

Bulgular ve Sonuçlar: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre maserasyon etanol: su (1:1,v/v) 
ekstresi (IC50: 0,091±0,001 mg/mL) diğer ekstrelerden daha güçlü DPPH radikali süpürücü aktivite 
gösterdi. Soxhlet kloroform ekstresinin diğer ekstrelerden daha yüksek FRAP (0,470±0,001 mM 
FeSO4/mg ekstre)  ve CUPRAC (0,092±0,00003 mM troloks eşdeğeri/ mg ekstre) değerlerine sahip 
olduğu tespit edildi. Maserasyon kloroform ekstresinin (0,0234±0,0059 mM troloks eşdeğeri/ mg 
ekstre) en güçlü ABTS radikali süpürücü aktivite gösterdiği belirlendi. Ayrıca maserasyon etanol 
ekstreleri en güçlü anti-üreaz (%38,6) ve antikolinesteraz(%94) aktivite gösterdiği saptandı.

Anahtar Sözcükler: Alcea dissecta, antioksidan, anti-üreaz, antikolinesteraz.
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Ruscus aculeatus Bitkisinin Farklı Ekstrelerinin Antikolinesteraz ve 
Anti-üreaz Aktivitelerinin İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ece Güler 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Turgut TAŞKIN 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı : 2018

 ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Ruscus aculeatus bitkisinin maserasyon ve Soxhlet tüketme yöntemleri 
ile elde edilen farklı ekstrelerinin antikolinesteraz ve anti-üreaz aktivitelerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Ruscus aculeatus bitkisinden farklı tüketme yöntemleri ile elde edilen farklı 
ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri DPPH, ABTS/TEAC ve FRAP yöntemleriyle incelendi. 
Ekstrelerin içerdiği total fenolik bileşiklerin miktarı FCR yöntemi kullanılarak tespit edildi. Ayrıca 
bitkiden elde edilen farklı ekstrelerin anti-üreaz ve antikolinesteraz aktiviteleri sırasıyla indofenol ve 
Ellman yöntemleri ile değerlendirildi.

Bulgular ve Sonuçlar: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, soxhlet kloroform ekstresi en güçlü 
antioksidan (DPPH, ABTS, FRAP, CUPRAC) ve antikolinesteraz aktivite gösterdiği tespit edildi. 
Ayrıca maserasyon yöntemi ile hazırlanan etanol:su ekstresi diğer ekstrelerden daha güçlü antiüreaz 
aktivite gösterdiği saptandı. Bu çalışmadan elde edilen verilere göre, tüketme yöntemlerinin ve 
çözücülerin biyolojik aktivitelerde etkili olduğu tespit edildi.

Anahtar Sözcükler: Ruscus aculeatus, antikolinesteraz, anti-üreaz, antioksidan.
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Cichorium intybus L. Bitkisinin Farklı Ekstrelerinin Antioksidan, 
Anti-üreaz ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Mehmet Gençdal 
Danışmanı: Dr.Öğr. Üyesi Turgut TAŞKIN 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı : 2018

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Cichorium intybus L. bitkisinin maserasyon ve Soxhlet tüketme 
yöntemleri ile elde edilen farklı ekstrelerinin antioksidan, antikolinesteraz ve anti-üreaz aktivitelerini 
değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Cichorium intybus bitkisinden farklı tüketme yöntemleri ile elde edilen farklı 
ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri DPPH, ABTS/TEAC, CUPRAC ve FRAP yöntemleriyle 
incelendi. Ekstrelerin içerdiği total fenolik bileşiklerin miktarı FCR yöntemi kullanılarak tespit 
edildi. Ayrıca bitkiden elde edilen farklı ekstrelerin anti-üreaz ve antikolinesteraz aktiviteleri sırasıyla 
indofenol ve Ellman yöntemi ile tayin edildi. 

Bulgular ve Sonuçlar: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, Soxhlet etanol: su (1:1, v/v) 
ekstresi (IC50:0,021 mg/mL) diğer ekstrelerden daha güçlü DPPH radikali süpürücü aktivite gösterdi. 
Soxhlet kloroform ekstresinin diğer ekstrelerden daha yüksek ABTS (0,086 mM trolok eşdeğeri/mg 
ekstre), FRAP (0,241 mM FeSO4E/mg ekstre) ve CUPRAC (1,384 mM troloks eşdeğeri/mg ekstre) 
değerlerine sahip olduğu tespit edildi. Maserasyon kloroform (%23,47) ve Soxhlet etanol: su (1:1, 
v/v) (%92,79) ekstreleri sırasıyla en güçlü anti-üreaz ve antikolinesteraz aktivite gösterdiği saptandı. 
Bundan dolayı Soxhlet yöntemi ile hazırlanan kloroform ve etanol: su (1:1, v/v) ekstreleri gelecekte 
doğal bir antioksidan kaynağı; maserasyon kloroform ve Soxhlet etanol: su (1:1, v/v) ekstresi sırasıyla 
anti-üreaz ve antikolinesteraz kaynağı olarak kullanılabilir. Bu çalışmadan elde edilen verilere göre, 
tüketme yöntemlerinin ve çözücülerin biyolojik aktivitelerde etkili olduğu tespit edildi. 

Anahtar Sözcükler: Cichorium intybus, antioksidan, anti-üreaz, antikolinesteraz.
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Satureja cuneifolia Bitkisinin Farklı Ekstrelerinin Antioksidan, 
Antikolinesteraz ve Anti-üreaz Aktivitelerinin İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Muhammed Levent 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Turgut TAŞKIN 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı : 2018

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Satureja cuneifolia bitkisinin maserasyon tüketme yöntemi ile elde 
edilen farklı ekstrelerinin antioksidan, antikolinesteraz ve anti-üreaz aktivitelerini değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Satureja cuneifolia bitkisinden elde edilen farklı ekstrelerin antioksidan aktiviteleri 
DPPH, ABTS/TEAC ve FRAP yöntemleriyle incelendi. Ekstrelerin içerdiği total fenolik bileşiklerin 
miktarı FCR yöntemi kullanılarak tespit edildi. Ayrıca bitkiden elde edilen farklı ekstrelerin 
antikolinesteraz ve anti-üreaz aktiviteleri sırasıyla Ellman ve indofenol yöntemleri ile değerlendirildi. 

Bulgular ve Sonuçlar: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, fraksiyon metanol ekstresinin diğer 
ekstrelerden daha güçlü antikolinesteraz, anti-üreaz ve antioksidan (FRAP, ABTS) aktivite gösterdiği 
tespit edildi. Ayrıca bu ekstrenin içerdiği fenolik madde miktarı diğer ekstrelerden daha fazla olduğu 
saptandı. Bundan dolayı fraksiyon metanol ekstresi gelecekte doğal bir antioksidan, antiüreaz ve 
antikolinesteraz ajanı olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Satureja cuneifolia, antioksidan, anti-üreaz, antikolinesteraz
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Farklı Rosa Türlerinin Meyve ve Yaprakları Üzerinde Araştırmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Semanur Gülsün 
Danışmanı : Prof.Dr. Leyla BİTİŞ 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada farklı Rosa türlerinin  toprak üstü kısımlarından maserasyonla hazırlanan 
metanol ekstrelerinin antioksidan, antidiyabetik , antienflamatuar aktiviteleri ile total fenolik madde 
miktarlarının  tayini amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri DPPH ve ABTS metotlarıyla, toplam fenolik 
madde miktarlarının tayini ise Folin Ciocalteu metoduyla araştırılmıştır.

Bulgular: Antioksidan aktivite deneylerinde tüm ekstreler içerisinde en yüksek antioksidan 
aktiviteyi RPY(İK50: DPPH: 104.5 ve ABTS:102.8 µg/ml) ve RDY(İK50: DPPH: 121.7 ve ABTS:93.46 
µg/ml) ekstreleri göstermiştir. Ayrıca ekstrenin kullanılan standartlara yakın derecede İK50 değerine 
(askorbik asit: 2.5 ve troloks: 3.17 µg/ml)  sahip olması iyi bir radikal süpürücü etkiye sahip olduğunu 
göstermektedir. Total fenol madde miktarı ise g ekstrede 219.4 mg gallik asite eşdeğer fenolik içeriği 
RPT ekstresinde en yüksek bulunmuştur. Antienflamatuar aktivite deneylerinde tüm ekstreler 
içerisinde en yüksek aktiviteyi RPT ekstresi göstermiştir. Ayrıca ekstrenin kullanılan standarttan 
(İndometazin: 22.39 µg/ml)daha iyi bir antienflamatuvar aktiviteye sahip olduğu görülmüştür. 
Antidiyabetik aktivite deneylerinde tüm ekstreler içerisinde en yüksek antioksidan aktiviteyi 
a-amilaz için RCM ve a-glukozidaz için RPM ekstresi göstermiştir.

Sonuçlar: Bu çalışmada özellikle ekstrenin gösterdiği yüksek antienflamatuar ve antidiyabetik 
aktiviteleri sayesinde hem ekstrenin hem de bu ekstrenin aktivitesinden sorumlu bileşiklerin ilaç 
sanayinde kullanılabilme potansiyeline sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca ekstrelerin gösterdiği 
antioksidan aktivitesi sayesinde gıda, kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılabilme potansiyeline 
sahiptir. Ancak bunun için ekstreler üzerinde sitotoksik araştırmalar yapılması gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Rosa,  antioksidan aktivite, total fenolik içerik.
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Kahramanmaraş İlinde Aktar ve Eczanelerde  Bulunan Bitki ve 
Bitkisel Ürünler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Nezihe Alparslan 
Danışmanı: Prof. Dr. Leyla BİTİŞ  
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı: 2019

ÖZET 

Bu araştırma anket çalışmalarından oluşmaktadır. Ilk çalışmada, aktarlara sorulan sorularla çeşitli 
rahatsızlıklarda önerdikleri bitkiler, hastanın danıştıkları endikasyonlar, en cok satılan bitkiler,  
bitkilerin yan etkileri, etkileşimleri gibi sorulara cevap aranmıştır.

En çok soğuk alğınlığı endikasyonuyla başvurdukları ortaya konmustur.En cok satılan bes bitkinin 
nane, zerdaçal, zencefil,  ıhlamur ve çörek otu tohumu olduğu tespit edilmiştir.

 Ikinci çalışmada Kahramnamaraş genelinde bulunan aktarların bitkisel ilaçlar hakkında ne kadar 
biligiye sahip olduğu değerlendirilmiştir.

Üçüncü çalışmada ise Kahramanmaras ili merkezdeki eczane eczacılarının bitkisel ilaçların 
yan etkileri, etkileşimleri hakkında ne kadar bilgiye sahip oldukları ve bitkisel ilaca karşı genel 
yaklaşımları değerlendirilmiştir.  Eczacılar bitkisel ilacı hastalarına daha ziyade destekleyici olarak 
önermektedirler.

 Araştırma Kahramanmaraş ili merkezde  yürütülmüstür. Anket çalışması 7 aktara ve 20 eczane 
eczacısına uygulanmıstır. 

Anahtar Kelimeler: bitki,  bikisel ilaç, aktar, eczacı.
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Piyasadaki Güneş Koruyucu Ürünlerde Bulunan Bitkiler ve Güneşten 
Korumada Kullanılabilecek Bitkiler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayşecan Çelik 
Danışmanı : Prof.Dr. Leyla BİTİŞ 
Anabilim Dalı: Farmakognozi  
Yılı: 2019

ÖZET

Bu çalışmada AVM, eczane, kozmetik dükkanları ve RxMediaPharma®  ile otuz dokuz farklı güneşten 
koruma ürünün içerisindeki bitkisel ekstreler belirlenmiştir. Bununla birlikte bitkisel içerikli 
güneşten koruyucularla ilgili yirmi bir makale incelenmiştir. Daha sonra güneşten korumada etkili 
bu bitkilerin içerisindeki major bileşenleri, türkçe isimleri ve familyaları araştırılmıştır.

Güneşten koruyucu amaçla kullanılan bitkiler olarak Sımmondsıa chınensıs, Aloe barbadensis, Cocus 
nocifera, Ricinus communis, Olea europaea, Camelia sinensis, ve Butyrospermum parkii türlerine en 
çok raslanmıştır. 

Makaleler incelendiğinde yüksek SPF değeri gösteren bitkilerin çoğunlukla flavanoid, polifenolik 
yapılar ve yağ asitleri içeren bitkiler olduğu gözlendi. Bu bileşiklerin özellikle antioksidan etkileriye 
deriyi güneşin zararlı etkilerinden koruduğu sonucuna varıldı. Bitkiler güneş koruyucu ürünler 
için oldukça etkili ve umut vericidir, formulasyonlarda organik ve fiziksel filtrelerin miktarlarınının 
azaltılarak dezavantajlarının önüne geçilmesi için bitkisel ekstreler iyi bir tercih olacaktır.

Anahtar sözcükler: Bitkisel, güneşten korunma, UVB.
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Bursa İlinde Aktar ve Eczanelerde  Bulunan Bitki ve Bitkisel Ürünler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Beyzanur Bayuk 
Danışmanı: Prof.Dr. Leyla BİTİŞ 
Anabilim dalı: Farmakognozi 
Yılı: 2019

ÖZET

Bu araştırma Bursa ilinde bulunan eczane ve aktarların bitkisel tedavi üzerindeki düşüncelerini 
değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda onlara en fazla hangi endikasyonla danışıldığı, 
en fazla hangi bitkinin talep edildiği, doktorların bitkisel tedavi hakkındaki görüşleri soruldu.

Çalışmanın birinci aşamasında en fazla talep edilen bitkiler ile alakalı bilgiler verilmiştir. İkinci 
aşamasında ise eczane ve aktarlarla yapılan, araştırmacının hazırladığı 37 sorudan oluşan eczane 
anket soruları ile 24 sorudan oluşan aktar anket sorularının sonuçları değerlendirilmiştir.

Çalışma Bursa ili genelinde 20 eczacı ve 10 aktara uygulanmıştır. Eczacıların % 65’i kadın % 35’i erkek 
iken aktarların % 40’ı kadın % 60’ı erkektir. Anket yapılan eczacıların çoğu Anadolu Üniversitesi 
mezunuyken aktarların çoğu ilkokul mezunudur. Anket sonuçlarına göre eczaneye en çok başvurulan 
endikasyon romatizma-ağrı ve soğuk algınlığı iken aktara en çok başvurulan endikasyon zayıflama 
ve soğuk algınlığıdır. Eczanelerde en fazla tüketilen bitkisel ilaçların ilk sırasında Bekunis, ikinci 
sırasında Prospan, üçüncü sırasında Madecassol yer alır. En çok talep edilen bitkiler eczanede 
sırasıyla ekinezya, çörek otu, ginseng, rezene ve ıhlamur iken aktarda melisa, yeşil çay, kiraz sapı, 
adaçayı, papatya, zencefil, ıhlamur ve sinamekidir. 

Anahtar Sözcükler: eczane, anket, aktar, bitkisel tedavi, Bursa.
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Rubus discolor Weihe & Nees Bitkisinin Kökünden Biyolojik Aktivite 
Rehberliğinde Olası Antidiyabetik ve Antioksidan Etkili Bileşiklerin 

İzolasyonu 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Begüm Gökçe Yıldırım 
Danışmanı: Dr. Öğr.Üyesi Ali ŞEN 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı : 2019

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada Rubus discolor Weihe & Nees türünün toprak altı kısımlarından maserasyonla 
hazırlanan etanol ekstresi ile etanol ekstresinden elde edilen hekzan, kloroform, etil asetat ve sulu 
metanol ekstrelerinin aktivitelerinin araştırılması ve en aktif çıkan ekstrenin aktivitesinden sorumlu 
olası bileşik/bileşiklerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bitkiden elde edilen ekstrelerin DPPH ve ABTS metotlarıyla antioksidan 
aktiviteleri, lipoksijenaz metoduyla antienflamatuar aktiviteleri, α-glukozidaz ve α-amilaz inhibitör 
aktivite yöntemleriyle antidiyabetik aktiviteleri ölçülmüştür. Aynı zamanda ekstrelerin Folin-
Ciocalteu yöntemi ile total fenol içerikleri tayin edilmiştir. Aktif bileşikler kromatografik teknikler 
kullanılarak saflaştırılmış ve yapıları spektroskopik teknikler kullanılarak aydınlatılmıştır.

Bulgular: DPPH deneyinde düşük İK50 (Ortamdaki radikalin % 50’sini ortadan kaldıran ekstrelerin 
inhibisyon konsantrasyonları) değeriyle en iyi aktiviteyi etil asetat (7.96 μg/mL), etanol (17.58 μg/
mL) ve sulu etanol (18.47 μg/mL) ekstrelerinin gösterdiği görülmüştür. ABTS deneyinde ise 18.91-
20.08 μg/mL’lik İK50 değerleriyle tüm ekstrelerin iyi bir radikal süpürücü aktiviteye sahip olduğu 
görülmüştür. α-glukozidaz inhibitör aktivite en iyi sulu etanol (22.10 μg/mL), etil asetat (32.44 μg/mL) 
ve etanol (45.81 μg/mL) ekstrelerinde gözükürken α-amilaz inhibitör aktivite en iyi hekzan (24.82 
μg/mL), etanol (30.28 μg/mL), etil asetat (80.80 μg/mL) ve kloroform (93.42 μg/mL) ekstrelerinde 
bulunmuştur. Total fenol bileşik içeriği ise g ekstrede 485 mg gallik asite eşdeğer fenolik içeriği ile etil 
asetat ekstresinde en yüksek bulunmuştur.  Tüm bu sonuçlar bir arada değerlendirildiğinde öncelikle 
etil asetat ekstresinden bileşiklerin izolasyonuna karar verilmiş ve ekstrenin aktivitesinden sorumlu 
olabilecek olası bileşiklerin ortaya çıkarılması sağlanmıştır. Bu amaçla kromatografik yöntemlerle 
maddeler izole edilmiş ve bileşiklerin reaktifler yardımıyla flavonoid ve terpenik yapıda bileşikler 
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olduğu görülmüştür. Bileşiklerin yapılarının spektroskopik yöntemlerle aydınlatma çalışmalarımız 
devam etmektedir. 

Sonuçlar: İlk kez tarafımızdan yapılan bu çalışmada özellikle etil asetat ekstresi gösterdiği yüksek 
aktivite sayesinde hem ekstrenin hem de bu ekstrenin aktivitesinden sorumlu bileşiklerin gıda, 
kozmetik ve ilaç sanayinde doğal kaynaklar olarak kullanılabilme potansiyeline sahip oldukları 
görülmüştür. Ancak bunun için hem bileşiklerinin yapılarının tam olarak aydınlatılması hem de 
ekstre üzerinde sitotoksik araştırmalar yapılması gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Rubus discolor, antioksidan aktivite, antidiyabetik aktivite, total fenolik içerik.
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Inula ensifolia L. Bitkisinden Elde Edilen Uçucu Yağın Kimyasal 
İçeriğinin ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Merve Dede 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Ali ŞEN 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı : 2019

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı Inula ensifolia uçucu yağının kimyasal içeriğini analiz etmek ve 
antioksidan, antienflamatuar ve antidiyabetik aktivitesini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:  Inula ensifolia’nın toprak üstü kısımlarından hidrodistilasyon yöntemiyle elde 
edilen uçucu yağı GC ve GC-MS yöntemi ile analiz edilmiştir. Yağın andiyabetik aktivitesi α-amilaz 
ve α-glikozidaz enzim inhibisyon yöntemleriyle, anti-enflamatuar aktivitesi lipoksijenaz enzim 
inhibisyon yöntemiyle, antioksidan aktivitesi ise ABTS yöntemiyle değerlendirilmiştir.

Bulgular: Uçucu yağın % 91.7’sini temsil eden 57 bileşen tanımlanmıştır. Uçucu yağda majör 
bileşikler olarak hekzadekanoik asit (% 12.4), 1,8-sineol (% 9.1), β-bourbonen (% 4.8), intermedeol 
(% 4.2), muurola-4,10 (14) dien-1-ol (% 4.1) bulunmuştur. 23.66 µg/mL İK50 değeriyle uçucu yağ, 
güçlü antilipoksijenaz aktivitesi göstermiştir. Ayrıca, uçucu yağ, sırasıyla 45.88 ve 262.90 µg/mL İK50 
değerleriyle iyi bir α-amilaz ve orta düzeyde α-glukosidaz inhibe edici aktivite sergilemiştir.  102.3 
µg/mLİK50 değeriyle uçucu yağ, ABTS radikaline karşı iyi bir antioksidan aktivite göstermiştir. 

Sonuçlar: Bu çalışma Inula ensifolia uçucu yağının kimyasal bileşimi ve biyolojik aktivitesi hakkında 
ilk rapordur. Aynı zamanda uçucu yağın seskiterpen bileşikleri bakımından zengin olduğu, dikkat 
çekici bir anti-enflamatuar aktivite göstermekle birlikte iyi bir antioksidan ve antidiyabetik aktivite 
gösterdiği gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Inula ensifolia, uçucu yağ, antidiyabetik aktivite, antienflamatuar aktivite, 
antioksidan aktivite. 
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Micromeria fruticosa subsp. brachycalyx Bitkisinin Farklı 
Ekstrelerinin Antioksidan, Anti-üreaz ve Antikolinesteraz 

Aktivitelerinin İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: İpek Tuncer 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Turgut TAŞKIN 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı : 2019

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Micromeria fruticosa subsp. brachycalyx bitkisinin maserasyon tüketme 
yöntemi ile elde edilen farklı ekstrelerinin antioksidan, antikolinesteraz ve anti-üreaz aktivitelerini 
değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Micromeria fruticosa subsp. brachycalyx bitkisinden tüketme yöntemi ile elde 
edilen kloroform ve metanol ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri DPPH, ABTS/TEAC, CUPRAC 
ve FRAP yöntemleriyle incelendi. Ekstrelerin içerdiği total fenolik bileşiklerin miktarı FCR yöntemi 
kullanılarak tespit edildi. Ayrıca bitkiden elde edilen farklı ekstrelerin anti-üreaz ve antikolinesteraz 
aktiviteleri sırasıyla indofenol ve Ellman yöntemi ile tayin edildi. 

Bulgular ve Sonuçlar: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, Maserasyon yöntemi (IC50 0,053 mg/
mL) ile hazırlanan metanol ekstresi diğer ekstreden daha güçlü DPPH radikali süpürücü aktivite gösterdiği 
saptandı. Maserasyon kloroform ekstresinin diğer ekstreden daha yüksek ABTS (0,086 mM trolok 
eşdeğeri/mg ekstre)  değerine sahip olduğu tespit edildi. Maserayon metanol ekstresinin kloroform 
ekstresine göre daha yüksek CUPRAC (1,384 mM troloks eşdeğeri/mg ekstre)  ve FRAP (0,241 mM 
FeSO4E/mg ekstre)  değerlerine sahip olduğu tespit edildi. Ayrıca maserasyon metanol ve  maserasyon 
kloroform ekstrelerinin sırasıyla en güçlü anti-üreaz ve antikolinesteraz aktivite gösterdiği saptandı.
Bundan dolayı Maserasyon yöntemi ile hazırlanan kloroform ve etanol: su metanol ekstreleri gelecekte 
doğal bir antioksidan kaynağı; maserasyon metanol ve maserasyon kloroform ekstresi sırasıyla anti-
üreaz ve antikolinesteraz kaynağı olarak kullanılabilir. Bu çalışmadan elde edilen verilere göre, tüketme 
yönteminin ve çözücülerin biyolojik aktivitelerde etkili olduğu tespit edildi. 

Anahtar Sözcükler: Micromeria fruticosa subsp. brachycalyx., antioksidan, anti-üreaz, antikolinesteraz.
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Rhus coriaria  Bitkisinin Farklı Ekstrelerinin Antioksidan, Anti-üreaz 
ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Kader  Çalışkan 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Turgut TAŞKIN 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı : 2019

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Rhus coriaria bitkisinin maserasyon ve Soxhlet tüketme yöntemleri 
ile elde edilen farklı ekstrelerinin antioksidan, antikolinesteraz ve anti-üreaz aktivitelerini 
değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Rhus coriaria  bitkisinden farklı tüketme yöntemleri ile elde edilen farklı 
ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri DPPH, ABTS/TEAC, CUPRAC ve FRAP yöntemleriyle 
incelendi. Ekstrelerin içerdiği total fenolik bileşiklerin miktarı FCR yöntemi kullanılarak tespit 
edildi. Ayrıca bitkiden elde edilen farklı ekstrelerin anti-üreaz ve antikolinesteraz aktiviteleri sırasıyla 
indofenol ve Ellman yöntemi ile tayin edildi. 

Bulgular ve Sonuçlar: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, Soxhlet (IC50 0,006 mg/mL) 
ve maserasyon yöntemi (IC50 0,002 mg/mL) ile hazırlanan metanol ekstresi diğer ekstrelerden daha 
güçlü DPPH radikali süpürücü aktivite gösterdiği saptandı. Maserasyon metanol ekstresinin diğer 
ekstrelerden daha yüksek  FRAP (0,241 mM FeSO4E/mg ekstre)ve CUPRAC (1,384 mM troloks 
eşdeğeri/mg ekstre)değerlerine sahip olduğu tespit edildi. Maserasyon kloroform ekstresinin daha 
yüksek ABTS(0,086 mM trolok eşdeğeri/mg ekstre) değerine sahip olduğu tespit edildi.Ayrıca soxhlet 
metanol ve maserasyon metanol ekstrelerinin sırasıyla en güçlü anti-üreaz ve antikolinesteraz aktivite 
gösterdiği saptandı. Bundan dolayı Soxhlet yöntemi ile hazırlanan metanol ve maserasyon yöntemi 
ile hazırlanan ekstreler gelecekte doğal bir antioksidan kaynağı; soxhlet metanol ve maserasyon 
metanol ekstresi sırasıyla anti-üreaz ve antikolinesteraz kaynağı olarak kullanılabilir. Bu çalışmadan 
elde edilen verilere göre, tüketme yöntemlerinin ve çözücülerin biyolojik aktivitelerde etkili olduğu 
tespit edildi. 

Anahtar Sözcükler: Rhus coriaria, antioksidan, anti-üreaz, antikolinesteraz.
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Equisetum Telmateia Bitkisinin Farklı Ekstrelerinin Anti-oksidan, 
Antikolinesteraz ve Anti-üreaz Aktivitelerinin İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Merve Kaya 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Turgut TAŞKIN 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı : 2019

ÖZET

Amaç:  Equisetum cinsi Equisetaceae familyasından olup, Equisetum türleri ülkemizin çeşitli 
yörelerinde yetişmekte ve halk tarafından Bebekotu (Bahçecik Bel.), Çamotu (Bahçecik Bel., 
Doğantepe), Fenerotu, Dereotu, Kırkkilitotu (Şirin Sulhiye), Eklemotu (Balaban), Kuşkonmaz 
(Doğantepe), Minareotu (Balaban) isimleriyle bilinmektedir. Yapılan fitokimyasal çalışmalarda 
bu türün alkaloit (palustrin, nikotin), flavonlar, fruktoz, glukoz, madensel maddeler (silisyum), 
saponin, silisik asit tanen içerdiği tespit edilmiştir. Equisetum telmateia Ehrh. bitkisinin topraküstü 
kısımlarının dekoksiyonu idrar yolu rahatsızlıkları, böbrek taşı, kum dökücü ve kadın hastalıkları 
tedavilerinde kullanıldığı bilinmektedir.

Gereç ve Yöntem: Equisetum telmateia bitkisinin topraküstü kısımlarından maserasyon, soxhlet, 
ultrasonik banyo yöntemi ile elde edilen farklı ekstraktların (petrol eteri, kloroform ve metanol) 
antioksidan, anti üreaz ve antikolinesteraz aktivitelerini karşılaştırmalı olarak incelemektir. Elde 
edilen farklı ekstrelerin antioksidan aktiviteleri DPPH, TEAC, FRAP ve CUPRAC yöntemleri ile 
incelendi. Ayrıca bu ekstrelerin anti-üreaz ve antikolinesteraz aktiviteleri sırasıyla indofenol ve 
Ellman yöntemleri ile değerlendirildi.

Bulgular ve Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre Maserasyon Soxhlet ve Ultrasonik banyo yöntemleri 
ile elde edilen veriler değerlendirildiğinde Soxhlet metanol ekstresinin diğer ekstraktlardan daha 
güçlü antioksidan ve antikolinesteraz aktivitesi gösterdiği görülmüştür. Ayrıca soxhlet yöntemi ile 
hazırlanan petrol eteri ekstrelerinin diğer ekstrelerden daha yüksek  anti-üreaz aktivite gösterdiği 
tespit edildi. 

Anahtar kelimeler:  Equisetum telmateia Ehrh. antioksidan, anti-üreaz, antikolinesteraz.
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Ornithoglum orthophyllum Bitkisinin Fitokimyasal Analizleri ve 
Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Şeyda Şentürk 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Turgut TAŞKIN 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı : 2019

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Ornithogalum orthophyllum bitkisinin maserasyon tüketme yöntemi 
ile elde edilen farklı ekstrelerinin sitotoksik, antioksidan, antikolinesteraz ve anti-üreaz aktivitelerini 
değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Ornithogalum orthophyllum bitkisinden maserasyon tüketme yöntemi ile elde 
edilen petrol eteri, kloroform ve metanol ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri DPPH, ABTS/TEAC, 
CUPRAC ve FRAP yöntemleriyle incelendi. Ekstrelerin içerdiği total fenolik bileşiklerin miktarı 
FCR yöntemi kullanılarak tespit edildi. Ayrıca bitkiden elde edilen farklı ekstrelerin sitotoksik, anti-
üreaz ve antikolinesteraz aktiviteleri sırasıyla MTT, İndofenol ve Ellman yöntemi ile tayin edildi. 

Bulgular ve Sonuçlar: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, topraküstü metanol ekstresi 
(IC50:0,180±0,003 mg/mL) diğer ekstrelerden daha güçlü DPPH radikali süpürücü aktivite gösterdi. 
Topraküstü metanol ekstresinin diğer ekstrelerden daha yüksek ABTS (0,0996±0,001 mM trolok 
eşdeğeri/mg ekstre) ve CUPRAC (2,3553±0,043 mM troloks eşdeğeri/mg ekstre) değerlerine sahip 
olduğu tespit edildi. Topraküstü kloroform ekstresinin  (0,1937±0,015 mM FeSO4E/mg ekstre) en 
güçlü demir (III) iyonu indirgeme gücüne (FRAP)  ve sitotoksik aktiviteye sahip olduğu tespit edildi. 
Ayrıca topraküstü petrol eteri (IC50:0,038±0,019 mg/mL) ve metanol (IC50:0,019±0,008 mg/mL) 
ekstreleri sırasıyla en güçlü anti-üreaz ve antikolinesteraz aktivite gösterdiği saptandı. 

Anahtar Sözcükler: O. orthophyllum, antioksidan, anti-üreaz, antikolinesteraz, sitotoksik.
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Tribulus Terestris Bitkisinin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Zeynep Tuğçe Üzülmez 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Turgut TAŞKIN 
Anabilim Dalı: Farmakognozi 
Yılı : 2019

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Tribulus terrestris bitkisinin maserasyon, Soxhlet ve ultrasonik banyo 
tüketme yöntemleri ile elde edilen farklı ekstrelerinin antoksidan, antikolinesteraz ve anti-üreaz 
aktivitelerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Tribulus terrestris bitkisinden farklı tüketme yöntemleri ile elde edilen farklı 
ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri DPPH, ABTS/TEAC ve FRAP yöntemleriyle incelendi. 
Ekstrelerin içerdiği total fenolik bileşiklerin miktarı FCR yöntemi kullanılarak tespit edildi. Ayrıca 
bitkiden elde edilen farklı ekstrelerin anti-üreaz ve antikolinesteraz aktiviteleri sırasıyla indofenol ve 
Ellman yöntemleri ile değerlendirildi.

Bulgular ve Sonuçlar: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre maserasyon metanol (IC50: 
0,27684±0,1452 mg/mL) diğer ekstrelerden daha güçlü DPPH radikali süpürücü aktivite gösterdi. 
FRAP yönteminde maserasyon kloroform ekstresi, CUPRAC yönteminde Soxhlet kloroform ekstresi, 
ABTS yönteminde ise Soxhlet metanol ekstresinin daha yüksek aktiviteye sahip olduğu tespit edildi. 
Ayrıca ultrasonik banyo metanol ekstresinin en güçlü anti-üreaz ve Soxhlet metanol ekstresinin 
diğer ekstrelerden daha güçlü antikolinesteraz aktivite gösterdiği saptandı.

Anahtar Sözcükler: Tribulus terrestris, antikolinesteraz, anti-üreaz, antioksidan.
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Turuncu ve Mor Reçetelerde Uygulamalar-Kapsam ve Yönetmelik

Öğrencinin Adı-Soyadı: Selim Şevket Özkal 
Danışmanı: Prof.Dr. Levent KABASAKAL 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun 1. Maddesi ve 6197 Sayılı Eczacılar ve 
Eczaneler Hakkındaki Kanunun 24. Maddesi gereğince ülkemizde satışı yapılan bütün ilaçlar reçeteye 
tabidir. Söz konusu bu ilaçlar bağımlılık yapma özelliği ve suiistimal riski olan psikotrop madde 
ihtiva ettikleri için eczanede alıkonulması zorunlu olan ilaçlardır. Uyuşturucu ve psikotrop madde 
ve müstahzarlarının, tedavisinde ihtiyaç duyulan hastaya doktor tarafından yazılarak kontrollü 
kullanımını sağlamak ve amaç dışı kullanılarak suiistimalini önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığınca 
çıkarılan tamimlerle, 1985 Yılından itibaren, uyuşturucu madde ve müstahzarları için kırmızı reçete, 
1986 Yılından itibaren, psikotrop madde ve müstahzarları için yeşil reçete sistemi uygulamasına 
başlanmıştır.

Kırmızı ve Yeşil reçeteler sadece Sağlık Bakanlığı tarafından bastırılmakta olup; il Sağlık 
Müdürlüklerinin (İSM) talepleri doğrultusunda İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nce tahsisat 
verilmektedir. İhtiyacı olan serbest hekimler, Aile Hekimleri, özel hastaneler, tıp merkezleri, kamu 
kurum ve kuruluşları kırmızı ve yeşil reçeteleri bulundukları İlin SM’den temin edebilmektedir. Yeşil 
ve kırmızı reçetelerin ilk nüshaları eczaneler tarafından, bu reçetelerdeki bilgileri ihtiva edecek şekilde 
hazırlanan bir form eşliğinde, her ayı müteakiben ilk 10 iş günü içinde İSM’ne gönderilmektedir.

Bu çalışmanın amacı, kırmızı ve yeşil reçetelerin doktor, hasta ve eczacı arasındaki süreçte geçirdiği 
aşamaları, yönetmeliğin gereklerini ve uygulamasını derlemek ve değerlendirmektir. Bu amaçla Türk 
Eczacıları Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 
yazılı kaynaklarından faydalanılmıştır. Bu çalışma, özellikle eczacılar için, aydınlatıcı bir rehber 
niteliğindedir. 

Anahtar Sözcükler: Kırmızı reçete, yeşil reçete, yönetmelik, mevzuat, Türk Eczacıları Birliği.
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Turuncu ve Mor Reçetelerde Uygulamalar - Kapsam ve Yönetmelik

Öğrencinin Öğrencinin Adı-Soyadı: Mustafa Aslıbay 
Danışmanı: Prof.Dr. Levent KABASAKAL 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

Bilindiği gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ve ülkemizde üretilmediği için hastaların 
ihtiyacını karşılamak üzere yurt dışından ithal edilen kan ürünlerinin (faktörler, insan albümini, 
immünoglobulinler) fiyatları, diğer ilaçlara kıyasla çok yüksek meblağlara ulaşmaktadır. Pahalı 
olan kan ürünlerinin reçetelenmesinde yaşanan suistimalleri ve bu nedenle geri ödeme kurumunun 
ağır ekonomik sıkıntılar içine girmesini önleyebilmek, kan ürünlerinin satış ve kullanımını kontrol 
altında tutabilmek, sayıları kesin olarak bilinmeyen hemofili hastalarını tespit edebilmek, hastaların 
kullandıkları kan ürünlerini takip edebilmek, kullanılan kan ürünlerinden dolayı oluşabilecek 
sorunlar karşısında; kullanılan kan ürününü, bu ürünü reçete eden doktor, temin eden eczane ve 
ürünü ithal eden firmaya geriye dönük çalışmalarla hızla ulaşarak sorunu çözebilmek amacıyla 
01.10.2001 tarih ve 19996 sayılı genelge ile turuncu ve mor reçete uygulaması başlatılmıştır.

Bu çalışmanın amacı, turuncu ve mor reçetelerin doktor, hasta ve eczacı arasındaki süreçte geçirdiği 
aşamaları, yönetmeliğin gereklerini ve uygulamasını derlemek ve değerlendirmektir. Bu amaçla Türk 
Eczacıları Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 
yazılı kaynaklarından faydalanılmıştır. Bu çalışma, özellikle eczacılar için, aydınlatıcı bir rehber 
niteliğindedir.

Anahtar Sözcükler: Turuncu reçete, mor reçete, yönetmelik, mevzuat. Türk Eczacıları Birliği.

FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI
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Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı

Öğrencinin Adı-Soyadı: Zülfiye Taşçı 
Danışmanı: Prof.Dr. Levent KABASAKAL 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

Uygun ve doğru antibiyotik tedavisi birçok enfeksiyon hastalığında klinik seyir ve prognozu 
etkileyen en önemli faktördür. Tedaviden en fazla yarar elde edebilmenin temel koşulu doğru 
antibiyotiğin seçilmesidir. Doğru antibiyotiğin seçiminde amaç klinik duruma göre enfeksiyon 
etkeni mikroorganizmaya etkinliği en yüksek, buna karşılık yan etkileri en az, en ucuz ve en dar 
spektrumlu ilacın belirlenmesidir. Uygunsuz antibiyotik kullanımı toplumda dirençli bakterilerin hızla 
yaygınlaşmasına neden olan önemli bir halk sağlığı problemidir. Antibiyotik yazılan reçetelerde en sık 
yer alan hastalıkların üçünün (otit, sinüzit, tonsillit) çocuklarda yetişkinlere göre daha fazla görülmesi 
nedeniyle antibiyotiklerin en çok kullanıldığı dönem çocuk yaş  grubudur. Antibiyotiklerin en çok 
kullanıldığı dönem olan çocuk yaş grubunda gereksiz kullanım ve dirençli bakteri oranları da yüksektir.

Antibiyotik kullanımıyla ishal gibi yan etkilerin görülebilmektedir. Hekim önerisi ve eczacı 
danışmanlığı olmadan kullanılan antibiyotiklerin, sonu ölümlere varabilecek ciddi sağlık sorunlarına 
yol açabilmektedir. Birine iyi gelen antibiyotik başkasına zarar verebilmektedir. Kişinin daha önceki 
bir hastalıkta kullandığı antibiyotik, tekrar benzer hastalığa yakalansabile etkili olamayabilir. Gereksiz 
kullanılan her ilaç gibi gereksiz antibiyotik kullanımıyla da istenmeyen yan etkiler görülebilmektedir. 
Önemli bir halk sağlığı sorunu olan, uygunsuz antibiyotik kullanımı diğer zararlarının yanı sıra 
ekonomik ve sosyal maliyetin artışına neden olmaktadır.

Bu nedenle çalışmamızda çocuklarda antibiyotik kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları 
inceledik. 0-2 yaş grubu çocuklarda ilaç farmakokinetiği oldukça farklıdır. Verilen ilacın emilimi, 
dağılımı, metabolizması ve atılımı değiskendir. Örneğin yenidoğanlarda ve bebeklerde mide pH’sı 
erişkinlerden daha yüksektir ve mide asidinde inaktive olan ilaçlar bu yaşlarda ağızdan verildiklerinde 
kolayca absorbe olurlar. Yeni doğanlarda ve bebeklerde böbrek fonksiyonları da erişkinlere göre 
yetersiz durumdadır.

Anahtar Sözcükler: Antibiyotik, çocuk, direnç grlişimi, enfeksiyon, tedavi.
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Alzheimer’in Hastalığı - Deneysel Hayvan Modelleri ve Hastalığının 
Tedavisinde Bitkiler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sıla Yıldız 
Danışmanı: Prof.Dr. Levent KABASAKAL 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

Alzheimer’in Hastalığı (AH), demansın en sık görülen şekli olup nörodejeneratif bir hastalıktır.  En 
önemli iki belirtecini, amiloid peptit beta (Aβ) ve neurofibrillary tangle (NFT-nörofibriler yumak) 
oluşturmaktadır.  Genetik faktörlerin yanısıra oksidatif stres, inflamasyon, kolinerjik ve glutamerjik 
sistemde bozuklukların, insülin rezistansının AH’ya neden olabileceği düşünülmektedir. AH’nın 
genetik altyapısı, patojenezini aydınlatabilmek ve uygun tedavi yöntemleri geliştirebilmek çeşitli 
deneysel hayvan modellerine başvurulmaktadır. En sık sıçan türlerinin kullanıldığı bu modeller 
tranjenik ya da non transjenik olabilmektedir. Bu modellerin birbirlerine çeşitli üstünlükleri 
bulunmakla beraber her iki tipi de yaygın olarak kullanılmaktadır. Aβ peptit infüzyonu, okadaik asit, 
skopolamin, alüminyum (Al) yardımıyla non-transjenik modeller oluşturulabilmektedir.  SAMP 
(Senescence Accelerated Mouse) türleri herhangi bir madde kullanmaksızın deneysel ve spontan bir 
AH modeli geliştirmeyi sağlayabilmektedir. 

Hastalığın tedavisinde farmakoterapötik ve fitoterapötik yollara başvurulmaktadır. Aβ peptit, tau 
hiperfosforilasyonu sonucu oluşan NFT, oksidatif stres ya da inflamasyon odaklı tedavi yaklaşımları 
üzerinde çalışılmaktadır. Aβ peptit birikiminin oluşturduğu toksisiteye pasif ya da aktif yolla 
bağışıklık kazandıran pek çok bileşik bulunmuştur ve bu aday ilaçların klinik çalışmaları devam 
etmektedir. Zencefil içerisindeki aktif bileşikler sayesinde yoğun bir antiinflamatuar etki oluşturur ve 
AH’yı hem tedavi edici hem de koruyucu etkilerinin olduğu bazı çalışmalarla gösterilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Alzheimer’ın hastalığı, hayvan modelleri, tıbbi bitkiler, Aβ peptit, amiloid plak.
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Kadınlarda Genital Enfeksiyonlardan Korunma ve Tedavisinde 
Kullanılan İlaçlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sahar Ghaebi 
Danışmanı: Prof.Dr. Levent KABASAKAL 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

Kadın sağlığı sorunlarının önemli bir bölümünü, genital sağlığı ile ilgili sorunlardır bu nedenle kadın 
sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik girişimlerde genitel sağlığın’nin öncelikle ele alınması 
gerekmektedir. Genital sorunlarının temelinde sağlık hizmetlerinin yetersizliği, sağlık güvencesinin 
olmaması, kadının toplumsal statüsünün ve eğitim yetersizliği, aşırı doğurganlık, tekrarlayan 
düşükler, erken yaşta evlenmeler ve bunlara bağlı jinekolojik sorunlar, genital sağlıkla ilgili yanlış 
inanç ve uygulamalar yer almaktadır. Genital enfeksiyonlar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
sık karşılaşılması nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu olarak yer almaktadır. Kadınlarda genital 
enfeksiyonlar içinde en sık görülen klinik tablo vulvavajinittir. Vulvavajinit dışında, klamidya 
(Chlamydia trachomatis), gonore (Neisseria gonorrhoae), genital herpes (Herpes simplex tip1 ve 
2), şankroid (Haemophilus ducreyii), sifilis (Treponemapallidium), lenfogronuloma venereum 
(Chlamydia trachomatis), groniloma inguinale (Calymmatobacterium gronulomatis), genital siğiller 
(Condiloma accuminata), pelvik enflamatuar hastalık (gonore, klamidya, anaerobik bakteriler) da 
sayabiliriz.

Genital enfeksiyonlar jinekolojide en sık rastlanılan problemlerdendir. Genital enfeksiyon riski 
taşıyan kadınlar hangi durumlarda sağlık kurumlarına başvuracağını bilmemekte ya da çekingen 
davranmaktadır. O halde sağlık kuruluşlarında vajinal enfeksiyon şüpheli vakaların kesin 
tanısının konması, tedavinin planlanmasının yanında hijyen alışkanlıklarının değerlendirilmesi, 
enfeksiyonların tekrarlanmasını önleyerek  ve tedavinin etkinliğini artıracaktır. Doğru tanı tedavide 
en önemli noktadır. Değerlendirmede detaylı bir anamnez ve fizik muayene gerekmektedir. 
Bakteriyel vajinozis, Chlamydia trachomatis ve Trichomonas vaginalis enfeksiyonlarında tedavide 
başarılı olmak için eş tedaviside yapılmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Genital enfeksiyonlar, vulvovajinit, herpes, şankroid, sifilis.
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Menopoz ve Osteoporoz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Yağmur Alparslan 
Danışmanı: Prof.Dr. Levent KABASAKAL 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

Menopoz; overlerden östrojen ve progesteron hormonlarının üretiminin azalmasına bağlı olarak 
siklik menstrüasyonun 12 ay süresince tamamen kaybolması halidir. Bunun öncesinde bir-iki 
yıla kadar uzanan bir geçiş döneminden söz edilir. Bu dönem klimakteryum olarak adlandırılır 
ve bu dönemde ovarian fonksiyonları giderek azalmaktadır. Menopozdan hemen önceki döneme 
premenopoz, sonrasına ise postmenopoz denilmektedir. Menopozda oosit ve östrojen kaybı ile 
inhibin azalması, FSH’ın yükselmesine yol açmaktadır. Menopoz için kesin eşik değer hakkında 
tam bir fikir birliği olmamakla birlikte, 10 IU/mL’yi geçen değerlerde ovarian rezervinin azalmaya 
başladığı düşünülür. 40 mIU/mL’yi geçen seviyelerde ise artık menopoz tanısı konabilir. Menopozla 
birlikte olan hipoöstrojenizm, postmenopozal semptomların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Menopozal semptomların tedavisinde, yalnız östrojen veya östrojen progesteron kombinasyonları 
tüm dünyada 1990’lı yıllardan bu yana kullanılmaktadır.

HRT’ye başlanmasının ana nedenleri olarak; menopoz semptomlarının rahatlatılması, osteoporozun 
önlenmesi ve tedavi edilmesi, kalp damar hastalığının morbidite ve mortalitenin önlenmesi, LDL 
kolesterolde azalma, kalın bağırsak kanseri riskini azaltması, ürogenital sistemde östrojen eksikliği 
sonucu oluşan atrofik semptomların giderilmesi, uzun dönemde alzheimer hastalığının önlenmesi 
olarak belirtilmiştir. Premenopozal dönemden itibaren osteoporoz belirgin şekilde hızlanmaktadır. 
Bütün bunlar hormon replasman tedavisiyle engellenebilmektedir. Bu amaçla çeşitli estrojen 
preparatları oral veya transdermal yoldan verilmekte ve çoğunlukla iyi tolere edilmektedir. Tedavinin 
iki kontrendikasyonu vardır. Bunlar ağır karaciğer hastalıkları ve meme karsinomudur. Tedavinin 
yan etkileri endometrium karsinomu oranındaki ve 10 yıllık kullanımdan sonra ortaya çıkan meme 
kanseri riskindeki hafif artıştır. 

Anahtar Sözcükler: Menopoz, osteoporoz, koroner arter hastalığı, meme kanseri, replasman 
tedavisi.
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Antihiperlipidemik İlaçTedavisinde Yeni Hedefler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Çağatay Sadettin Cengiz 
Danışmanı: Prof.Dr. Feyza ARICIOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmakoloji 
Yılı: 2016

ÖZET

Bu projenin amacı antihiperlipidemik ilaçlarla ilgili son yıllarda yapılan çalışmaları, gelişmeleri ve 
gelecekteki hedefleri kapsamlı bir biçimde gözden geçirmektir. Bu amaçla önce lipoproteinin ne 
olduğu, çeşitleri, özellikleri ve işlevleri ele alındı. Lipid metabolizma bozuklukları ve mekanizması 
ile lipid kaynaklı hastalıkların sebepleri tüm detayları ile incelendi. Dislipidemi ile diğer hastalıklar 
arasındaki ilişkiye ve bazı özel durumlarda dislipidemiye olası yaklaşımlara değinildi. Ardından 
günümüzde kullanılan non-farmakolojik ve farmakolojik tedavi yollarından ve hastalıktan 
korunma yollarından bahsedildi. Son olarak ülkemizde ve dünyada gündemde olan yeni nesil 
antihiperlipidemik ilaçlar ele alındı.

Anahtar Sözcükler: Lipid, dislipidemi, antihiperlipidemi.
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Kontrasepsiyon Yöntemleri ve Oral Kontraseptifler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Emre Kaya 
Danışmanı: Prof.Dr. Göksel ŞENER 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

Kontrasepsiyon, istenmeyen hamilelik durumundan korunma anlamına gelmektedir. Korunmasız bir 
cinsel ilişki sonrasında olabilecek planlanmamış ve istenmeyen gebelikler, tüm dünya kadınları için 
önemli sağlık sorunlarından biridir.Kontraseptif yöntemlerle bu olumsuz durumun önüne geçilmesi 
mümkündür. Kontrasepsiyon yöntemlerinden en fazla başvurulan ve kullanılabilirliği en rahat 
yöntem olarak karşımıza çıkan oral kontraseptifler günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Bu proje 
kapsamında tüm kontraseptif uygulamalar etkinlikleri ve yan etkileri açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Kontrasepsiyon, acil kontrasepsiyon, kontraseptif araçlar, oral kontraseptifler.
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Hipertansiyon ve Antihipertansif İlaçlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Seyfi Özdemir 
Danışmanı: Prof. Dr. Göksel ŞENER 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

Hipertansiyon tüm dünyada olduğu gibi ülkemezide de çok sık görülen ve ciddi sonuçlar 
doğurabilecek bir sağlık sorunudur. Hipertansiyon iyi kontrol edilmediğinde vücuttaki birçok organın 
yapı ve fonksiyonunu  değiştirebilen yaşam kalitesini düşüren önemli bir hastalıktır. Kısmen kontrol 
edilebilen hipertansiyonun dahi komplikasyon riskini azaltabiliceği unutulmamalıdır. Hipertansiyon 
uzun yıllar boyunca belirtisiz veya komplikasyonsuz olarak seyredebilir. Bu süreçte göze çarpan tek 
somut bulgu arteriyel kan basıncının yüksek saptanmasıdır. Bu nedenle hipertansiyonun yol açtığı 
ciddi komplikasyonlar genel olarak uzun yıllar sonra ortaya çıkar.

Belirtisiz dönemde hastaya tedaviyi benimsetmek güç olur. Bu nedenle tedavideki en önemli basamak 
aslında hastayı uyunçlu bir pozisyona sokmaktır. Hipertansiyon hastalarının büyük bir çoğunluğu 
aslında hastalığının farkında değildir. Bu nedenle çoğu hipertansiyon hastası tedavi görmemektedir. 
Tedavi olan hastalarında büyük çoğunluğu ise tedavileri aksatmakta ve uyunç gösterememektedir. 
Bunun sebebleri arasında; hastaların çoğunun yaşlı olması, çok sayıda ilaç kullanılması, belli bir 
süre ilaç kullandıktan sonra iyileştiğinin düşünülmesi, uzun yıllar boyunca ilaç kullanması gerektiği 
için tedaviden sıkılması ve diyetteki dengesizlikler gösterilebilir. Yaşam kalitesini artırma, inme, kalp 
yetersizliği, ve miyokard infarktüsü gibi hastalıklarının riskini azaltmak için tansiyon kontrolü ve 
etkin bir tedavi çok büyük bir önem teşkil etmektedir.

Günümüzde hipertansiyon kontrol oranları geriye dönük olarak daha iyi bir konumda olsa bile gerekli 
yeterlilikte değildir. Bu sebeple her sağlık aşamasında kontrol, takip mekanizmaları geliştirilmeli, 
hasta uyuncu artırılmalı, hastalara gerekli eğitim verilmeli ve alınması gereken önlemler hakkında 
bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Sağlık kurumlarında alınacak önlemler ne denli kaliteli olsa bile 
tedavi genel olarak bireysel olduğu ve sağlık kurumundan, hastaneden uzak olduğu için en önemli 
şey hasta uyuncunu artırmak hastayı tedaviye hazırlamak olmalıdır. Bunlar sayesinde hastalığın yol 
açtığı komplikasyonlar engellenebilir büyük ölçüde azaltılabilir.

Anahtar Sözcükler: Hipertansiyon, antihipertansif ilaçlar, inme, kalp yetersizliği, miyokard 
infarktüsü.
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Diyabet ve Antidiyabetik İlaçlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Abdullah Akkaya 
Danışmanı: Prof. Dr. Göksel ŞENER 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

Diyabet, insülin hormonunun eksikliği ya da vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması 
sonucu oluşan ömür boyu devam eden metabolizma hastalığıdır. Normal koşullarda besinlerden elde 
edilen veya karaciğerdeki depolardan kana salınan glikoz, pankreas tarafından salgılanan insülin 
hormonunun yardımıyla hücre içine girer ve orada yıkılarak enerjiye dönüşür. Hücre, enerjisinin 
%90’ından fazlasını glikozdan sağlar. Insülin yokluğunda, insülinin hücreye girişinde ya da hücre 
içi kullanımında bozukluk varsa glikoz hücre içine giremez. Kanda şeker yükselir ve diyabet gelişir. 

Diyabet Tip 1 (insüline bağımlı) ve Tip 2 (insüline bağımlı olmayan) diyabet olarak sınıflandırılır.  
Tip 1 diyabet, pankreasta bulunan ve insülin üreten beta hücrelerinin otoimmün bir süreç sonunda 
harabiyeti ile gelişir. Genellikle 40 yaşın altında ortaya çıkar ve hasatalar mutlak veya göreceli 
bir insülin yetersizliği nedeniyle ömür boyu insülin hormonunu dışardan (enjeksiyon yoluyla) 
almak zorundadır. Bu nedenle Tip 1 diyabet insüline bağımlı diyabet olarak isimlendirilir. Tip 2 
diyabet, sıklıkla erişkinlerde ve obez kişilerde görülmektedir. Tip 2 diyabetli hastalarda insülin 
salgılanmasındaki bozukluk ya da dokulardaki insülin reseptörlerindeki rezistans (direnç) sonucunda 
glikoz metabolizması bozulmaktadır. Tip 2 diyabetli hastalar başlangıçta ve genellikle çok uzun bir 
süre insülin ihtiyacı olmaksızın yaşamlarını sürdürebilmektedir. Bu nedenle Tip 2 diyabet; insüline 
bağımlı olmayan diyabet olarak isimlendirilir. Diyabete bağlı klinik bulgular vücuttaki karbonhidrat, 
protein, yağ metabolimasının bozulmasına bağlıdır. İnsülin eksikliği ve/veya insülin direnci 
nedeniyle hücrelere giremeyen glikoz belli bir serum düzeyini (180mg/dl) aştığında idrarla atılmaya 
başlar. Böbreklerden atılan glikoz beraberinde sıvı atılımını da artırır; sonuçta çok su içilir ve bu 
da polidipsi olarak isimlendirilir. Diyabet tanısı, herhangi bir andaki glikoz düzeyi, açlık kan şekeri 
ölçümü, şeker yükleme testi gibi testlerle konulur. Hastalıktan korunmada en etkin yol riskli gruptaki 
kişilerin bilinmesi ve düzenli aralıklarla kontrollerinin yapılmasıdır. Bu kontroller açlık kan şekeri, 
HbA1c, tokluk kan şekeri ölçümü gibi labaratuvar tetkikleri ile yapılır. Diyabet tedavisinin amacı, 
mikro ve makrovasküler komplikasyonların önlenmesi, geciktirilmesi veya tedavisi sonucunda 
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hastanın yaşam kalitesini artırmak ve yaşam süresini uzatmaktır.

Anahtar sözcükler: Diyabet, İnsülin, antidiyabetik ilaçlar, tip I diyabet, tip II diyabet.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

216

Diyabetik Nöropatide Güncel Tedavi Yaklaşımları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Emine Hande Bayram 
Danışmanı: Doç.Dr. H. Kübra ELÇİOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

Diyabetik periferal nöropati gelişmesinde birçok metabolik yolak rol oynar. Bu yolaklar üzerinden 
hücrenin redoks kapasitesi değişir, ROS (reaktif oksijen türleri) üretimi artar. artmış oksidatif 
stres nöral fonksiyonları bozar, periferal sinir sisteminde nöronların, schwann ve glia hücrelerinin 
apoptozisine neden olur. Bu yolaklar üzerinden etki gösteren birçok terapötik ajan DPN (diyabetik 
periferal nöropati) tedavisinde denenmektedir. DPN’ye neden olan mekanizmalar anlaşılmış olmasına 
rağmen bu hastalığın etkin tedavi yönteminin tam olarak bulunmaması nedeniyle araştırmalar halen 
devam etmektedir. DPN’nin teşhis edilmesiyle hastalığın ilerlemesini önlemek amacıyla hastanın kan 
glukoz seviyesi kontrol altında tutulur. DPN tedavisinde; TCA (Trisiklik antidepresan)’lar, SNRI’lar 
(Serotonin-Norepinefrin geri alım inhibitörleri) ve kalsiyum kanal blokörleri, α2- δ ligandlar 
kullanılan ilaçlardandır. Eğer tek bir ilaç yeterli olmazsa ilaç kombinasyonları kullanılabilir. TCA’ların 
birbiriyle kombinasyonu yada opioid-gabapentin kombinasyonu tercih edilen tedavi şekillerindendir. 
antikonvülsan ilaçlar DPN patolojisi altında yatan semptomlarda doğrudan rol oynamazlar. Sadece 
dolaylı bir mekanizmayla diyabetik nöropatik ağrıyı ortadan kaldırırlar, hastalarda semptomları 
azaltmak için bu ilaçların kullanımı hayat kalitesini artırır. Etkili DPN tedavisi için doğal kaynaklar 
da keşfedilmiştir. Hastalığın mekanizmasında rol alan yolaklar üzerinden yeni ilaçlar geliştirilmesi 
için araştırmalar ve klinik denemeler devam etmektedir. Belki bu araştırmalar sonucu keşfedilen ilaç 
molekülleri semptomatik rahatlama yerine asıl şifa veren tedaviye öncülük edecektir. 

Anahtar Sözcükler: Diyabetik periferal nöropati, hiperglisemi, mekanizmaya dayalı tedavi, 
semptomatik tedavi, yeni ajanlar.
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Diyabet ve Hipertansiyonda Kullanılan Takviye Edici Gıdalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gülay Kemerci 
Danışmanı: Doç.Dr. H. Kübra ELÇİOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

Gıda takviyesi olarak günümüzde çeşitli vitaminler ve bazı bitkisel preparatlar kullanılmaktadır. 
Obezite, tip-2 diyabet, kalp hastalıkları, hipertansiyon ve kolesterol gibi kronik hastalıkların 
tedavisinde farmakolojik tedaviye ek olarak gıda takviyeleri kullanılmaya başlanmış ve bu konuya ilgi 
gün geçtikçe artmıştır. Yaşın ilerlemesine bağlı olarak vitaminlerin alımında veya depolanmasında 
bazı yetersizlikler görülebilmektedir. Bunların sonucu olarak da kronik enfeksiyon ve oksidatif 
streste artma veya immunitede bozukluk gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. obezite; tip 2 diyabet 
ve diğer komorbiditelerin gelişim riski nedeniyle merkezi bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Yapılan 
araştırmalar diyetle alınan çinko, lipoik asit, karnitin, tarçın, yeşil çay, C ve E vitaminin tip-2 diyabete 
ve obeziteye faydalı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle antioksidan yönünden zengin besinler 
yaşam tarzının bir parçası olarak tavsiye edilmektedir. Ayrıca poliglikopleksin vücut ağırlığı üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olduğu yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Bununla birlikte diyetle alınan 
poliglikopleksin; total ve LDL (düşük dansiteli lipoprotein) kolesterol seviyelerinde de anlamlı 
azalmalar yaptığı da gösterilmiştir. 

Tamamlayıcı ve alternatif tıp, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık, kalp yetmezliği ve hiperlipidemi 
gibi sağlık durumlarının tedavisi için insanlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 
hastalıklarla ilgili literatürde pek çok çalışma yapıldığı bildirilmiştir. Yapılan bazı çalışmalarda birlikte 
kullanılmalarının etkinlikleri savunulurken, farklı çalışmalarda ise etkilerinin olmadığı veya plasebo 
etki oluşturdukları belirtilmiştir. Bu nedenle kullanılan ürünlerin etkinliği ve güvenliği konusunda 
bilimsel kanıtların henüz yeterli olmadığı ileri sürülmektedir. Bu konuda yeni araştırmaların 
yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Diyabet, hipertansiyon, gıda takviyeleri, obezite, tamamlayıcı tıp.
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Alzheimer Hastalığı

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gizem Yılmaz 
Danışmanı: Doç.Dr. H. Kübra ELÇİOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

Alzheimer yaşla ilişkili ilerleyen kognitif azalma ile karakterize bir hastalıktır. Alzheimer hastasının 
beyninde, ekstraselüler amiloid plakların birikimi, intraselüler nörofibriller yumak ve sinir kaybı 
gözlemlenir. Nörofibriller yumak ve amiloid beta peptidlerinin birikimi, amiloid plakların oluşumuna 
neden olmaktadır. İnsanlarda alzheimerın preklinik basamaktaki nöropatojisinin ortaya çıkarılması 
kolay değildir.

Transgenik hayvan modelleri sayesinde, preklinik basamakta alzheimer’a neden olan mekanizmalar 
ve potansiyel yeni terapötik hedefler anlaşılmıştır. McGill-R-Thy1-APP sıçan modeli, taşıdığı tek 
transgen ile alzheimer benzeri amiloid patolojisinin benzerini oluşturma özelliği olan tek modeldir. 
Aβ, alzheimer hastalığının başlangıcı ve ilerlemesinde en çok bahsedilen olası nedensel faktör 
olarak bilinmektedir. Amiloid betaya bağımlı sıçan modelinde, artmış Aβ düzeyi ve kognitif azalma 
arasında ciddi bir paralellik olduğu görülmektedir. Transgenik alzheimerlı farelerde, deneysel olarak 
Aβ seviyelerini değerlendirmek için MWM ve NOR davranış testleri kullanılır. Alzheimer hastalığı 
gelişiminde bilinen riskli genler otozomal dominant mutasyonları içeren APP, Presenilin-1(PS-1), 
Presenilin-2(PS-2) genleri olarak tanımlanmaktadır. Tau patolojisi sıçan modelinde, beyindeki 
tau’nun artışında mutant APP/PS1 geninde aşırı ekspresyon görülen transgenik sıçanların rol 
oynadığı gösterilmiştir. Azheimer hastalığında kullanılan transgenik hayvan modellerine alternatif 
olarak, amiloid beta enjeksiyonu yapılan hayvan modelleri de geliştirilmiştir. Bu modelde, sıçanların 
hipokampusundaki CA3 bölgesine Aβ1-42 enjekte edildikten sonra davranışsal cevaplarda sürekli bir 
azalmanın olduğu gözlemlenmiştir. Alzheimer hastalığı ile ilgili çok çeşitli tedavi edici yaklaşımlar 
olmasına rağmen, bu hastalık henüz tedavi edilememektedir. Çünkü, klinik teşhiste, beyin aşırı ve 
geri dönüşümsüz bir hasara maruz kalmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Aβ, Alzheimer, nörofibriller yumak, tau, transgenik hayvan modelleri.
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İmmünomodülatör İlaçlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Nilgün Ülker 
Danışmanı: Prof.Dr .Levent KABASAKAL 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

İmmünodülatör ilaçlar, serum antikorlarının üretimini arttırarak (immünostimülatörler) veya 
azaltarak (immünosupresifler) bağışıklık sisteminin tepkisini değiştirmektedirler. İmmünostimülatör 
ilaçlar enfeksiyöz hastalıklar, tümörler, primer veya sekonder immün yetersizliklerin tedavisinde 
ve antikor transferinde değişiklikler sağlamak için reçetelenir. İmmünosupresif ilaçlar transplante 
organlara karşı bağışıklık tepkisini azaltmak ve pemfigus, lupus veya alerji gibi otoimmün hastalıkları 
tedavi etmek için kullanılır. 

Kanser immünoterapisinin temel dayanak noktası, tedavi için immün sistemin bir şekilde 
uyarılması ve hatta kanserin önlenmesidir. Veriler, immün sistemin kanserin ilerlemesinde rol 
aldığını ve immunosupresyonun kanser gelişimiyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, 
immünomodülatör ilaçlar ve kanser immünoterapisi derlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: İmmün sistem, immünostimülatör, immünosupresör, immünododülatör, 
kanser.
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İlaç Ototoksisitesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ali Efe Can Yavaş 
Danışmanı: Prof. Dr. Levent KABASAKAL 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Günümüzde kullanılan ilaçlara bakıldığında, hemen hemen hepsinin çeşitli toksik etkileri 
bulunmaktadır. Bu toksik etkilerin en çok karşımıza çıkanlarından birisi de ototoksisite yani iç 
kulağa olan toksik etkilerdir. Bu etkiler yalnızca vesitbüler sistemde, yalnızca koklear sistemde yada 
her ikisinde birden de görülebilir. Ototoksisitenin çeşidi, süresi, şiddeti, insidansı, mekanizması ve 
bunun gibi birçok özelliği ilaçtan ilaca değişmektedir.

Ototoksisiteye neden olan ilaçlar genel olarak; antibiyotikler, diüretikler, antineoplastik ajanlar, 
nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar, antimalaryal ilaçlar, şelat yapıcı ajanlar ve ototopikal ilaçlar 
olarak sınıflandırılabilir. Bu ilaçlar, klinikte sıklıkla kullanılmaktadır, dolayısıyla kullanımına çok 
dikkat edilmesi gerekmektedir. Ototoksik ilaçlar birlikte kullanılmamalı ve dozları iyi ayarlanmalıdır. 
Bu sayede maksimum terapötik etkiyle minimum ototoksisite görülebilir. 

Anahtar Sözcükler: Ototoksisite, antibiyotik, antineoplastik, diüretik, antimalaryal.
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Osteoporoz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Eren Koyun 
Danışmanı: Prof. Dr. Levent KABASAKAL 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Düşük kemik mineral yoğunluğu ve kemik dokunun mikro yapısında bozulma ile karakterize, kemik 
frajilitesinde ve kırık riskinde artışa neden olan sistemik bir hastalık olarak tanımlanan osteoporoz 
Dünyada ve Ülkemizde önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Özellikle postmenopozal 
kadınlarda olmak üzere milyonlarca insanı etkilemektedir. Yol açtığı kırıklarla yaşam kalitesini 
düşürmekte, konomik ve sosyal yükün yanı sıra morbidite ve mortaliteyi de artırmaktadır. Ortalama 
yaşam süresinin artması kronik hastalıklarla beraber osteoporoz görülme sıklığını da arttırmaktadır.

Osteoporozun tanısı, tedavisi gibi konular gözden geçirilmiş ve kılavuzlar ışığında osteoporoz ve 
tedavisi güncel bir yaklaşımla ele alınmıştır.

Anahtar Sözcükler: Osteoporoz, osteoporoz ilaçları, patoloji, tedavi, menopoz.
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Bağırsak Beyin Ekseni

Öğrencinin Adı-Soyadı: Melike Durmaz 
Danışmanı: Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

İnsan vücudu, barındırdığı sistemlerin doğrudan veya dolaylı olarak rol alan bölgesel ve sayısal 
olarak çeşitlilik gösteren, birçok yararlı ve zararlı mikroorganizmaya ev sahipliği yapmaktadır. 
Preklinik çalışmalar ile mikrobiyota bileşimindeki değişimler ile işlevsel bozuklukların nörofizyolojik 
bozukluklarla ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum ‘mikrobiyota-bağırsak-beyin ekseni’ni 
destekleyen bir sonuç olmuştur. Bu iletişimin nöronal, immun ve endokrin yolaklar aracılığı 
ile sağlandığı düşünülmektedir. Diğer bir yol da mikrobiyotanın bağırsaktaki immun hücreleri 
harekete geçirerek sitokinler aracılı inflamatuvar yanıtları tetiklemesi ile ilişkilidir. Mikrobiyota 
metabolizması sonucunda oluşan hormonal sinyaller de beyin ile direkt iletişim kurabilir. Bu 
kapsamda hipotalamus-pituiter-adrenal (HPA) ekseni aracılığı ile stres hormonları, mikrobiyota 
metaboliti olarak oluşturulan nöroaktif maddeler bağırsak ve SSS arasındaki hormonal iletişimin 
en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. Mikrobiyota dengenin bozulması bağırsak-beyin 
eksenindeki iletişim yolakları; mikrobiyota kompozisyonunda, bariyer fonksiyonunda bozulma, 
dengesiz immun yanıt, strese karşı abartılı yanıt oluşumu ve sonuç olarak anksiyete, depresyon, 
irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi stresle ilişkili psikiyatrik bozukluklara neden olmaktadır. 
Bağırsaktaki miktobiyotanın insan sağlığı açısından kritik bir önem taşıdığı düşünülmektedir. 
Mikrobiyota üzerinden geliştirilen düzenleyici yaklaşımların özellikle anksiyete, depresyon gibi 
psikiyatrik hastalıkların tedavisinde alternatif bir yöntem olabileceği düşünülmektedir. Bu noktada 
prebiyotikler ve probiyotikler devreye girmektedir. Prebiyotik ve probiyotik tedavisi ile bağırsak 
mikrobiyotası içindeki denge sağlanarak stres, anksiyete, depresyon oluşumunu tetikleyen aşırı 
yanıtın oluşumunun ilk basamakta engellenmesi amaçlanmaktadır. Bu gözden geçirme çalışmasında 
bağırsak-beyin ekseninin mekanizması, depresyon ve miktobiyota değişiklikleri arasındaki ilişkiyle 
ilgili litaratür incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Bağırsak-beyin ekseni, bağırsak mikrobiyotası, psikobiyotikler, depresyon, 
stres.
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Kalp Beyin Ekseni

Öğrencinin Adı-Soyadı: Nida Bakırsözer 
Danışmanı: Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Kalp ve beyin üzerine yapılan çalışmalar bu iki organın tek yönlü iletişim yerine çift yönlü ve sürekli 
bir etkileşim içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Kalbin tamamen beynin komutlarına göre 
çalışmadığı, kendine özgü, kalp beyni olarak adlandırabileceğimiz bir sinir ağına sahip olduğunu 
göstermiştir. Kalbin beyne, beynin kalbe gönderdiğinden daha fazla sinyal gönderdiği ve beyni 
bu sinyallerle etkileyebildiği gösterilmiştir. Öğrenme, karar verme gibi durumlarda beyinden 
bağımsız hareket ettiği öne sürülen kalbin, kısa ve uzun süreli hafıza işlevlerine de sahip olduğu 
düşünülmektedir. Kalp ve beyin arasındaki etkileşim yollarından biri elektromanyetiktir. Vücuttaki 
en kapsamlı elektromanyetik alan üreten organ kalptir ve bu şekilde bütün organları etkiler. Kalp ve 
beyin arasındaki bir diğer etkileşim hormonal yolla gerçekleşir. Endokrin bir bez olarak da kabul 
edilen kalp, salgıladığı atriyal natriüretik peptid ile stres hormonlarının salınımını engelleyerek 
davranış ve motivasyon üzerinde rol oynar. Katekolamin sentezleyen kalbin ürettiği oksitosin 
beynin ürettiği oksitosin konsantrasyonuyla aynı aralıkta kabul edilebilir. Ateroskleroz, inflamasyon, 
oksidatif stres gibi nedenlerle azalan serebral kan akımı bilişsel işlevlerde azalmaya neden olabilir. 
Serebral kan akımının azalması, kalp yetmezliği gibi kalp hastalıklarında sık görülür. Bu durum 
kalp ve beyin arasındaki etkileşimin mekanik yönden de gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. 
Depresyon ve anksiyete bozuklukları olan bireylerde, kalp yetmezliği, miyokard enfarktüsü, koroner 
arter hastalığı ve kalp cerrahisinden sonra ortaya çıkan klinik sonuçların herhangi bir psikiyatrik 
hastalığı bulunmayan kişilere göre daha fazla olduğu, hipotalamus-pituiter-adrenal (HPA) 
eksen disregülasyonu, endotel disfonksiyonu, inflamasyon gibi birçok fizyolojik ve davranışsal 
mekanizmanın etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca kalp cerrahisi sonrası görülen bilişsel işlev 
bozukluğunun beyne giden kan akımının azalmasına bağlı olarak ortaya çıktığı, hipertansiyonun 
damarlardaki elastikiyet kaybına neden olarak serebral hipoperfüzyona yol açması sonucu demans 
ve bilişsel bozukluk gelişimine katkıda bulunduğu gösterilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Kalp-beyin ekseni, nörokardiyoloji, bellek, psikiyatri.
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Oksitosinin İnsan Fizyolojisi ve Davranışları Üzerindeki Etkisi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Fatma Rümeysa Avcı 
Danışmanı: Prof.Dr. Göksel ŞENER 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Oksitosin hipotalamusta sentezlenip hipofiz bezinden salgılanan peptid yapılı bir hormondur. 
Hormonun doğum esnasında uterusun kasılmasında, memeden süt salınımında, annelik 
davranışlarında etkileri iyi bilinmektedir. Son araştırmalarda hayvanlarda ve insanlarda yapılan 
çalışmalarda merkezi sinir sisteminde oksitosin reseptörlerinin bulunduğunun gösterilmesi ile farklı 
fizyolojik etkilere de neden olmasının yanı sıra duygu ve davranışlardaki önemi de fark edilmiştir. 
Oksitosinin sosyal ilişkilerde yakınlık kurmayı, göz teması kurmayı artırdığı ve strese karşı olumlu 
sonuç verdiği gözlemlenmiştir. Oksitosin birayler arasında bağlılık ve güven duygularını artırdığı 
için otizm, anksiyete, dikkat eksikliği gibi psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde araştırılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Oksitosin; oksitosin reseptörleri; sosyal ilişkiler; oksitosin ve güven. 
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İnflamasyon ve İnflamatuar Medyatörler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Hatice Edanur Akkaynak 
Danışmanı: Prof.Dr. Göksel ŞENER 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Organizmalar yaşamlarını sürdürebilmek için enfeksiyon nedenlerini ve hasarlı dokuları ortadan 
kaldırmalıdır. İnflamasyon adı verilen bu fonksiyon organizmanın kendini korumak amacıyla verdiği 
bir yanıttır. İnflamasyon,  bu koruyucu görevini zararlı etkenleri seyrelterek, ortadan kaldırarak ya da 
nötralize ederek gerçekleştirir. Bu olaydan dolayı hasara uğrayan dokuları iyileştirerek ve onararak 
da organizmayı normal seyrine sokar. Zararlı etken doku tarafından algılandığında inflamatuar yanıt 
başlatılır ve pek çok molekül salgılanır. Bunlar inflamatuar medyatörlerdir. İnflamatuar yanıt akut 
veya kronik olabilir ve vasküler ve hücresel olmak üzere iki olayı içerir. Vasküler olaylar içinde damar 
çeperindeki değişimler ve permeabilite artışı, hücresel olaylar içinde ise lökositlerin aktivasyonu 
önemlidir. İnflamasyon sürecinde rol oynayan kimyasal mediyatörler; histamin serotonin gibi 
vazoaktif aminler, kininler (bradikinin, kallikrein),  kompleman sistemi, siklooksijenaz ve lipoksijenaz 
enzimleri ile üretilen araşidonik asit ürünleri (prostaglandinler, tromboksan ve lökotrienler), 
trombosit aktive edici faktör, ve sitokinlerdir. 

Bu proje içinde inflamatuar mediyatörlerin her biri bu süreç içindeki rolleri ile incelenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: İnflamasyon, sitokin, kompleman, lökosit, kimyasal mediyatörler.
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İnsan Koryonik Gonadotropin Hormonunun Zayıflama Tedavisindeki 
Rolü

Öğrencinin Adı-Soyadı: Serenay Pekşen 
Danışmanı: Doç.Dr. Hatice Kübra ELÇİOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada insan koryonik gonadotropin hormonunun (HCG) zayıflama tedavisindeki 
rolü ve bu hormonla tedavi edilen hastalarda gözlenen durumların açıklanması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya katılan hastalara HCG enjeksiyonu ve beş yüz kalorilik özel bir diyet 
uygulanmıştır. HCG  tedavisi 23 enjeksiyonun yapıldığı ve özel olarak belirlenen bir diyetin eşlik 
ettiği seanslar halinde uygulanmıştır. İlk üç enjeksiyon günü özel diyetten farklı olarak depolayıcı 
nitelikte beslenme sağlanmıştır. İleri seans gerektiren hastalarda tedaviye belirli aralıklar verilerek 
devam edilir. Vejetaryenlerde özel diyette ufak değişiklikler yapıldı.

Bulgular: Çalışmaya katılan obez hastalarda bu tedaviyle verimli sonuçlar alınmıştır. Verimli 
sonuç alınamayan hastaların belirlenen kurallara uymadıkları ya da bu kurallara uymayı gözden 
kaçırdıkları farkedilmiştir. Bu nedenle doktorun ilgi ve takibinin tedavide önemli bir yere sahip 
olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Obez hastaların HCG ile tedavisinin fazla yağlarını kaybetmeleri açısından hastalara büyük 
bir avantaj sağladığı tespit edilmiştir. Yanlış yapılan diyet nedeniyle topuk kısmından yağ kaybeden 
hastalarda yürürken acı hissini bildiren vakalar olmuştur. HCG tedavisiyle bu durumun düzeldiği 
görülmüştür. Hastalarda eşlik eden diğer rahatsızlıklara,besin emilimine veya metabolizma üzerine 
olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir. Miyokard zayıflığı vakalarına iyi gelmesi  nedeniyle kardiyologlar 
tarafından bu tedaviden bahsedilmektedir.  

Anahtar Sözcükler: Obezite, HCG, tedavi, diyet, obezite.
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İnsan Koryonik Gonadotropin Hormonunun Obezitedeki Rolü

Öğrencinin Adı-Soyadı: Elif Atlı 
Danışmanı: Doç.Dr. Hatice Kübra ELÇİOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada gerçekçi bir vücut ağırlığı kaybı hedeflenerek, obeziteye ilişkin morbidite ve 
mortalite risklerini azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam 
kalitesini yükseltmek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya katılan obez hastalara hamile kadınların idrarından elde edilen insan 
koryonik gonadotropin hormonu  (HCG)  tedavisinin gereklilikleri anlatılmıştır. HCG enjeksiyonu 
ve özel bir diyet uygulanmış ve hastalarda gerekli izlemler yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan obez hastalar HCG tedavisini ve kurallarını birebir uyguladığı taktirde 
olumlu sonuçlar almıştır.  HCG tedavisinin kuralları bazı obez hastalarda uyunç problemine sebep 
olduğu için kilo veremeyen veya kilo alan bireyler gözlemlenmiştir.

Sonuç: HCG tedavisi ile anormal yağlarını kaybederek sağlığına kavuşan obez hastaların hayat 
standartları yükselmiş ve yaşam kaliteleri artmıştır.

Anahtar Sözcükler: HCG hormon tedavisi, diyet, obezite, kilo verme.
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Besinlerle İlaçların Etkileşimi ve Eczacının Rolü

Öğrencinin Adı-Soyadı: Merve Küçük 
Danışmanı: Doç.Dr. Hatice Kübra ELÇİOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Gıdalarla ilaçlar arasındaki etkileşim, ilaç tedavisinin başarılı olmasında ve birçok ilacın yan etki 
profilleri üzerinde yaygın etkilere sahip olabilir. İlaç-gıda etkileşimleri klinik anlamda önemli 
değişkenlik gösterir. Genel olarak, gıdaların ilaç üzerindeki etkisi, ilacın biyoyararlanımında 
azalmaya neden olur; bununla birlikte gıda, alınan ilacın klirensini de değiştirebilir. Bazı gıdalar 
ilacın etkisini tedavide önemli ölçüde etkiler ve ciddi yan etkiler, toksisite veya terapötik etkide 
azalma ile sonuçlanır. Bazı durumlarda ise bu etkileşim, ilaç etkinliğini arttırarak veya potansiyel yan 
etkileri azaltarak faydalı bir etkiye neden olabilir. Eczacılar, bulundukları her uygulama ortamında 
olası ilaç-gıda etkileşimlerinin izlenmesinde dikkatli olmalı ve belirli ilaçları alan hastalarda 
görülebilecek istenmeyen etkileri önlemek için hasta üzerinde risk oluşturabilecek yiyecekleri veya 
içecekleri hastalara bildirmelidirler. Eczacıların, ilaçlara, özellikle de günümüzün yeni ilaçlarına karşı 
potansiyel ilaç-gıda etkileşimleri bilgi ve tecrübelerini güncel tutmaları gereklidir, böylece hastalara 
uygun bir şekilde danışmanlık yapabilirler.

Anahtar Sözcükler: İlaç, besin, bitki, eczacı, etkileşim.
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Alerjik Astma ve Tedavisinde Kullanılan Ajanlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Nagihan Arslan 
Danışmanı: Doç.Dr. Hatice Kübra ELÇİOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Astım, kronik hava yolu inflamasyonu, hava yolu aşırı duyarlılığı, diffüz ve reversibl hava 
yolu obstrüksiyonu ile karakterize bir hastalıktır. Görülme sıklığı ülkeden ülkeye değişiklik 
gösterir.  Özellikle gelişmiş ülkelerde çocuklarda görülen en önde gelen kronik hastalıktır. Ailede 
atopi öyküsü olan çocuklarda daha sık görülür ve semptomlar ve alevlenmeler sıklıkla viral 
enfeksiyonlar, iç ve dış alerjenler, egzersiz, tütün dumanı ve hava kalitesi gibi çeşitli tetikleyiciler 
tarafından tetiklenir. Geriatrik astımda ise, hekimlerin, patojenik mekanizmaları ve patofizyolojik 
özellikleri hakkındaki bilgi eksikliği nedeniyle ve geriatrik astımın gençlikteki astımın yapısal ve 
işlevsel değişikleri tekrarladığı yanılgısına düşülmesi nedeniyle birçok zorlukla karşılaşılmaktadır. 
Astım farmakoterapisinde, önce tetikleyici faktörleri ortadan kaldırmak gereklidir. Bu bakımdan 
hasta eğitimi büyük önem taşımaktadır. Sonrasında ise kılavuzlardaki farmakoterapi sırası 
izlenmelidir.Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar; kısa etkili inhale β2 agonistleri, bronkodilatörler, 
inhale kortikosteroidler, lökotrien reseptör antagonistleri, uzun etkili β2 reseptör agonistleri, uzun 
etkili teofilin, anti-IgE antikorları, kromolin sodyum ve oral steroidlerdir. Uygun farmakoterapinin 
seçilmesinde ve uygulanmasında sağlık ekibi üyelerine büyük sorumluluk düşmektedir.

Bu çalışmada, atopik egzama hastalarında yaşam kalitesini yükseltmek, daha az ilaçla alevlenmelerin 
önüne geçmek, atopi ile astım arasındaki ilişkiyi kavramak ve çocukluk ve yaşlılık dönemlerinde 
astımın farmakoterapisinde daha güvenli bir yol izlemek amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Alerji, atopik egzama, astım tedavisi, pediatri, geriatri.
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Diyabet Tedavisinde Kullanılan Geleneksel İlaçlar ve Doğal Ürünler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Şahin Kutlu 
Danışmanı: Doç.Dr. Hatice Kübra ELÇİOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Diyabet; insülin eksikliği, rölatif yetersizliği veya hiç olmaması sonucu hiperglisemi ve glukozüriye 
neden olan metabolik bir hastalıktır. Günümüzde, sıklığı ve oluşturduğu komplikasyonlar 
nedeniyle tüm dünyada önemi gittikçe artan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Diyabet prevalansının dünyada ve ülkemizde artış göstermesi nedeniyle, diyabetli kişilerin daha 
sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini sağlamak için diyabet tedavisinde yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Diyabet tedavisinde hedef, kan glukozunun normal düzeylere indirilmesi ile birlikte 
mikro ve makrovasküler komplikasyonların önlenmesidir. Diyabet tedavisinde kullanılan, farklı 
mekanizmalarla etki gösteren oral antidiyabetik ajanlar ve farklı etki süreli insülinler günümüzde 
kullanılmaktadır.

Hastalığın klinik seyrinde en erken ortaya çıkan bozukluk birinci faz insülin sekresyon yetersizliğidir. 
Diyabet tedavisinde amaç, insülinin yetersiz salgısı ve/veya insülin direnci sonucu oluşan 
hiperglisemiyi önlemek, beta hücre harabiyetini azaltmak, eşlik eden diğer metabolik sorunları 
düzeltmek ve komplikasyonları önlemektir. Günümüzde klinisyenler tarafından diyabet tedavisi 
için, geniş yelpazeli oral antidiyabetik ilaçlar tercih edilmektedir. Ancak yan etkilerin fazlalığı ve 
etkileşimler nedeniyle gün geçtikçe bitkisel tedavilere olan ilgi artmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada 
ki amacımız, diyabet tedavisinde uygulanan güncel yaklaşımlar ve bitkisel ilaçlarla ilgili yeni 
çalışmaların değerlendirilmesi ve tedaviye yeni yaklaşımlar getirmektir.

Anahtar Sözcükler: Diyabet, insülin, tedavi, doğal ürünler, oral antidiyabetik ajanlar.
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Tiroid Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar ve Doğal Ürünler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Saliha Aydın 
Danışmanı: Prof.Dr. Levent KABASAKAL 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2018

ÖZET

Tiroid bezi, hormonlarını büyük ölçüde ve uzun süre depo eden tek endokrin bezdir. Tiroid bezinden 
tiroksin (T4), triiyodotironin (T3), ve kalsitonin hormonları sentezlenmektedir. Tiroid bezi yaşamsal 
önem taşımamasına rağmen; tiroid hormonunun yetersiz salgılanması (hipotiroidizm) bradikardi, 
soğuğa karşı dayanıksızlık, zihinsel ve fiziksel yavaşlamaya neden olur. Tiroid hormonlarının aşırı 
salgılanması (hipertiroidizm) ise taşikardi, kardiyak aritmiler, kilo kaybı, sinirlilik, tremor ve aşırı 
ısı üretimine neden olabilir. Tedavide ilk basamakta hastanın adrenerjik semptomlarını baskılamak 
için beta adrenerjik reseptör blokajı gerekir. Hastanın mevcut semptomları kontrol altına alındıktan 
sonra tedavide antitirod ilaç kullanımı, radyoaktif iyot ablasyon veya cerrahi seçeneklerinden biri 
seçilebilir.

Tiroid hastalıklarının tedavisinde ilaçların yanısıra, bitkilerin kullanılması üzerine de çalışıldığı 
araştırmalar mevcuttur. Yapılan bir çalışmada Trigonella foenum-graecum ve Allium sativum’un 
hipertiroidizmin düzenlenmesinde ayrı ayrı ve birlikte kullanılabileceği önerilmektedir. Üç meyve 
kabuğu ekstresi (Mangifera indica, Citrullus vulgaris ve Cucumis melo) ile yapılan bir çalışmada 
ekstrelerin tiroid hormonlarını (T3 ve T4) önemli ölçüde arttırması, doku lipid peroksidasyonunu 
eş zamanlı olarak azaltması ile tiroid uyarıcı ve antiperoksidatif rolünü ortaya koymuştur. Uzamış 
hipertiroidizm sıklıkla hiperglisemi ve diabetes mellitus için bir neden olarak kabul edilir. Yapılan 
bir çalışmada A. marmelos, E. officinalis ve O. sanctum ekstrelerinin sinerjik etkilerinin standart bir 
antitiroid ilaç, propiltiyourasil ve bireysel ekstre ile karşılaştırıldığında daha belirgin olduğunu açıkça 
göstermektedir. İncelenen bitki ekstrelerinin de doğada antiperoksidatif olduğu bulunduğundan, 
hipertiroidizm ve/veya hipergliseminin iyileşmesi için kullanımı düşünülebilir. Bununla birlikte, 
insanlarda terapide dozun ve sürenin optimizasyonu için daha fazla araştırma şarttır. Diğer taraftan 
akupunktur; tiroid hormonlarının hipofizden salınan titoid stimüle edici hormon (TSH) ve onu 
indükleyen tiroid salgılatıcı hormon (TRH) üzerindeki, sürrenal bezden salınan kortizolün yine 
hipofizden salınan (adrenokortikotropik hormon) ACTH ve onun indükleyicisi kortikotropin salıcı 
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hormon (CRH) üzerindeki baskılayıcı etkileri gibi, karşıt sistemler  mekanizmalar yada maddeler 
aracılığıyla dengelenmekte ve akupunktur tedavilerinde doz aşımının tümüyle önüne geçilmektedir.

Bu çalışma, tiroid hastalıkları hakkında genel bilgileri içeren ve tedavisinde kullanılan ilaçlarla 
birlikte doğal ürünlerle ilgili araştırmaları kapsayan bir derleme çalışmasıdır.

Anahtar Sözcükler: Tiroid, hipertiroidi, hipotiroidi, farmakoterapi, doğal ürünler.
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Antibakteriyel İlaçlar; Besin ve İlaç Etkileşimleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sümeyra Aydın 
Danışmanı: Prof.Dr. Levet KABASAKAL 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2018

ÖZET

İlaç-ilaç etkileşimleri farmakodinamik, farmakokinetik ve farmasötik olmak üzere başlıca üç gruba 
ayrılmaktadır. Farmakokinetik etkileşimler sonucu ilaçların emilim hızları, proteinlere bağlanma 
derecesi, metabolizma ya da eliminasyon hızları değişmektedir. Antagonizma veya sinerjizma ile ise 
farmakodinamik etkileşimler meydana gelmektedir. Farmasötik etkileşimler ise geçimsizlik ve vücut 
dışında gerçekleşen etkileşimlerdir. Tüm bu etkileşimler sonucu ilaçların terapötik etkisi kaybolabilir 
veya farmakolojik etkisi aşırı artarak toksisite gelişebilir.

Antibakteriyeller ilaçlar yaygın olarak kullanılan ve etkileşim potansiyelleri yüksek olan bir ilaç 
grubudur. Son yıllarda Amerikan gıda ve ilaç dairesi (FDA) tarafından yapılan çalışmalarda 
antibakteriyel ajanlarla önemli ilaç etkleşimlerinin potansiyel riskleri üzerinde durulmaktadır. 
Elektronik sağlık kayıt sistemlerinin çoğu, ilaç- ilaç etkileşimlerini düzenli olarak kontrol edebilen ve 
ilaç etkileşimiyle ilişkili advers olayların önlenmesine yardımcı olabilecek programlar içermektedir. 
Bu programlar sağlık bakım sağlayıcılarına ilaçların güvenli ve etkili kullanımını sağlamada büyük 
kolaylıklar sağlamakta ve ilaca bağlı istenmeyen etkileşimleri azaltmaktadır.

İlaç tedavisinin başarısını arttırmak ve hasta güvenliği açısından ilaç ve besin etkileşimleri dikkate 
alınmalı, muhtemel etkileşimlerde alternatif ilaçlara geçilmeli ya da hastalar yakın gözlem altında 
bulundurulmalıdır. Antibakteriyel ilaçların ilaç ve besinlerle olası etkileşimlerini içeren bu çalışma 
etkileşimlerin önlenmesine ve yönetilmesine yardımcı olacaktır. Bu sayede ilaç-ilaç ve ilaç-besin 
etkileşimleri sonucu meydana gelebilecek terapötik başarısızlık ve toksisitenin azaltılarak tedavi 
başarılarının arttırılması hedeflenmektedir.

Anahtar Sözcükler: Antibakteriyel ilaçlar, ilaç-ilaç, ilaç-besin, etkileşim, toksisite.
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Fosfodiesteraz Enzim İnhibitörleri ve Terapötik Önemi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Hümeysa Kiyak 
Danışmanı: Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmakoloji 
Yılı: 2018

ÖZET

Fosfodiesteraz enzimleri vücutta miyosit, beyin, penis, kalp, akciğer gibi yaygın olarak birçok 
bölgede yer alır ve temel olarak 11 alt gruptan oluşmaktadır. Bu enzimler ikinci haberci sistemler 
olarak adlandırılan iki sinyal iletim sistemi; cAMP ve cGMP’yi hidrolize ederek hücre içi sinyal 
mekanizmzlarında bozukluklara neden olurlar. Son yıllarda hücre içinde oluştuğu bilinene bu 
hasarın önlemesinde fosfodiesteraz enzim inhibitörleri gündeme gelmektedir. Dokuda enzimin 
ekspresyonundaki artışa bağlı olan hasarı inhibisyon ile azaltmak yoluna gidilmektedir. Erektil 
disfonksiyonda yaygın kullanımda olan PDE5 inhibitörü sildenafilin yanı sıra son zamanlarda 
santral sinir sistemi hastalıklarında da PDE inhibitörlerine başvurulmaktadır. Bilişsel bozukluklarda, 
dikkat eksiklğinde ve hiperaktivite üzerinde enzimlerin etkinliği araştırılmakta ve gerekli hayvan 
çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle şizofreni, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve Alzheimer 
gibi hastalıklarda beyin dokusunda farklı bölgelerde yer alan PDE3, PDE4, PDE5 ve PDE10 enzimleri 
yeni tedavi hedefleri arasındadır.

Anahtar Sözcükler: Fosfodiesteraz enzimi, cAMP, cGMP, sinyal iletimi, psikiyatri.
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Multipl Skleroz

Öğrencinin Adı-Soyadı: Leyla Ahıskalı  
Danışmanı: Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmakoloji 
Yılı: 2018

ÖZET

Multipl skleroz (MS), dünyada ortalama 2,5 milyon insanı etkileyen merkezi sinir sisteminin 
kronik  nöroinflamatuar hastalığıdır. İnflamasyonda rol alan hücreler hastalığın ilk ortaya çıktığı 
dönemlerde zararlı olarak nitelendirilse de; daha iyi tanımlandıkça sadece zararlı olmadıkları, 
antiinflamatuvar özellikleri ile yararlı olabilecekleri de zamanla öğrenilmiştir. Bu yıkıcı ve olumlu 
etkiler demiyelinizasyonun ve remiyelinizasyonun önemini vurgulamaktadır. Aktif demiyelinizasyon 
özelliği olan lezyonlar incelendiğinde, demiyelinizasyon, inflamasyon ve oligodendrosit hasarı 
yönüyle hem immunopatolijik hemde yapısal farklılıkları olduğu gözlemlenmiştir. MS her yönüyle 
heterojen özelliklere sahiptir ve inflamasyonun karakterine göre farklı alt gruplardan oluşmaktadır. 
MS için henüz tedavi edici ilaçlar olmasa da; hastalığın nüks sıklığını azaltan ve ilerlemesini 
yavaşlatan immunmodülatör tedaviler uzun yıllardır tedavide kullanılmaktadır. Bu tedaviler ile 
immünopatolojide rol alan yolaklar ve bağışıklık sistemi hücreleri etkilenmeye çalışılmış ve beklenen 
etkiyi tam sağlayamadıkları için monoklonal antikorlar ile tedaviye yeni boyut kazandırılmıştır. 
Monoklonal antikorlar ile hedefli (a4 integrin, CD52, CD25)  tedaviler sağlanmıştır. Son zamanlarda 
onaylanan özellikle B hücrelerini etkileyen yeni anti-CD20 monoklonal antikorları  ise primer 
progresif multipl skleroz hastaları için umut olmuştur.

Anahtar Sözcükler: Multipl skleroz, immunopatoloji, inflamasyon, immunmodülatör, monoklonal 
antikor.
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Kalp Yetmezliğinin Patogenezi ve Kullanılan İlaçlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Arzu Bayraktutar 
Danışmanı: Prof.Dr. Göksel ŞENER 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2018

ÖZET

Kalp yetmezliği birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkan, hemodinamik, renal ve nörohumoral 
yanıtlarla karakterize, sık sık hastaneye yatışı gerektiren, yüksek ölüm riskine sahip ve genellikle 
kompleks terapötik tedaviye ihtiyaç duyulan klinik nir tablodur. Görülme sıklığı hem gelişmiş hem 
de gelişmekte olan ülkelerde giderek artmakta olan kalp yetmezliğinde, zamanında ve doğru olark 
koyulan tanı hastalığın ilerlemesini yavaşlaır. Hastaneye yatış sıklığını ve ölüm oranını azaltır.

Kalp yetmezliğin gelişimi esnasında bu durumu kompanse etme yönünde iki mekanizma (hormonal 
ve nörohümoral) aktive olur. 1- Sempatoadrenal etkinlik artışı: Starling yasasına uyum gereğidir. Bu 
yasaya göre; Adrenal medulladan katekolamin salgısı, damarlarda sempatik tonus artar ve sonuçta 
kalpte taşikardi ve damarlarda yaygın vk mevcuttur. 

Yetmezlik belirgin hale geldiğinde ortaya çıkan doku hipoksisi de refleks olarak sempatik aktiviteyi 
giderek artırır. Plazma adrenalin ve NA düzeyi yükselir. Bu durum ise ön yükü ve arka yükü 
artırdığından yetmezliğe girmiş kalbe olumsuz yönde etki yapar. Bu nedenle KKY tedavisinde 
vazodilatör ilaçlar önemlidir. 2- Renin-anjiyotensin-aldesteron sisteminin etkinliğinde artış: Kalp 
debisinin ve böbrek kan akımının azalması, ve sempatik aktivitedeki artış bu sistemi (RAA) aktive 
eder. Dolayısıyla renin ve anjiotensin ve daha sonra aldesteron artar, sonuçta hipervolemi gelişir.

Temelinde birçok farklı etyolojinin yer aldığı kalp yetmezliğinde birçok farklı terapötik yaklaşım 
söz konusudur. Hastanın günlük tuz alımının kısıtlanması kilo kontrolünün sağlanması, gibi 
temel önlemlerin yanında farmakolojik tedavi seçenekleri dikkatlice sunulmalıdır. Kalp yetmezliği 
tedavisinde hedef, kalbin kasılma gücünün artması, kalbte önyük ya da arka yükün azaltılmasıdır. 
Böylelikle hastanın klinik durumu, fonksiyonel kapasitesi ve yaşam kalitesini iyileştirilerek 
mortaliteyi azaltmak en önemli amaçtır.

Anahtar sözcükler: Kalp yetmezliğinin patogenezi, yetmezliğin tanısı, tedavi seçenekleri.
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Antikoagülan İlaçlar ve Yeni Gelişmeler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Merve Hırca 
Danışmanı: Prof.Dr. Göksel ŞENER 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2018

ÖZET

Kanın pıhtılaşmasını önleyen yada oluşan pıhtıyı eriten ilaçlar antikoagülan ilaçlar olarak 
adlandırılır. Etki profilleri yönünden;

i. Trombosit adezyon ve/veya agregasyonunu engelleyen (antitrombositer), 

ii. Pıhtılaşma mekanizmalarını inhibe eden (antikoagülan), 

iii. Trombozu eriten (fibrinolitikler ya da trombolitik) ilaçlar olmak üzere 3 grupta toplanırlar. 

Pıhtılaşma, hemostaz sırasında damar dışında, trombus ise damar içinde oluşur. Yaşamsal fizyolojik 
bir olay olan hemostaz, zedelenmiş ya da kesilmiş damardan kanın durdurulmasıdır. Tromboz 
ise hemostaza benzer mekanizmalarla oluşan damar içi pıhtı (trombus) oluşumudur, istenmeyen 
patolojik bir durumdur. Antitrombotik ilaçlar esas olarak tromboz ve onun neden olduğu hastalıkların 
tedavisinde kullanılırlar. Bu derlemede bu hastalıklar ve tedavisinde kullanılan temel ilaçlarla birlikte 
yeni geliştirilen ilaçlara da değinilmiştir.

Anahtar sözcükler: Hemostaz, pıhtılaşma, antikoagülanlar, fibrinolitikler, antitrombositer ilaçlar.
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Yaşlılıkta Polifarmasi 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Aynur Yıldırım 
Danışmanı: Prof. Dr.Hatice Kübra ELÇİOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2018

ÖZET

Bitirme ödevi tez konum olan yaşlılıkta polifarmasi insan hayatının belirli bir dönemi olan yaşlılık 
dönemini ele almakta olup bu dönemdeki ilaç kullanımı ve bu kullanıma bağlı olarak ilaçlar arasındaki 
etkileşimin incelenmesini içermektedir. Bu etkileşimlerin hastalara ne gibi getirileri olduğunu, 
hastaların, eczacıların nelere dikkat etmesi gerektiği ve hangi mekanizmalarla etkileşimlerin ortaya 
çıktığını incelemektedir. Yaşlılıkta polifarmasi günümüzde incelenen önemli konulardan bir tanesidir. 
Ortalama insan ömrü son yıllarda artmıştır. Bunun bir getirisi olarakta yaşlılık döneminde kullanılan 
ilaç oranında da bir yükselme yaşanmıştır. Zehiri ilaçtan ayıran fark dozu olması nedeniyle farklı 
etken maddelerin bir arada kullanılması bilim dünyasını polifarmasi konusunu incelemeye istmiştir.
insan hayatının en fazla ilaç kullanım dönemi yaşlılık olması mukabilinde yaşlılıkta polifarmasi bir 
çok bilim adamı tarafından odak noktası haline gelmiştir. 

Tezimi seçme nedenim ise mesleğin eczane eczacılığı alanında ilerlemek istememden dolayı eczanede 
en çok mahatab olduğum hasta grubunu incelek ve çoklu ilaç kullanımı hakkındaki bilgi oranımı 
artırmayı hedeflememdir. Tezimin amacı kedimi eczacılık adına, farmakoloji adına geliştirmek 
ve bilime katkıda bulunmaktır. Temelde bilim dünyasında ki makalelerin taranmasıyla oluşan bir 
ödevdir. Uluslararası anlamda bir çok bilim adamının labaratuvarda konuyu araştırma teknikleri, ne 
gibi kaynaklardan yararlandıkları gibi teknikler yer almaktadır.

Anahtar Sözcükler: Yaşlılık, ilaç etkileşimi, ölüm oranı, polifarmasi.
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Yaşlılarda Aşı Kullanımı

Öğrencinin Adı-Soyadı: Hilal Güneş 
Danışmanı: Prof. Dr.Hatice Kübra ELÇİOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmakoloji 
Yılı: 2018 

ÖZET

Yaşlı bireyleri gribe karşı korumak için daha etkili toplum sağlığı araçları arttığı halde ortam, 
toplum ve çalışma düzenine bakılmaksızın grip aşısının yaşlılardaki etkinliği azalmaktadır. 65 yaş 
üstü kişilerde aşı etkinliğini geliştirmek için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Adjuvan kullanma, 
yeni uygulama yolları yaşlılarda grip aşısını geliştirmek için çeşitli stratejilerin başında gelir.65 yaş 
üstü kişilerde s.pnömoni toplum kökenli pnömoninin yaygın nedenlerinden biridir. Genç bireylere 
göre daha yüksek morbidite ve mortaliteye neden olur. Bu yaş grubu için pnömokokal konjuge 
ve pnömokokal polisakkarit aşılarının her ikisinin de kullanımı önerilmektedir. Pnömokokkal 
aşılama alanında yeni gelişmeler 13 serotipli protein konjuge polisakkarit aşının lisanslanmasıyla 
başlamıştır. Özellikle inaktif aşılar için antikor seviyesi yaşlı bireylerde daha düşüktür ve yaşlanmayla 
birlikte hızlıca azalmaktadır. T-hücresi bağışıklığının yaşla birlikte azalması zonanın insidansını ve 
ciddiyetini artırmaktadır. 60 yaş ve üstü kişilerde zona ve postherpetik nevraljiye karşı konsantre 
atenüe aşının etkinliği bildirilmiştir. Buna rağmen zona oluşumuna karşı aşının etkinliği yaşlanmayla 
azalmaktadır.

Gelişen ekonomide aşılama ile ilişkili kişilerin tutumu ve inanışları, sağlık uzmanlarının tavsiyeleri, 
aşı güvenliği ve etkinliği, hastalıklara duyarlılığın farkedilmesi aşı alımı ile ilişkili önemli 
faktörlerdir. Aynı zamanda, aşı tavsiyelerini tam olarak uygulamak için ulusal sağlık sistemine 
bağlılık eksikliğinden dolayı yaşlılar aşı uygulamasının gerekliliğinden habersiz olabilirler. Uygun 
çalışma kadrosuyla halk eğitim kampanyaları ve adjuvan ekleme, doz artırma, aşı kompozisyonunda 
değişiklik gibi aşı formülasyonunda yenilikler ile immün cevabın artırılmasıyla aşı alım oranında 
artma sağlanabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Aşılama, yaşlı, immun yaşlanma, bağışıklık, grip aşısı.
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Antianginal İlaçlar 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Muzaffer Kadıoğlu 
Danışmanı: Prof. Dr. Levent KABASAKAL 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2019

ÖZET

Koroner arter hastalığı, dünyada morbidite ve mortalitenin önde gelen bir nedenidir. Kronik stabil 
angina ve akut koroner sendromu da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Anjina 
pektoris geleneksel olarak, fiziksel eforla veya duygusal stresin yol açtığı, miyokard oksijen talebini 
artıran ve dinlenme veya nitrat tarafından hafifletilen bir göğüs rahatsızlığı sendromu olarak 
tanımlanır. Anjin, perkütan ve cerrahi revaskülarizasyonun yanı sıra tıbbi tedavi de dahil olmak 
üzere çeşitli şekillerde tedavi edilebilir.

Tıbbi tedavinin amacı semptomların giderilmesi, aterosklerotik kalp hastalığının ilerlemesinin 
önlenmesi ve akut koroner sendrom ve mortalite insidansındaki azalmadır. Anjinaya neden olan 
veya çöken ilişkili hastalıkların tedavisi, bir arada var olan risk faktörlerinin yönetimi ve daha 
fazla kardiyovasküler olayı önlemek için diğer  ilaçların reçetelenmesi tıbbi tedavinin çok önemli 
yönleridir.

Bu çalışmada, koroner arter hastalığının belirlenmesinde ve anjina tedavisinde kullanılan ilaçların 
etkileri ve yan etkilerinin yanısıra kullanmlarında dikkat edilecek hususlar değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Angina pektoris,  akut koroner sendrom, aterosikleroz, tedavi, antianjinal ilaçlar.
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Diyabet İndüklü Alzheimer Modelinde Camellia Sinensis Bitkisinin 
Etkilerinin Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Tuğba Gün 
Danışmanı: Prof. Dr. Levent KABASAKAL 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: Elde edilen bilgiler ışığında diyabet ile Alzheimer hastalığı ortak patogeneze sahiptir. Diyabet 
tedavisinde etkili olan sodyum glukoz ko-transporter inhibitörlerinin ayrıca asetilkolinesteraz 
inhibitörü olduğu bulunmuştur. Doğal bileşenlerden bu etkiyi sağlamak adına araştırmalar 
yapılmaktadır. Çalışmamızda halk arasında yaygın kullanımı olan Camellia sinensis, sodyum 
glukoz ko-transporter inhibitörü bir bitki olmasından dolayı Alzheimer hastalığı modelinde etkili 
olabileceği düşünülerek kullanıldı.

Gereç ve Yöntem: Dişi ve erkek Sprague-Dawley sıçanlarda 8 hafta boyunca yüksek yağlı diyet ile 
beslenme ve 4. hafta sonunda düşük doz streptozotosin ile model oluşturuldu. Ardından Camellia 
sinensis ile 4 haftalık tedavi dönemi başlatıldı. Deney süresince ağırlık ve kan glukozu ölçümleri 
yapıldı. Bu dönemde oral glukoz tolerans testi, insulin tolerans testi ve bazı davranış deneyleri 
uygulandı.

Bulgular: Çalışmamızda Alzheimer modelinin oluştuğu ve Camellia’nın kan glukozunu düşürdüğü 
ayrıca bazı davranış deneylerinde öğrenme bellek üzerine etkili olduğu bulundu.

Sonuçlar: Camellia sinensis’in Alzheimer ve diyabet tedavisi için umut verici etkilerinin olduğu 
görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Camellia sinensis, yüksek yağlı diyet, streptozotosin, Alzheimer hastalığı, 
diyabet.
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Diyabet İndüklü Alzheimer Modelinde Rosa Canina Bitkisinin 
Etkilerinin Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Özge Karakuş 
Danışmanı: Prof. Dr. Levent KABASAKAL 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: Yapılan çalışmalar doğrultusunda diyabet ve Alzheimer’ın ortak patofizyolojik mekanizmalara 
sahip olduğu görülmektedir. Antidiyabetik bir ajan olan sodyum glukoz ko-transporter inhibitörlerinin 
aynı zamanda asetilkolinesteraz inhibitörü olduğu bulunmuştur. Bu etkiyi oluşurabilecek sodyum 
glukoz ko-transporter inhibitörü doğal ürünlerden aktif bileşikler bulma çabaları halen devam 
etmektedir. Çalışmamızda tüm bu sebeplerden dolayı Alzheimer modelinde etkili olacağı düşünülen 
ayrıca hem sodyum glukoz ko-transporter inhibitör etkinliği bulunan hem de antidiyabetik etkinlik 
gösteren Rosa canina ekstresi kullanıldı.

Gereç ve Yöntem: Dişi ve erkek Sprague Dawley sıçanlarda 8 hafta boyunca yüksek yağlı diyet ile 
beslenme ve 4. hafta sonunda düşük doz streptozotosin ile model oluşturuldu. Ardından Rosa canina 
ile 4 haftalık tedavi dönemi başlatıldı. Deney süresince ağırlık ve kan glukozu ölçümleri yapıldı. Bu 
dönemde oral glukoz tolerans testi, insulin tolerans testi ve bazı davranış deneyleri uygulandı.

Bulgular: Çalışmamızda diyabet indüklü Alzheimer modelinin oluştuğu ve Rosa canina’nın kan 
glukozunu düşürdüğü görüldü. Ayrıca Rosa canina’nın bazı davranış deneylerinde öğrenme bellek 
konusunda etkili olduğu bulundu.

Sonuçlar: Rosa canina’nın Alzheimer ve diyabet tedavisi için umut verici etkilerinin olduğu 
görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Rosa canina, yüksek yağlı diyet, streptozotosin, alzheimer hastalığı, diyabet.
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Alzheimer Hastalığı Patofizyolojisinde Nöroinflamasyonun Rolü

Öğrencinin Adı-Soyadı: Kübra Baykoz 
Danışmanı: Prof. Dr. Levent KABASAKAL 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2019

ÖZET

Alois Alzheimer, bir asır önce Auguste D’nin beyninin histolojik bölümlerini mikroskopla 
incelendiğinde, yalnızca Alzheimer hastalığının karakteristik özelliği haline gelen amiloid plaklar ve 
nörofibriler yumaklar değil, aynı zamanda plakların etrafında toplanmış glial hücreler de görmüştür. 
Günümüzde, AH’de nöroinflamasyona aracılık eden bu doğal immün hücrelerin, özellikle mikroglia 
ve astrositler hastalık patogenezinde önemli bir rol oynadığı ve muhtemelen, plakları ve yumakları 
oluşturan amiloid ve tau proteinleri kadar önemli olabilecek yeni terapötik hedefler sunduğu 
düşünülmektedir. Nörofibriler yumak (NFY) ve amiloid plaklara, astroglial ve mikroglial aktivasyonun 
eşlik etmesi ve plakların çevresinde akut faz proteinleri, sitokinler, kompleman elemanları ve proteazlar 
gibi inflamasyon sürecine katılan birçok maddenin varlığının saptanmış olması, AH’de inflamatuvar 
süreçlerin ve glial aktivasyonun da patojenik sürecin bir parçası olduğunu ya da en azından hastalığın 
ilerlemesine katkıda bulunduğunu düşündürmektedir. Amiloid β (Aβ) birikiminin, mikroglial ve 
astroglial hücreleri aktive ettiği anlaşılmaktadır. Aktive olan mikroglial hücrelerden sitokinlerin 
salgılanması, akut faz reaktanları ve komplemanın aktive edilmesiyle inflamasyon oluşması, salınan 
proinflamatuar sitokinlerin ve nörotoksinlerin nöronal hasara yol açması ya da şiddetlendirmesidir. Öte 
yandan, mikroglial hücrelerin diğer monosit-makrofaj soyundan hücrelere benzer biçimde yüzeylerinde 
eksprese ettikleri hücre ölüm reseptörü ligandları aracılığıyla da hedef hücre ölümünü tetiklemesi 
olasıdır. AH’de inflamatuar süreçlerin katkısını destekleyen bulgulardan biri de antiinflamatuar tedavi 
yaklaşımlarının bu hastalıkta kısmen yarar göstermesidir.

Bu çalışmada AH ile ilgili nöroinflamasyon araştırmalarının mevcut durumu özetlenmiş olup, 
nöroinflamasyon ile AH’deki bazı inflamasyon faktörleri arasındaki bağlantılara odaklanılmıştır. 
Bu bağlamda işlevsiz kan beyin bariyeri, mikroglia ve astrositlerin fonksiyonel tepkilerindeki 
değişiklikler, sinir sistemi immün bileşenleri ve bunun yanı sıra beyne sızan periferal immün hücreler 
incelenmiştir ve ayrıca AH için antiinflamatuar terapi seçenekleri gözden geçirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Alzheimer hastalığı, nöroinflamasyon, glial hücreler, periferal immün hücreler, 
antiinflamatuar terapi.
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Kannobinoidler ve Tedavide Kullanımları ile İlgili Güncel Çalışmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ebru Bulut 
Danışmanı: Prof. Dr. Levent KABASAKAL 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2019

ÖZET

Son yıllarda, kenevirin ve bileşenlerinin tıbbi kullanımının geniş bir yelpazesine artan bir ilgi 
vardır; ancak, yasalar ve düzenlemeler ülkeler arasında büyük ölçüde farklıdır. FDA, 23 Avrupa 
ülkesi ve Kanada kannabinoid bazlı ilaçları onaylamıştır. Delta-9 tetrahidrokannabinol  (∆9-THC) 
ve kannabinoid (CB) için CB1 ve CB2 reseptörleri tanımlanmıştır. CB reseptörler gastrointestinal 
sistemde, özellikle enterik sinir sisteminde yaygın olarak bulundu ve özellikle enterik sinirler, sinir 
lifleri ve uçlarında gösterilmiştir. Bütün CB agonistler, endokannabinoidler, fitokannabinoid ve 
sentetik kannabinoidler CB1 ve CB2 reseptörler üzerinden etki göstermektedir. Daha sonra insan 
vücudunda bu reseptörler üzerinden etki eden anandamid (AEA) ve 2 araşidonilgliserol (2-AG) 
gibi endokannabinoidlerin saptanmasıyla “kannabinoid sistem” tanımlanmıştır. İlk olarak esrarın 
iştahı uyarıcı etkileri Alzheimer hastalarıyla yapılan bir çalışmada gözlemlenmiştir. Bu gözlemde 
hastaların yalnızca iştah ve vücut ağırlığı artmadığı, aynı zamanda hastaların arasındaki huzursuzluk 
ve kötü davranışların da azaldı görülmüştür. 

FDA onaylı iki kannabinoid ürünü bulunmakta ve pekçok çalışma da devam etmektedir. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde reçete edilebilen iki ilaç bulunmaktadır Bunlar sentetik THC bileşiği 
dronabinol ve nabilon. Nabilone THC’nin yarı sentetik analoğu ve dronabinolden yaklaşık 10 kat 
daha fazla etkilidir. Her ikisi de mide bulantısı ve kusmaya bağlı kemoterapiler için onaylanırken 
dronabinol son çalışmalarda HIV ile ilişkili anoreksi için de onay almıştır. Nabiksimols, THC ve 
CBD karışımı rasemik olan bir oral spreydir. Kanada’da; tedaviye dirençli kanser ağrısı, MS ile 
ilişkili spastisite için Birleşik Krallık’ta, İspanya, ve Yeni Zelanda’da onaylanmıştır. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde kanser ağrısı için faz 3 denemeleri hala sürmektedir.

Bu çalışmanın amacı, kannobinoidlerin tedavide kullanımı ve bu konuda yapılan güncel çalışmaları 
derlemektir.

Anahtar Sözcükler: Kannobinoidler, endokannabinoidler, fitokannabinoidler, dronabinol, nabilon.
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Parkinson Hastalığında Güncel Araştırmalar ve Yeni Tedavi 
Seçenekleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Cantürk Çifçi 
Danışmanı: Prof. Dr. Levent KABASAKAL 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2019

ÖZET

Parkinsonizm tremor, rijidite, bradikinezi ve akinezi ile karakterize kronik ilerleyici norodejeneratif 
bir bozukluktur. Henüz hastalığı bütünüyle önleyici bir tedavi bulunmamaktadır. Fakat çeşitli 
ilaçlar ve cerrahi yöntemler hastalık semptomlarında gözle görülür iyileşmeler sağlamaktadır. 
Hastaların yaşam kalitesi arttırmaya yönelik güncel tedavi araştırmaları hala devam etmektedir. 
Parkinson hastalığının motor semptomlarının tedavisinde hala Levodopa’nın en etkili ilaç olduğu 
kabul edilmektedir. Fakat bununla birlikte parkinsonun off döneminde görülen diskinezi ve motor 
dalgalanmalar için tedaviye diğer ilaçlar eklenebilir. Bu yaklaşımlar motor dalgalanmaları ve 
diskinezi iyileştirmeye yönelik yaklaşımlardır. İlaçla tedavi yaklaşımı dışında, cerrahi yöntemlerdeki 
gelişmeler de son derece umut vericidir.

Bu çalışmada; parkinson tedavisinde güncel olarak kullanılan tedaviler, klinik araştırma sürecinde 
olan ilaç etken maddeleri ve tedavide cerrahi yaklaşımlar üzerinde durulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Parkimson, tedavi seçenekleri, ilaçlar, istenmeyen etkiler, klinik araştırmalar.
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Alzheimer Hastalığı ve Tedavisinde Antiinflamatuvar İlaç Kullanımı

Öğrencinin Adı-Soyadı: Şeyma Çaçar 
Danışmanı: Prof. Dr. Levent KABASAKAL 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2019

ÖZET

Demansın en sık görülen türü Alzheimer hastalığıdır. Tüm demans olgularının % 50-70’ini Alzheimer 
Hastalığı oluşturur. Demans kişinin bellek fonksiyonlarının ve zihinsel yeteneklerinin günlük 
aktivitelerini yerine getiremeyecek kadar bozulmasına neden olan nörodejeneratif ve progresif 
bir hastalıktır. Vasküler hastalıklar, hipertansiyon, diyabet, sigara kullanımı ve obezite Alzheimer 
Hastalığının risk faktörleridir. Alzheimer Hastalığının klinik tanısı için NINCDS-ADRDA VE DSM 
gibi tanı ölçütlerinden yararlanılmaktadır. BT, MR gibi görüntüleme teknikleri kullanılmaktadır.

Hastalık başlangıç evresinde semptomsuz olarak ilerler, preklinik dönemdeki progresif yıkım 
belirtisiz olarak yıllarca sürebilir. Klinik dönemdeki ilk belirti ise bellek bozukluğudur. Hastalığın 
ilerleyen döneminde amnezi, agnozi, apraksi ve afazi görülür, kişi günlük aktivitelerini yerine 
getirme yetisini kaybeder ve yaşamını sürdürmek için bir başkasına bağımlı hale gelir. Hastalığın 
patogenezini β-amiloid plak bikrimi, Tau proteininin hiperfosforilasyonuna bağlı nörofibriler yumak 
birikimi, kolinerjik sistem bozukluğuna bağlı asetilkolin miktarında azalma, astrosit ve mikroglia 
hücresi aktivasyonuna bağlı enflamasyon ve glutamat NMDA reseptörünün aşırı uyarımına bağlı 
eksitotoksisite oluşturmaktadır.

Günümüzde tedavide kullanılan ilaçlar azalan asetilkolin seviyesinin artırılması ve artan NMDA 
reseptör aktivitesinin azaltılmasını amaçlamaktadır. Ancak klinikte halen kullanılan bu ilaçların 
hastalığın tedavisinde ve progresyonun durdurulmasında yeterince etkili olmadığı bilinmektedir. 
Nonsteroidal Anti-inflamatuar ilaç kullanımı hakkında yapılan araştırmalarda enflamasyon ve 
nörodejenerasyon arasında anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışmalar Nonsteroidal 
anti-inflamatuvar ilaçların Alzheimer hastalığı prevalansının azaltılmasında etkili olabileceğini 
göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Demans, Alzheimer hastalığı, β Amiloid plak, enflamasyon, nonsteroidal 
antiinflamatuvar ilaçlar.
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Onkoloji Eczacılığı ve Kemoterapi Hazırlama Uygulamaları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Reyhan Özgan 
Danışmanı: Prof. Dr. Levent KABASAKAL 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2019

ÖZET

Kanser, dünya genelinde giderek artan bir sağlık problemidir ve toplumlarda önemli bir sosyo 
ekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 
en sık görülen 3 kanser türü erkeklerde prostat, akciğer ve kolorektal kanserler olup kadınlarda ise 
meme, kolorektal ve akciğer kanserleridir. Gelişmekte olan ülkelerde ise erkeklerde sırasıyla akciğer, 
karaciğer ve mide kanseri iken, kadınlarda sırasıyla meme, serviks uteri ve akciğer kanseri en sık 
görülen 3 kanseri oluşturmaktadır.

Kemoterapi; kanser hücresi gibi hızlı çoğalan ve çoğalması engellenemeyen hücrelere karşı sitotoksik 
etkili biyolojik, sentetik ve hormonal ajanlar ile yapılan tedavinin genel adıdır. Kemoterapide asıl 
amaç normal hücrelere zarar vermeden tümör hücresinin büyümesini ve çoğalmasını durdurmaktır. 
Hasta için en uygun, en az toksik, kolay uygulanan ve en etkili tedavi seçeneğini saptamaktır. 
Tedavi yaklaşımlarının amacı erken evre hastalıkta nüks riskinin azaltılması, ileri evre hastalarda 
hastanın sağkalım süresinin uzatılması ve yaşam kalitesinin artırılmasıdır. Kanser tedavisinde, 
kemoterapi uygulamaları önemli bir yer tutmakta ve yaygın tedavi yöntemi olarak neredeyse tüm 
kurumlarda uygulanmaktadır. Kemoterapide kullanılan ajanlar kanserli hücreleri yok etmekte ya 
da ploriferasyonunu durdurmaktadır. Onkoloji hastalarının kemoterapi reçetelerinin yazılmasından 
uygulanmasına kadar olan süreçte tam kontrolün sağlanması ve yapılan uygulamaların kayıt altına 
alınması gerekmektedir.

Bu çalışmanın amacı, giderek artan bir sağlık problemi olan kanserin tedavisinde eczacının önemini 
ve kemoterapi ilaç hazırlama yöntemlerini belirtmektir.

Anahtar Sözcükler: Onkoloji eczacılığı, kemoterapi, kemoterapi ilaçları, ilaç hazırlama yöntemleri.
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Erken Dönem Anneden Ayrılma Stres Modelinde Ketaminin 
Nöroplastisiteye Etkisinin Araştırılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: İrem Işıl 
Danışmanı: Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmakoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: Anne ve bebek arasındaki ilişkide erken yaşam tecrübeleri çocukların sosyal, psikolojik, zihinsel 
ve bilişsel gelişiminde önemli rol oynamasından hareketle yaşamın erken döneminde ebeveynlerden 
ayrılma/kaybının modellenmesi için erken dönemde anneden ayrılma (maternal seperasyon) 
stresine maruziyetle oluşturulan depresyon modelinde ketamin tedavisinin nöroplastisiteye olası 
etkisinin araştırılması planlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Yavru sıçanlar doğum sonrası 2. günden itibaren 21 gün boyunca günde 4 saat 
annelerinden ayrılmıştır. 4 saatin sonunda, diğer yavrular ve anneleriyle kafeslerine konmuştur. 
Sütten kesim zamanından sonra bir ay boyunca büyümeleri için bırakılmış ve ardından Kontrol, 
MS, MS+Fluoksetin,  MS+Akut Ketamin ve MS+Kronik Ketamin olmak üzere beş gruba ayrılmıştır. 
Buna göre kontrol ve MS grubuna serum fizyolojik uygulanırken MS+Akut Ketamin 10 mg/kg/
gün i.p. tek doz ve MS+Kronik Ketamin10 mg/kg/gün i.p. 7 günde 1 defa olmak üzere ketamin 
uygulanmıştır. Tedavi sonunda tüm hayvanlar zorunlu yüzme testi (FST) ve sukroz tercih testi 
ile değerlendirilmiştir. Davranış deneylerinin ardından dekapite edilen hayvanlardan alınan kan 
örneklerinden serumları ayrılmış ve BDNF düzeyleri ölçülmüştür.

Bulgular: MS grubu sıçanların anhedoni belirleyicisi olan sukroz tercih testinde kontrol grubuna 
göre daha az sukroz tercih ettiği görülmüştür. Kronik ketamin tedavisi anhedoni benzeri davranışı 
iyileştirmiştir. Kontrol grubuna göre MS grubunda, FST’de ölçülen immobilite zamanı daha uzun ve 
lokomotor aktivite ise azalmış olarak bulunmuştur. Serum BDNF düzeylerinin MS grubunda kontrol 
grubuna göre baskılanmış olduğu, bu baskılanmanın akut ketaminle değişmezken kronik ketamin 
tedavisiyle arttığı tespit edilmiştir.

Sonuçlar: MS modelinde oluşan depresyon nörotrofik faktörlerin baskılanması ile ilişkilidir. 
Tedavide kullanılan fluoksetin gibi kronik ketamin uygulamasının da hem hastalık semptomlarını 
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hem de BDNF üretimini desteklemiştir. Bu bulgular nedeniyle ketaminin depresyonu nörotrofik 
faktör üretimini destekleyerek tedavi edebileceği düşünülmüştür.  

Anahtar Sözcükler: Maternal separasyon, depresyon, ketamin, fluoksetin, BDNF.
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Erken Dönem Anneden Ayrılma Stres Modelinde Ketaminin 
Nöroinflamatuar Süreçlere Etkisinin Araştırılması 

Öğrencinin Adı-Soyadı: İrem Mert 
Danışmanı: Prof. Dr. Feyza ARICIOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: Ketaminin, tipik monoamin reuptake inhibitörlerinden tamamen farklı bir mekanizma ile hızlı 
antidepresan etki gösterdiğinin keşfedilmesinin ardından tedavi edici özelliklerinin mekanizmasına 
yönelik çok sayıda çalışmanın konusu olmaya başlamıştır. Bu kapsamda erken dönemde anneden 
ayrılma (maternal seperasyon) stresine maruziyetle oluşturulan depresyon modelinde antidepresan 
etkinliğinin inflamatuar süreçlere etkisinin araştırılması planlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Yavru sıçanlar doğum sonrası 2. günden itibaren 21 gün boyunca günde 4 saat 
annelerinden ayrılmıştır. 4 saatin sonunda, diğer yavrular ve anneleriyle kafeslerine konmuştur. 
Sütten kesim zamanından sonra bir ay boyunca büyümeleri için bırakılmış ve ardından Kontrol, MS, 
MS+Fluoksetin,  MS+Akut Ketamin ve MS+Kronik Ketamin olmak üzere beş gruba ayrılmıştır. Buna 
göre kontrol ve MS grubuna serum fizyolojik uygulanırken MS+Akut Ketamin 10 mg/kg/gün i.p. tek 
doz ve MS+Kronik Ketamin10 mg/kg/gün i.p. 7 günde 1 defa olmak üzere ketamin uygulanmıştır. 
Tedavi sonunda tüm hayvanların davranışları yükseltilmiş artı labirent testi (EPM) ve açık alan 
testiyle (OFT) değerlendirilmiştir. Davranış deneylerinin ardından dekapite edilen hayvanlardan 
kan örnekleri alınıp, serumları ayrılmış ve IL-1beta, IL-18, IL-6 ve IL-10 düzeyleri ölçülmüştür.

Bulgular: MS grubu sıçanların açık alandaki toplam aktivitesinin kontrol grubuna göre anlamlı 
düzeyde azaldığı görülmüştür. Kronik ketamin ve Fluoksetin tedavisi ile bu davranışın kontrol 
değerlerine çıktığı görülmüştür. Kontrol grubuna göre MS grubunda, EPM’de kapalı kollarda kalma 
süresinin arttığı, bu artışın akut ketamin tedavisi ile değişmediği, fluoksetin ve kronik ketamin 
tedavisiyle ise baskılanabildiği görülmüştür. Serum IL-1beta, IL-18, IL-6 düzeylerinin MS grubunda 
kontrol grubuna göre artış olduğu, bu artışın akut ketaminle değişmezken kronik ketamin tedavisiyle 
baskılandığı tespit edilmiştir. IL-6 ve IL-10 düzeylerinin ise MS grubunda kontrol grubuna göre 
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azalmış olduğu, akut ketamin tedavisi ile MS grubu arasında bir fark bulunmazken kronik ketamin 
tedavisiyle arttığı tespit edilmiştir.

Sonuçlar: MS modelinde oluşan depresyon proinflamatuar sitokinlerin artışı ile ilişkilidir. Tedavide 
kullanılan fluoksetin gibi kronik ketamin uygulamasının da hem hastalık semptomlarını hem de 
inflamasyonu baskılamıştır. Bu bulgular nedeniyle ketaminin depresyonu inflamasyon gelişmesini 
baskılayarak tedavi edebileceği düşünülmüştür.  

Anahtar Sözcükler: Maternal separasyon, depresyon, ketamin, fluoksetin, inflamasyon.
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Oral Kontraseptiflerin Akılcı Kullanımı

Öğrencinin Adı-Soyadı: Selin Şentürk 
Danışmanı: Prof.Dr. Göksel ŞENER 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2019

ÖZET

Bu derleme oral kontraseptifleri kullanan, kullanmayı düşünen kadınlara oral kontraseptiflerin daha 
etkili ve bilinçli kullanılmasını sağlamak konusunda danışmanlık yapma amacı taşımaktadır. Oral 
kontraseptif kullanımında etkililiğin sağlanması için temel gerekliliklere ve başarısızlığın nedenlerine 
dikkat çekerek başarısızlığı önlemek için danışmanlığın önemini konu alan giriş kısmını takiben, oral 
kontraseptiflerin etki mekanizmaları, olumlu ve olumsuz yönleri, kullanım kuralları, yan etkileri, 
bu yan etkilerle karşılaşıldığında ne yapılması gerektiği, özel yaş gruplarında kullanımı, hapların 
alınması unutulduğunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, eş zamanlı bir hastalık ve eş zamanlı bir ilaç 
kullanımında ne yapılması gerektiği, oral kontraseptiflerin kontrasepsiyon dışındaki kullanımları 
konularına yer verilmektedir. Oral kontraseptifleri kullanan ve kullanmayı düşünen kadınlara bir 
rehber niteliği taşıyan bu derleme ülkemizde piyasada bulunan müstahzar ilaç örnekleriyle son 
bulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Kontrasepsiyon, etkin ilaç kullanımı, danışmanlık, kontraseptif ilaçlar.
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Anabolik Steroidlerin Kötüye Kullanımı ve Kalp Damar Sistemine 
Etkileri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Candan İrem Aydemir 
Danışmanı: Prof.Dr. Göksel ŞENER 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2019

ÖZET

Androjenler, 19 karbon atomuna sahip steroid hormonlardır. Androjenler; testosteron, 
dihidrotestosteron(DHT), androstenedion, dehidroepiandrosterondur. Androjenik steroidler asıl 
olarak testislerin Leydig hücrelerinden salgılanırlar. Bunun yanı sıra az da olsa ovaryum ve adrenal 
korteksten de salgılanırlar. 

Derlenmiş olan bu tez esas olarak Anabolik-Androjenik Steroidlerin kötüye kullanımının genç 
ve erişkinlere bilgi vermek amacıyla, terapötik endikasyonları dışında kullanımının olmaması 
konusunda dikkat çekmek için yazılmıştır. Genel bilgiler verilmeye başlanarak Anabolik-Androjenik 
Steroidler tanıtılmaya çalışılmış, tarihçesinden bahsedilerek kullanımına örnekler verilmiş, vücutta 
yarattığı toksik etkiler üzerinde durulmuş, etki mekanizmaları ve özellikle kalp-damar sistemi 
üzerine etkileri başlıklar halinde anlatılmıştır. Ayrıca Türkiye ve dünyada kullanılan müstahzarlarının 
isimlerinden söz edilerek terapötik olarak kullanımlarına da yer verilmiştir. Diğer sistemler üzerine 
yan etkilerinden de bahsedilerek tez son bulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Anabolik, androjenik steroid, suistimal, kalp, yan etki.
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Vasküler Kognitif Bozukluk İçin Risk Faktörleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Neslihan Uzun 
Danışmanı: Prof.Dr. Göksel ŞENER 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2019

ÖZET

Vasküler kognitif bozulma, ilgili spesifik mekanizmalara bakılmaksızın, serebrovasküler hastalıklarla 
ilişkili tüm bilişsel bozukluk biçimlerini ifade etmekte ve hafif bilişsel bozulmadan demansa 
kadar çeşitli bilişsel eksiklikleri kapsamaktadır. Yeni yapılan çalışmalar, inmenin yanı sıra mikro 
enfarkt, mikro kanama, stratejik beyaz madde izleri, mikroyapısal doku bütünlüğü kaybı ve ikincil 
nörodejenerasyonun da vasküler bozulmadaki rolünü vurgulamaktadır. Vasküler beyin hasarı, 
yapısal ve fonksiyonel bağlantı kaybına ve dolayısıyla da beyindeki işlevsel ağların zayıflamasına 
neden olmaktadır.

Demans yaşlılardaki en önemli nörolojik hastalıklardandır ve yaşlanma, Alzheimer hastalığı ve 
vasküler demansın prevelans ve insidansındaki oldukça büyük bir artışla ilişkilidir. Yaşam sürelerinin 
de artması sonucu demans giderek büyüyen bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Alzheimer 
hastalığından sonraki en yaygın demans şekli vasküler demanstır. Bu hastalıklar için, vasküler risk 
faktörlerinin (hipertansiyon, diabetes mellitus, hiperlipidemi, sigara kullanımı, obezite gibi) hedef 
alınmasının Alzheimer tipi demansın bile önlenmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir. 
Bu çalışmada Alzheimer hastalığı ve vasküler demansın sınıflandırılması, tanısı, nöropatolojisi ve 
epidemiyolojisi ile bu tip vasküler kognitif bozuklulara neden olan risk faktörleri (hipertansiyon, 
diabetes mellitus, hiperlipidemi, ApoE ε4 geni, obezite, sigara kullanımı ve fiziksel aktivitenin az 
olması) ele alınmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Demans, alzheimer hastalığı, hipertansiyon, diabetes mellitus, hiperlipidemi.
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Eczacı Gözüyle NSAI İlaçların Aşırı Kullanımına Bağlı Gelişen 
Sorunlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ahmet Uğur Çelebi 
Danışmanı: Prof.Dr.Hatice Kübra ELÇİOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmakoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİ) analjezik,antiinflamatuar ve antipiretik terapötik etkilere 
sahip farmasötik ürünlerdir.NSAİİ’lerin kullanımına bağlı olarak gastrointestinal ,kardiyovasküler 
,renal ,hipersensivite reaksiyonları , tolerans ve direnç gelişmesi gibi birçok yan etki ortaya çıkabilir.
Son yıllarda akılcı ilaç kullanımı konusuyla gündeme gelen antibiyotik kullanımı örnek alınarak, 
NSAİİ kullanımına bağlı direnç ve tolerans gelişmesi hakkında birçok araştırma yapılmıştır.Bunun 
yanı sıra NSAİİ’lerin önemli yan etkilerinden olan kardiyovasküler yan etkilerle ilgili bir çok çalışma 
yayınlanmıştır.NSAİİ kullanımına bağlı ortaya çıkan sorunların bir sebebi olan bilinçsiz ve yanlış 
ilaç kullanımı bireysel faktörler ele alınarak eczacı yaklaşımıyla çözüme kavuşturulabilir.NSAİİ’ler 
OTC(over the counter) ilaç kapsamında yer alan, kolay ulaşılabilir ve çok sık kullanılan ilaçlardır.
Aynı zamanda tehlikeli boyutlara ulaşabilen yan etkilere sahiptir. Bundan dolayı bu ilaçlara yeni bir 
statü kazandırılması ve kullanımının kontrole tabi tutulması görülen yan etkilerin azaltılmasında 
büyük rol oynayacaktır.

Bu çalışmada NSAİİ’lerin kullanımı ve buna bağlı ortaya çıkan sorunların ele alınıp, eczacı  
yaklaşımıyla çözümü üzerinde durulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Analjezik ajanlar, akılcı ilaç kullanımı, OTC ilaç, direnç, tolerans.
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Alzheimer Tedavisine Bitkisel Yaklaşımlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Özge Işık 
Danışmanı: Prof.Dr.Hatice Kübra ELÇİOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2019

ÖZET

Alzheimer hastalığı bilişsel fonksiyonlarda ve davranışlarda ilerleyici bozulma ile karakterize edilen 
yaygın bir demans türüdür. Alzheimer hastalığı amiloid beta (Aβ) peptidinin birikimi, nörofibriler 
yumak oluşumu ve nöron/sinaps kaybı ile seyreden nörodejeneratif bir hastalıktır. Alzheimer 
hastalığı için semptomları tedavi etmek amacıyla nispeten az sayıda ilaç vardır ve hastalığın 
ilerlemesini modüle eden başarılı bir tedavi yoktur. Bu nedenle hastalığı önleme veya modüle etme 
amacıyla yeni bitkisel ilaçlar araştırılmaktadır. Bitkilerin tanınmış tıbbi özellikleri yüzyıllar boyunca 
farklı kültürlerde belgelenmiştir. Günümüzde, bellek bozuklukları için geleneksel olarak kullanılan 
birçok bitki türü bulunmaktadır. Bu bitkilerden Ginkgo biloba, Salvia spp., Panax ginseng, Bacopa 
monnieri, Ziziphus jujuba hastalığın patogenezi üzerindeki etkisiyle öne çıkmaktadır. Bu çalışmada 
bu bitkilerden bahsedilen litaratürdeki çalışmalar derlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Alzheimer hastalığı, Ginkgo biloba, Salvia spp., Panax ginseng, Bacopa monnieri, 
Ziziphus jujuba.
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Depresyon Tedavisinde Kullanılan İlaçlar ve Doğal Ürünler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Burçin Karaaslan 
Danışmanı: Prof.Dr.Hatice Kübra ELÇİOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmakoloji  
Yılı: 2019

ÖZET

Depresyon dünyadaki nüfusun yaklaşık olarak %21’ni etkileyen bir hastalıktır. Depresyonun 
yaşam boyu görülme sıklığı %1,5-%19 arasındadır. Depresyon tedavi edilmediği sürece, yüksek 
tedavi maliyetine, yüksek mortalite ve morbidite oranlarına sebep olacağı bildirilmiştir. Depresyon 
tedavisinde kullanılan ilaçlar; SSRI, SNRI, NRI, NDRI, NASSA, SARI, TCA, MAOI’dir. Son 
yıllarda bitkilerin ve bitkisel ürünlerin koruyucu veya tedavi edici olarak kullanımı yaygınlaşmıştır. 
Antidepresan benzeri etki gösteren bitkiler; Hypericum perforatum, Panax ginseng, Crocus sativus, 
Rhodiola rosea, Valeriana officinalis, Echium amoenum’dir. Bu bitkilerin etkisini ve güvenliliğini daha 
iyi anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler: Depresyon, Hypericum perforatum, Panax ginseng, Crocus sativus, Rhodiola 
rosea, Valeriana officinalis, Echium amoenum.
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Dabrafenib ve Trametinibin Melanomada Kullanımı

Öğrencinin Adı-Soyadı: Saadettin Erol 
Danışmanı: Prof.Dr.İlkay KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2016

ÖZET

Melanoma ciltte melanin pigmenti üreten melanositlerden kaynaklı nadir görülen bir kanser 
türüdür. Cilt kanseri türlerinin sadece yüzde beşini oluşturmasına rağmen cilt kanseri ölümlerinde 
büyük çoğunluğa sahiptir. Erkeklerde  görüldüğü yaygın bölgeler baş ve boyun iken kadınlarda daha 
çok kollarda ve bacaklarda meydana gelmektedir. Melanomada kullanılan standart tedavi yöntemleri 
melanoma kanserli bölgeyi cerrahi işlemle aldırmak, kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapidir. 
Tedavide kullanılan geleneksel ajanlar paklitaksel, dakarbazin ve temozolamiddir. Araştırmacılar 
diğer ajanlarla karşılaştırıldığında daha etkili görülen başka kemoterapi ilaçları ve kombinasyonları 
incelemeye devam etmektedir. Son zamanlarda geliştirilen ilaçlardan bazıları anti-CTLA-4 antikoru 
olan ipilimumab ve melanoma hücrelerinde BRAF enzimini inhibe ederek programlı hücre ölümüne 
neden olan vemurafenibtir. Dabrafenib mutasyonlu BRAF kinazı selektif olarak inhibe etmektedir. 
MEK inhibisyonu yapan trametinib de BRAF V600E ve V600K mutasyonlu melanomada 
kullanılmaktadır  ve klinikte kullanımı FDA tarafından 2013’te onaylanmıştır. Dabrafenibin ve 
trametinibin her ikisi de  BRAF V600E and V600K mutasyonlu melanoma hücrelerinde RAS/BRAF/
MEK/ERK yolağını hedef almaktadır. İkisinin  kombine olarak  BRAF V600E and V600K mutasyonlu 
metastatik  melanomada kullanımı FDA tarafından onaylanmıştır. Bu çalışmada dabrafenib ve 
trametinibin yapısı, sentezi, etkisi, farmakodinamik ve farmakokinetik özellikleri incelenmiştir. 
Ayrıca dabrafenib ve trametinibin kombine kullanımının avantajları ve dezavantajları tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dabrafenib, trametinib, melanoma, BRAF, MEF.
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4-[[5-(Arilmetilen)-4-okso-1,3-tiyazolidin-2-iliden]amino]
benzensülfonamit Türevlerinin Sentezi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gökçen İlke Tanır 
Danışmanı: Prof.Dr.İlkay KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2016

ÖZET

Anabilim dalımızda son yıllarda yapılan çalışmalarda 5-ariliden-1,3-tiyazolidin-4-on 
bileşiklerinin bazılarının antiviral, antimikrobiyal etki göstermesi ve son yıllarda bu bileşikler ile 
yapılan çalışmalardaki artış bizi 5-ariliden-1,3-tiyazolidin-4-on türevi bileşikler sentezlemeye 
yönlendirmiştir.

Bitirme ödevimizin konusunu oluşturan 5-ariliden-1,3-tiyazolidin-4-onlar’ın sentezinde başlangıç 
maddesi olarak sülfanilamit kullanılmıştır. Sülfanilamit’in kloroasetil klorür ile tepkimesinden 
2-kloro-N-(4-sulfamoilfenil)asetamit KUC130201 elde edilmiştir. KUC130201’in etanollü ortamda 
amonyum tiyosiyanat ile ısıtılması sonucunda karşılık gelen 4-tiyazolidinon halkası KUC130202 
kapatılmıştır. KUC130202’nin, buzlu asetik asit içerisinde ve sodyum asetat varlığında seçilen 
aromatik aldehitlerle ısıtlması sonucunda hedeflenen ariliden türevleri KUC130207, KUC130208, 
KUC130209 sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin saflıkları elementel analiz verileri ile 
doğrulanmıştır. Yapı aydınlatma çalışmalarında ise IR, 1H-NMR spektral yöntemleri kullanılmıştır.

1,3-Tiyazolidin-4-on halkasının kapandığının kanıtı olan S-CH2 protonları 1H-NMR spektrumunda 
4,03 ppm’de singlet görünümlü sinyaller şeklinde gözlenmiştir. 5-Ariliden-1,3-tiyazolidin-4-on 
bileşiklerinde KUC130207, KUC130208, KUC130209 bu protonların gözlenmemesi ve ariliden 
artığına ait =C-H protonlarının literatüre uygun yerlerde gözlenmesi bileşiklerin kazanıldığını işaret 
etmektedir.

Çalışmamız kapsamında sentezlenen bileşiklerin antikanser etkinliklerinin araştırılması 
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: 5-Ariliden-1,3-tiyazolidin-4-on, sülfanilamit.

FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİM DALI
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2-(Arilimino)-1,3-Tiyazolidin-4-On ve 5-Ariliden Türevlerinin 
Sentezi ve Karakterizasyonu

Öğrencinin Adı-Soyadı: Feriştah Merve Döşeme 
Danışman: Prof.Dr.İlkay KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2016

ÖZET

Anabilim dalımızda son yıllarda yapılan çalışmalarda 5-ariliden-1,3-tiyazolidin-4-on 
bileşiklerinin bazılarının antiviral, antimikrobiyal etki göstermesi ve son yıllarda bu bileşikler ile 
yapılan çalışmalardaki artış bizi 5-ariliden-1,3-tiyazolidin-4-on türevi bileşikler sentezlemeye 
yönlendirmiştir.

Bitirme ödevimizin konusunu oluşturan 5-ariliden-1,3-tiyazolidin-4-on’ların sentezinde başlangıç 
maddesi olarak sülfanilamit kullanılmıştır. Sülfanilamit’in kloroasetil klorür ile tepkimesinden 
2-kloro-N-(4-sülfamoilfenil)asetamit KUC130201 elde edilmiştir. KUC130201’in etanollü ortamda 
amonyum tiyosiyanat ile ısıtılması sonucunda karşılık gelen 4-tiyazolidinon halkası KUC130202 
kapatılmıştır. KUC130202’nin, buzlu asetik asit içerisinde ve sodyum asetat varlığında seçilen 
aromatik aldehitlerle ısıtılması sonucunda hedeflenen ariliden türevleri KUC130218 ve KUC130219 
sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin saflıkları elementel analiz verileri ile doğrulanmıştır. Yapı 
aydınlatma çalışmalarında ise IR, 1H-NMR spektral yöntemleri kullanılmıştır. 

1,3-Tiyazolidin-4-on halkasının kapandığının kanıtı olan S-CH2 protonları 1H-NMR spektrumunda 
4,03 ppm’de singlet görünümlü sinyaller şeklinde gözlenmiştir. 5-Ariliden-1,3-tiyazolidin-4-on 
bileşiklerinde KUC130218 ve KUC130219 bu protonların gözlenmesi ve ariliden artığına ait =C-H 
protonlarının literatüre uygun yerlerde gözlenmesi bileşiklerin kazanıldığını işaret etmektedir. 

Çalışmamız kapsamında sentezlenen bileşiklerin antikanser etkinliklerinin araştırılması 
düşünülmektedir. 

Anahtar Kelime: 5-Ariliden-1,3-tiyazolidin-4-on; sülfanilamit.
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Moksifloksazin’in N-Benzoil Türevlerinin Sentezi ve Spektral 
Analizleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Serap İpek Dingiş 
Danışmanı: Prof.Dr.İlkay KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2016

ÖZET

Florokinolon türevi antibiyotikler hem gram negatif hem gram pozitif bakterilere karşı etkili olan 
geniş spektrumlu ajanlardır. Bu sebeple klinikte farklı enfeksiyonların tedavisinde geniş bir kullanım 
alanları vardır. Hiç kuşkusuz ki en önemli kullanımlarından biri de tüberküloz tedavisinde birinci ve 
ikinci basamak olarak tercih edilmeleridir. Fakat zaman içerisinde florokinolon türevi antibiyotiklere 
karşı gelişen bakteriyel direnç ve bu bileşiklerin olası farklı endikasyonları bilimsel çevreleri yeni 
florokinolon türevi antibiyotik geliştirme çalışmalarına yönlendirmiştir.

Bu doğrultuda moksifloksasinin p-süsbtütiye benzoil klorür ile uygun şartlarda tepkimesiyle 
6-fluoro-1-siklopropil-8-metoksi-4-okso-7-{2-(4-sübstitüebenzoil-2,8-diazabisiklo[4.3.0]nonan-
8-il}-1,4-dihidrokinolin-3-karboksilik asit türevleri sentezlenmiştir. Moksifloksasin.HCl ve  
potasyum karbonat N,N-dimetilformamid içinde 60°C’de karıştırılmış, ardından ortama p-sübstitüe 
benzoil klorür ilave edilmiştir. Tepkime bittikten sonra elde edilen ham ürünler maddeler sütun 
kromatografisi ile saflaştırılmıştır.

Sentezlenen bileşiklerin saflıkları İTK, YBSK ve elementel analiz yöntemleri ile tespit edilmiş, yapıları 
H1-NMR spektroskopisi, kütle spektroskopisi, IR spektroskopisi ve erime derecesi yöntemleri ile 
aydınlatılmıştır. 

Anahtar Kelime: Florokinolonlar, moksifloksasin, analog sentezi, 4-sübstitüe benzoil kinolonlar, 
antibakteriyel etki, antitüberküler etki.
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Moksifloksazin’in N-Benzil Türevlerinin Sentezi ve Spektral Analizleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Kaan Birgül 
Danışmanı: Prof.Dr.İlkay KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2016

ÖZET

Florokinolon türevi antibiyotikler, geniş spektrumlu etki gösteren antibiyotik türevleridir. Bu ilaçlar, 
ilk ortaya çıkışından günümüze kadar, güvenlik profillerinin uygun olması ve kritik hastalarda 
kullanılabilmesi nedeniyle klinikte sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak klinik kullanımda gerekli özenin 
gösterilmemesi, bakterilerin bu antibiyotiklere karşı antibiyotik rezistansı geliştirmesine neden 
olmuştur. Antibiyotik rezistansı, florokinolonların klinik kullanımda azalmasına neden olmuş ve 
daha etkili yeni florokinolon türevlerinin geliştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Bu çalışmada, moksifloksasin (6-fluoro-1-siklopropil-8-metoksi-7-{2,8-diazabisiklo[4.3.0]nonan-
8il}-1,4dihidrokinolin-3-karboksilik asit)’in hidroklorür tuzu 5N NaOH ile karıştırılmış 15 mL THF 
içinde ısıtılarak karıştırılmıştır. Daha sonra ortama 4-sübstitüebenzil klorür türevleri ilave edilmiştir. 
Ortam buz-su ile muamele edilerek tepkimeler sonlandırılmış ve nötralizasyon için %10’luk asetik 
asit (CH3COOH) kullanılmıştır.

Sentezlenen bileşiklerin saflıkları İTK, HPLC ve elementel analiz yöntemi ile belirlenmiş; yapıları 
UV, IR, 1H-NMR spektroskopileri ve erime derecesi tayini yardımıyla doğrulanmıştır.

Anahtar Kelime: Florokinolonlar, moksifloksasin, analog sentezi, 4-sübstitüe benzil kinolonlar, 
antibakteriyel etki, antitüberküler etki.
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Balın Kanser Hücreleri Üzerindeki Apoptotik Etkisi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Simge Turan 
Danışmanı: Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2016

ÖZET

Bu çalışma bazı bal türlerinin çeşitli kanser hücre hatları üzerindeki apoptotik etkisini araştırmak ve 
doğrulamak için hazırlanmıştır. Çalışmada çeşitli makaleler ve derlemeler ayrıntılı olarak incelenmiş 
olup, bu konuda bugüne kadar yapılan araştırma ve deneylerin sonuçları göz önüne alınmıştır. 
Akasya balı, Manuka balı, Tualang balı, orman balı ve polifloral ballar gibi bazı bal türleri, ROS 
üretimi ve tiyol deplesyonu, mitokondriyal membran potansiyelinin düşmesi; TNF-α, NF-κB ve IL-1β 
ilişkisi, BAX/BCL-2 oranındaki değişiklik, PARP ve p53 indüksiyonu gibi çeşitli mekanizmalarla 
kanser hücrelerinde apoptozise neden olmaktadırlar. Çeşitli bal türlerinin; prostat kanseri, akciğer 
kanseri, kolon kanseri, meme kanseri, karaciğer kanseri, lösemi, mesane kanseri, melanoma, renal 
karsinoma, oral skuamöz kanser ve osteosarkoma gibi kanser türlerine karşı apoptotik etki gösterdiği 
görülmüştür.

Anahtar Kelime: Bal, kanser, antiproliferatif, apoptozis, antitümör.
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5-Kloropirazin Halkası Taşıyan Bazı 1,2,4–Triazol Türevleri Üzerinde 
Sentez Çalışmaları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Simay Seven 
Danışmanı: Prof. Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU  
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2016

ÖZET

Triazol ve tiyadiazol bileşikleri, önemli biyolojik aktivite gösteren beş üyeli heterosiklik halka 
yapısına sahip farmasötik ajanlardır. Triazol ve tiyadiazol halkası taşıyan bileşiklerin literatür 
bilgileri ışığında, bulundurdukları fonksiyonel gruplara göre antienflamatuvar, antimikrobiyal, 
antikonvülzan ve sitotoksik aktivite gösterdikleri bilinmektedir. Bu çalışmada belirtilen aktiviteleri 
göstermesi muhtemel triazol ve tiyadiazol bileşikleri, hidrazit üzerinden sentezlenmiş ve yapıları 
aydınlatılmıştır.

Triazol ve tiyadiazol bileşikleri, hidrazit ile çeşitli izotiyosiyanatların reaksiyonu sonucu elde edilen 
tiyosemikarbazid bileşikleri üzerinden halka kapanma reaksiyonları ile elde edilmektedirler. Bu 
çalışmada, 5-kloropirazin-2-karbohidrazitin sübstitüe izotiyosiyanat bileşikleri ile reaksiyonu 
sonucu oluşan yeni tiyosemikarbazid bileşiklerinin halka kapanma reasiyonları ile yeni triazol ve 
tiyadiazoller sentez edilmiştir.

5-Kloropirazin-2-karbohidrazitten hareketle birer adet tiyosemikarbazid, triazol ve tiyadiazol bileşiği 
sentez edilmiş ve yapıları IR, 1H-NMR spektral verileri ile kanıtlanmıştır.

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

Anahtar Sözcükler: Tiyosemikarbazid, triazol, tiyadiazol, sentez.
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5-Kloropirazin Halkası Taşıyan Bazı 1,3,4-Tiyadiazol Türevleri 
Üzerinde Sentez Çalışmaları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gamze İrem Çınar 
Danışmanı: Prof. Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU  
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2016

ÖZET

Tiyadiazoller önemli biyolojik aktivite gösteren beş üyeli heterosiklik halka yapısındaki farmasötik 
ajanlardır. Tiyadiazoller bulundurdukları fonksiyonel gruplara göre antikanser, antimikrobiyal, 
antiinflamatuar, analjezik, antitumoral, antihipertansif, antikonvülsan, antiviral aktivite 
göstermektedirler. Bu çalışmada tiyosemikarbazidlerden hareketle antikanser aktivite göstermesi 
muhtemel tiyadiazol bileşikleri sentezlenmiş ve yapıları aydınlatılmıştır.

Tiyadiazol ve triazol bileşikleri hidrazit ve çeşitli izotiyosiyanatların reaksiyonu sonucu oluşan 
tiyosemikarbazitlerin halka kapatma reaksiyonları sonucu elde edilmektedirler. Bu çalışmada 
5-kloropirazin-2-karbohidrazitin sübstitüe izotiyosiyanat bileşikleri ile reaksiyonu sonucu yeni 
tiyosemikarbazitler sentez edilmiştir. Tiyosemikarbazitlerin NaOH veya H2SO4 ile halka kapatılması 
reaksiyonu sonucu yeni tiyadiazol ve triazoller elde edilmiştir.

5-Kloropirazin-2-karbohidrazitten hareketle birer adet yeni tiyosemikarbazit, tiyadiazol ve triazol 
bileşiği sentez edilmiş ve yapıları UV, IR, 1H-NMR spektral verileri kanıtlanmıştır.

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

Anahtar kelimeler: Sentez, tiyosemikarbazid, tiyadiazol, kanser tedavisi.
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Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin Kanser Üzerinde Etkileri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Doğancan Sezer 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Sevgi KARAKUŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2016

ÖZET

Kanser, hücrelerin kontrolsüz büyümesi ve belirli bir primer bölgeden ya da orijinden köken alarak 
vücuttaki başka bölgelere invazyonu ile karakterize olan bir grup hastalıktır. Kanserler, dünya 
çapında önde gelen morbidite ve mortalite nedenleri arasında yer alır. Karbonik anhidraz (CA) 
enzimi, karbondioksit/bikarbonat’ın hidratasyon/dehidratasyonunu geri dönüşümlü olarak katalize 
eden, çinko iyonu içeren metalloenzimlerden biridir ve pek çok fizyolojik ve patolojik süreçte görev 
alırlar. Tümör ilişkili izoenzimler CA IX ve CA XII ise hipoksi ile indüklenen, kanser süreci ile ilişkili 
olan ve birçok tümörde yüksek eksprese edilen tümör ilişkili izoenzimlerdir. Bunlar ekstrasellüler 
asidifikasyonu tetikleyerek tümör gelişimine katkıda bulunurlar.  Tümör ilerlemesindeki rollerinden 
dolayı, CA-IX ve CA- XII’ye bağlanıp katalitik aktivitelerini inhibe eden moleküller geliştirmek birçok 
çalışmada amaçlanmıştır. CA inhibitörleri sayesinde tümör mekanizmları ve tedavisi bulunması 
hedeflenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Karbonik anhidraz enzimi, CA IX, CA XII, kanser,  inhibisyon.
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Sülfonamidlerin Karbonik Anhidraz Etkileri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Bedirhan Akın 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Sevgi KARAKUŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2016

ÖZET

Sülfonamidlerin karbonik anhidraz enzimi üstündeki inhibisyon etkilerinin araştırılması ve yeni 
sentezlenen sülfonamid türevlerinin Karbonik Anhidraz – IX ve XII izoenzimleri üzerindeki 
inhibisyon profillerinden antikanser etkilerinin aydınlatılması.

Anahtar Sözcükler: Sülfonamid, karbonik anhidraz enzimi, antikanser aktivite. 
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6-(Sübstitüe aril)pirimidin-5-karbonitril Türevi Bileşiklerin Sentezi ve 
Yapılarının Aydınlatılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Merve Akbulut 
Danışmanı: Dr.Esra TATAR 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2016

ÖZET

Pirimidin halkası; kemoterapötik olarak kullanılan birçok ilacın ve bu etkilere sahip pek çok model 
bileşiğin yapısında yer almaktadır. Bunların içinde antineoplastik etkili tegafur, 5-fluorourasil (5-
FU), tiyourasil; antibakteriyal etkili sülfadiazin ve sülfamerazin; antimalaryal etkili primetamin, 
sülfadoksin; antiviral etkili nükleozit ters transkriptaz inhibitörleri zidovudin ve stavudin; antifugal 
etkili flusitozin; anthelmentik etkili pirantel pamoat sayılabilir. Son yıllarda, non-nükleozit ters 
transkriptaz inhibitörü etkinlik gösteren HEPT-S ve DABO bileşikleri üzerinde yapılan ve sayıları 
gittikçe artan çalışmalar pirimidin-5-karbonitril türevi yeni bir bileşik [KUC1201009] sentezlemek 
konusunda bizi cesaretlendirmiştir. Eşit mol miktardaki 4-(1-pirrolidino)benzaldehit, tiyoüre ve 
etil siyanoasetat’ın siklokondensasyonu ile elde edilen ham ürün aseton-DMF (4: 1 h/h) karışımı 
kullanılarak billurlandırılmıştır. Bileşiğin saflığı YBSK yöntemine ek olarak elemental analizle 
kanıtlanmıştır. Bileşiğin yapısı IR ve 1H-NMR spektral yöntemleri kullanılarak aydınlatılmıştır. 
Bileşik KUC1201009’un IR spektrumu incelendiğinde 3036 cm-1’de aromatik yapıya ait C-H gerilme 
titreşimleri, 2858 ve 2808 cm-1’de pirolidin halkasındaki alisiklik karbonlara ait C-H gerilme titreşimleri, 
2200 cm-1’de nitril (siyano) grubuna ait C≡N gerilme titreşimleri, 1631 cm-1’de C=N gerilme titreşimleri, 
1599 cm-1’de C=C gerilme titreşimleri,  1375 ve 1338 cm-1’de O-H eğilme titreşimleri,  1242 cm-1’de 
C-O gerilme titreşimleri tespit edilmiştir. Bileşik KUC1201009’un, DMSO içerisinde alınan 1H NMR 
spektrumunda pirolidin halkasına ait alisiklik karbonlar üzerindeki protonlar 1,95-1,99 ppm ve 3,30 
ppm’de izlenmiştir. Bileşik KUC1201009’un fenil halkasına ait aromatik protonlar 6,57 ve 7,74 ppm’de 
doublet görünümünde; hidroksil grubuna ait proton 11,34 ppm’de singlet görünümünde izlenmiştir. 
Sonuç olarak; sentezlenmesi planlanan 4-hidroksi-6-[4-(pirrolidin-1-il)fenil]-2-sülfanilpirimidin-
5-karbonitril’in, potasyum 5-siyano-4-hidroksi-6-[4-(pirrolidin-1-il)fenil]pirimidin-2-tiyolat 
monohidrat [KUC1201009] yapısında elde edildiği tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Pirimidin, pirimidin-5-karbonitril.
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Tiyourasil Yapılı Bileşiklerin Eldesinde Biginelli Tepkimesinin Önemi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sefa Akbulut 
Danışmanı: Dr.Esra TATAR 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2016

ÖZET

Pirimidin halkası; kemoterapötik olarak kullanılan birçok ilacın ve bu etkilere sahip pek çok model 
bileşiğin yapısında yer almaktadır. Bunların içinde antineoplastik etkili tegafur, 5-fluorourasil (5-
FU), tiyourasil; antibakteriyal etkili sülfadiazin ve sülfamerazin; antimalaryal etkili primetamin, 
sülfadoksin; antiviral etkili nükleozit ters transkriptaz inhibitörleri zidovudin ve stavudin; antifugal 
etkili flusitozin; anthelmentik etkili pirantel pamoat sayılabilir. Son yıllarda, non-nükleozit ters 
transkriptaz inhibitörü etkinlik gösteren HEPT-S ve DABO bileşikleri üzerinde yapılan ve sayıları 
gittikçe artan çalışmalar pirimidin-5-karbonitril türevi yeni bir bileşik [KUC1201010] sentezlemek 
konusunda bizi cesaretlendirmiştir. Eşit mol miktardaki 4-(1-piperidino)benzaldehit, tiyoüre ve 
etil siyanoasetat’ın siklokondensasyonu ile elde edilen ham ürün etanolden billurlandırılmıştır. 
Bileşiğin saflığı YBSK yöntemine ek olarak elemental analizle kanıtlanmıştır. Bileşiğin yapısı IR ve 
1H-NMR spektral yöntemleri kullanılarak aydınlatılmıştır. Bileşik KUC1201010’un IR spektrumu 
incelendiğinde 3138cm-1’de hidrojen bağı yapmış O-H gerilme titreşimleri, 3095 ve 3034cm-1’de 
aromatik yapıya ait C-H gerilme titreşimleri, 2198 cm-1’de nitril (siyano) grubuna ait C≡N gerilme 
titreşimleri, 1626 cm-1’de C=N gerilme titreşimleri, 1599 cm-1’de C=C gerilme titreşimleri, 1392 
cm-1’de O-H eğilme titreşimleri,  1249 cm-1’de C-O gerilme titreşimleri tespit edilmiştir. Bileşik 
KUC1201010’un, DMSO içerisinde alınan 1H NMR spektrumunda piperidin halkasına ait alisiklik 
karbonlar üzerindeki protonlar 1,59 ppm ve 3,30 ppm’de izlenmiştir. Bileşik KUC1201010’un fenil 
halkasına ait aromatik protonlar 6,96 ve 7,86 ppm’de doublet görünümünde; hidroksil grubuna 
ait proton 11,36 ppm’de singlet görünümünde izlenmiştir. Sonuç olarak; sentezlenmesi planlanan 
4-hidroksi-6-[4-(piperidinil-1-il)fenil]-2-sülfanilpirimidin-5-karbonitril’in, potasyum 5-siyano-4-
hidroksi-6-[4-(piperidin-1-il)fenil]pirimidin-2-tiyolat dihidrat [KUC1201010] yapısında olduğu 
tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: pirimidin, pirimidin-5-karbonitril.
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Bazı Pirimidin-5-karbonitril Bileşiklerinin Sentezi ve Yapılarının 
Aydınlatılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sena Koşutan 
Danışman: Dr.Esra TATAR 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2016

ÖZET

Pirimidin halkası; kemoterapötik olarak kullanılan birçok ilacın ve bu etkilere sahip pek çok model 
bileşiğin yapısında yer almaktadır. Bunların içinde antineoplastik etkili tegafur, 5-fluorourasil (5-
FU), tiyourasil; antibakteriyal etkili sülfadiazin ve sülfamerazin; antimalaryal etkili primetamin, 
sülfadoksin; antiviral etkili nükleozit ters transkriptaz inhibitörleri zidovudin ve stavudin; antifugal 
etkili flusitozin; anthelmentik etkili pirantel pamoat sayılabilir. Son yıllarda, non-nükleozit ters 
transkriptaz inhibitörü etkinlik gösteren HEPT-S ve DABO bileşikleri üzerinde yapılan ve sayıları 
gittikçe artan çalışmalar pirimidin-5-karbonitril türevi yeni bir bileşik [KUC1201023] sentezlemek 
konusunda bizi cesaretlendirmiştir. Eşit mol miktardaki 4-(4-morfolinil)benzaldehit, tiyoüre ve 
etil siyanoasetat’ın siklokondensasyonu ile elde edilen ham ürün etanolden billurlandırılmıştır. 
Bileşiğin saflığı YBSK yöntemine ek olarak elemental analizle kanıtlanmıştır. Bileşiğin yapısı IR ve 
1H-NMR spektral yöntemleri kullanılarak aydınlatılmıştır. Bileşik KUC1201023’un IR spektrumu 
incelendiğinde 3580, 3491 ve 3427 cm-1’de fenolik yapıya ait O-H gerilme titreşimleri, 3024 cm-

1’de aromatik yapıya ait C-H gerilme titreşimleri, 2929 ve 2848 cm-1’de alisiklik karbonlara ait C-H 
gerilme titreşimleri, 2204 cm-1’de nitril (siyano) grubuna ait C≡N gerilme titreşimleri, 1627 cm-

1’de C=N gerilme titreşimleri, 1600 cm-1’de C=C gerilme titreşimleri, 1386 ve 1344 cm-1’de O-H 
eğilme titreşimleri, 1242 cm-1’de C-O gerilme titreşimlerine ait bandlar izlenmiştir. KUC1201023’ün, 
DMSO içerisinde alınan 1H NMR spektrumunda morfolin halkasına ait alisiklik karbonlar 
üzerindeki protonlar 3.23 ve 3.75 ppm’de izlenmiştir. Bileşik KUC1201023’ün fenil halkasına ait 
aromatik protonlar 6,98 ve 7,75 ppm’de doublet görünümünde; hidroksil grubuna ait proton 11,38 
ppm’de singlet görünümünde izlenmiştir. Sonuç olarak; sentezlenmesi planlanan 4-hidroksi-6-[4-
(morfolin-4-il)fenil]-2-sülfanilpirimidin-5-karbonitril’in,5-siyano-4-hidroksi-6-[4-(morfolin-4-il)
fenil]pirimidin-2-tiyolat dihidrat  [KUC1201023]  yapısında elde edildiği tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Pirimidin, pirimidin-5-karbonitril.
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Bazı 4-[(4-Okso-1,3-tiyazolidin-2-iliden)amino]benzen-1-sülfonamit 
Bileşiklerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Nurselin Yılmaz 
Danışmanı: Dr.Esra TATAR 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2016

ÖZET

Anabilim dalımızda son yıllarda yapılan çalışmalarda 5-ariliden-1,3-tiyazolidin-4-on 
bileşiklerinin bazılarının antiviral, antimikrobiyal etki göstermesi ve son yıllarda bu bileşikler ile 
yapılan çalışmalardaki artış bizi 5-ariliden-1,3-tiyazolidin-4-on türevi bileşikler sentezlemeye 
yönlendirmiştir. Bitirme ödevimizin konusunu oluşturan 5-ariliden-1,3-tiyazolidin-4-onlar’ın 
sentezinde başlangıç maddesi olarak sülfanilamit kullanılmıştır. Sülfanilamit’in kloroasetil klorürile 
tepkimesinden 2-kloro-N-(4-sulfamoilfenil)asetamit KUC130201 elde edilmiştir. KUC130201’in 
etanollü ortamda amonyum tiyosiyanat ile ısıtılması sonucunda karşılık gelen 4-tiyazolidinon 
halkası KUC130202 kapatılmıştır. KUC130202’nin, buzlu asetik asit içerisinde ve sodyum asetat 
varlığında seçilen aromatik aldehitlerle ısıtılması sonucunda hedeflenen ariliden türevleri- 
KUC130211 ve KUC130212 sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin saflıkları elementel analiz 
verileri ile doğrulanmıştır. Yapı aydınlatma çalışmalarında ise IR, 1H-NMR spektral yöntemleri 
kullanılmıştır. 1,3-Tiyazolidin-4-on halkasının kapandığının kanıtı olan S-CH2 protonları 1H-NMR 
spektrumunda 4,03 ppm’de singlet görünümlü sinyaller şeklinde gözlenmiştir. 5-Ariliden-1,3-
tiyazolidin-4-on bileşiklerinde KUC130211 ve KUC130212 bu protonların gözlenmemesi ve ariliden 
artığına ait =C-H protonlarının literatüre uygun yerlerde gözlenmesi bileşiklerin kazanıldığını işaret 
etmektedir. Çalışmamız kapsamında sentezlenen bileşiklerin antikanser etkinliklerinin araştırılması 
düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: 5-Ariliden-1,3-tiyazolidin-4-on, sülfanilamit.
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Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Tedavisinde Kullanılan Güncel Bir 
İlaç: Seleksipag Oreksin Reseptör Antagonistleri: Suvoreksant

Öğrencinin Adı-Soyadı: Emine Berat Demirci 
Danışmanı: Dr. Öğr.Üyesi Sevil ŞENKARDEŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2016

ÖZET

Uyku oldukça karmaşık ve mekanizması tam olarak anlaşılamamış bir süreçtir. Uyku ve uyanıklık 
dönemi, vücutta oreksin gibi bazı nörotransmitter ve modülatörler tarafından kontrol edilmektedir. 
İnsomnia hastalığı, son elli yılda yapılan araştırmalarda toplum içinde olgu sayısı en yüksek olan ve 
çok ciddi ekonomik kayba yol açan hastalıklardan biridir. Bu çalışma kapsamında, oreksin reseptörü 
ile ilgili bilgiler verilmiş ve insomnia hastalığına karşı geliştirilen suvoreksant etken maddesi 
üzerinde yapılan çalışmalar derlenmiştir. Konu ile ilgili makaleler; oreksin, hipokretin, insomnia 
ve suvoreksant anahtar kelimeleri kullanılarak Science Direct ve Google Akademik veritabanından 
edinilmiştir. Oreksinin güçlü bir uyanıklık sağladığı ve REM baskılayıcı bir madde olduğu deneylerle 
kanıtlanmıştır. Suvoreksant etken maddesi oreksin reseptör antagonisti olarak görev yapar. Ayrıca, 
GABA üzerinde bir etkisinin olmaması ve benzodiazepin ve non-benzodiazepin hipnotiklerden farklı 
hareket mekanizması olduğu kaynaklarda bildirilmiştir. Bu durumda uyku teşvik edici suvoreksant- 
OX1R ve OX2R antagonisti-  ile uyanıklık inaktive edilir. 

Anahtar Kelime: Oreksin, oreksin antagonistleri, uyku, insomnia, suvoreksant. 
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Sülfonil Hidrazonların Sentezi ve Etkileri Hakkında Çalışmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Merve Cengiz 
Danışmanı: Dr. Öğr.Üyesi Sevil ŞENKARDEŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2016

ÖZET

Amaç: Hidrazit-hidrazonlar hakkında bugüne kadar birçok çalışma yapılmış ve bu yapıdaki 
bileşiklerde antikonvülsan, antidepresan, antitümoral, antimikrobiyal gibi etkiler görülmüştür. Bu 
çalışmada biyolojik olarak aktif olabilecek sülfonil hidrazonların sentezlenmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmamızın konusunu oluşturan sülfahidrazonların sentezinde başlangıç maddesi olarak p-toluen 
benzen sülfonilklorür kullanılmıştır. p-Toluen benzen sülfonilklorür’den hareketle 4-metilbenzen 
sülfonilhidrazit ve bunun da aromatik aldehitler ile etanollü ortamda ısıtılması ile 4-metil-N’-
[(sübstitüearil)metiliden]benzensülfonilhidrazit bileşikleri sentezlenmiştir.  Sentezlenen bileşiklerin 
saflıkları yapılan İTK ve YBSK çalışmaları ve elemental analiz ile belirlenmiş olup, yapıları erime 
derecesi ve IR yardımıyla doğrulanmıştır.

Anahtar Kelime: Hidrazit, Sülfonil hidrazon, karakterizasyon, p-toluen benzensülfonilklorür.
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Sülfapiridin’den hareketle bazı yeni 5-benziliden-2-arilimino-4-
tiyazolidinon Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Mehmet Zeki Zeray 
Danışmanı: Prof. Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Etkili bir farmakofor ve geniş bir biyolojik etki spektrumuna sahip olan sülfonomit yapısının 
klinik ve tıbbi açıdan önemi bilinmektedir Medisinal kimya açısından önem kazanan diğer bir yapı 
ise 5-ariliden-2-imino-1,3-tiyazolidin-4-on çekirdeği olup HCV NS5B polimeraz enzim inhibisyonu 
başta olmak üzere pek çok biyolojik etkiden sorumludur.  Bu çalışmada başlangıç madddesi olarak 
sülfapiridin kullanılarak 5-ariliden-2-imino-1,3-tiyazolidin-4-on’ların gerçekleştirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Başlangıç maddesi olarak kullanılan sülfapiridinden hareketle sentezlenen N-({4-
[(piridin-2-il)sülfamoil]fenil}karbamotiyoil)benzamit bileşiğinin [1], alkali ortamda hidrolizi ile 
4-(karbamotiyoilamino)-N-(piridin-2-il)benzen-1-sülfonamit [2] elde edilmiştir. Bileşik 2’nin 
sodyum asetat varlığında etil bromoasetat ile etanol:dioksan karışımında ısıtılmasıyla 2-imino-
1,3-tiyazolidin-4-on [3] türevi bileşik kazanılmıştır. Son olarak bileşik 3’ün çeşitli aril aldehitler 
ile gerçekleşen Knoevenagel kondensasyonu sonucunda 5-ariliden-2-imino-1,3-tiyazolidin-4-on 
türevleri olan bileşik 3a-c sentezlenmiştir.

Bulgular: Sentezlenen bileşiklerin saflıkları İTK yöntemi ile kontrol edilmiştir. Yapı aydınlatma 
çalışmalarında ise elementel analiz, FTIR, 1H-NMR ve kütle spektrumu bulgularından 
yararlanılmıştır. 

Sonuçlar: Çalışmamız kapsamında sentezlenen bileşiklerin karakterizasyonu yapılmış ve yapılar 
doğrulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: 5-ariliden-2-imino-1,3-tiyazolidin-4-on, 4-tiyazolidinon, karakterizasyon, 
sülfapiridin, tiyoüre.
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Sülfonamit Grubu İçeren Bazı Yeni 5-arilmetilen-2-arilimino-4-
tiyazolidinon Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Cem Çankaya 
Danışmanı: Prof. Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Klinik ve tıbbi açıdan önemi bilinen sülfonamit yapısı etkili bir farmakofordur ve çok geniş 
bir biyolojik etki spektrumuna sahiptir. Medisinal kimya açısından önem kazanan diğer bir yapı 
ise 5-ariliden-2-imino-1,3-tiyazolidin-4-on çekirdeği olup HCV NS5B polimeraz enzim inhibisyonu 
başta olmak üzere pek çok biyolojik etkiden sorumludur.  Bu çalışmanın konusunu oluşturan 
5-ariliden-2-imino-1,3 tiyazolidin-4-on’ların sentezinde başlangıç maddesi olarak sülfapiridin 
kullanılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Başlangıç maddesi olarak kullanılan sülfapiridinden hareketle sentezlenen N-({4-
[(piridin-2-il)sülfamoil]fenil}karbamotiyoil)benzamit bileşiğinin [1], alkali ortamda hidrolizi ile 
4-(karbamotiyoilamino)-N-(piridin-2-il)benzen-1-sülfonamit [2] elde edilmiştir. Bileşik 2’nin 
sodyum asetat varlığında etil bromoasetat ile etanol:dioksan karışımında ısıtılmasıyla 2-imino-
1,3-tiyazolidin-4-on [3] türevi bileşik kazanılmıştır. Son olarak bileşik 3’ün çeşitli aril aldehitler 
ile gerçekleşen Knoevenagel kondensasyonu sonucunda 5-ariliden-2-imino-1,3-tiyazolidin-4-on 
türevleri olan bileşik 3a ve 3b sentezlenmiştir.

Bulgular: Sentezlenen bileşiklerin saflıkları İTK yöntemi ile kontrol edilmiştir. Yapı aydınlatma 
çalışmalarında ise elementel analiz sonuçlarının yanısıra FTIR, 1H-NMR ve kütle spektrumu 
bulgularından yararlanılmıştır. 

Sonuçlar: Çalışmamız kapsamında sentezlenen bileşiklerin karakterizasyonu yapılmış ve yapılar 
doğrulanmıştır.

Anahtar sözcükler: 5-ariliden-2-imino-1,3-tiyazolidin-4-on, 4-tiyazolidinon, karakterizasyon, 
sülfapiridin, tiyoüre.
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Sülfadiazin’den Hareketle Bazı Yeni 5-Ariliden-2-Arilimino-1,3-
Tiyazolidin-4-On Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Alper Sal 
Danışmanı: Prof. Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Klinik ve tıbbi açıdan önemi bilinen sülfonamit yapısı etkili bir farmakofordur ve 
antimikrobiyal, antidiyabetik, anti-HİV ve antimalaryal etkinin de aralarında bulunduğu çok geniş 
bir biyolojik etki spektrumuna sahiptir. Medisinal kimya açısından önem kazanan diğer bir yapı 
ise 5-ariliden-2-imino-1,3-tiyazolidin-4-on çekirdeği olup HCV NS5B polimeraz enzim inhibisyonu 
başta olmak üzere pek çok biyolojik etkiden sorumludur.  Bitirme ödevimin konusunu oluşturan 
5-ariliden-2-imino-1,3 tiyazolidin-4-on’ların sentezinde başlangıç maddesi olarak sülfadiyazin 
kullanılmıştır 

Gereç ve Yöntem: Başlangıç maddesi olarak kullanılan sülfadiazinden hareketle sentezlenen N-({4-
[(pirimidin-2-il)sülfamoil]fenil}karbamotiyoil)benzamit bileşiğinin [1], alkali ortamda hidrolizi ile 
4-(karbamotiyoilamino)-N-(pirimidin-2-il)benzen-1-sülfonamit [2] elde edilmiştir. Bileşik 2’nin 
sodyum asetat varlığında etil bromoasetat ile etanol:dioksan karışımında ısıtılmasıyla 2-imino-
1,3-tiyazolidin-4-on [3] türevi bileşik kazanılmıştır. Son olarak bileşik 3’ün çeşitli aril aldehitler 
ile gerçekleşen Knoevenagel kondensasyonu sonucunda 5-ariliden-2-imino-1,3-tiyazolidin-4-on 
türevleri olan bileşik 3a-c sentezlenmiştir. 

Bulgular: Sentezlenen bileşiklerin saflıkları İTK yöntemi ile kontrol edilmiştir. Yapı aydınlatma 
çalışmalarında ise erime noktası tayini ve IR spektrumu bulglarından yararlanılmıştır 

Sonuçlar: Çalışmamız kapsamında sentezlenen bileşiklerin karakterizasyonu yapılmış ve yapılar 
doğrulanmıştır.

Anahtar sözcükler: 5-ariliden-2-imino-1,3-tiyazolidin-4-on, 4-tiyazolidinon, karakterizasyon, 
sülfapiridin, tiyoüre.
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Yeni  p-(Benzoilamino)Benzoik Asit Hidrazit-Hidrazonların Sentezi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Güler Gürol 
Danışmanı: Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2017

ÖZET

Laboratuvar ortamında hidrazit fonksiyonel grubu üzerine aldehit türevlerinin katımı ile elde edilen, 
yapısında bir azometin (-NHN = CH-) protonu bulunan hidrazonlar, son yapılan çalışmalarda 
antikonvülsan, antidepresan, analjezik, antiinflamatuar, antiplatelet, antimalaryal, antimikrobiyal, 
antimikobakteriyel, antitümöral, vazodilatör, antiviral gibi birçok biyolojik aktivite gösterdiği 
saptanan ve yeni çalışmalar için önem kazanan bir bileşik sınıfıdır. Laboratuvarımızda daha önceden 
sentezlenen çeşitli hidrazit-hidrazonların  belirtilen farmakolojik etkilere sahip oluşu, bizi yeni 
hidrazit-hidrazonlar sentezlemeye yöneltmiştir. Çalışmamızda ester yapısına sahip, 4. konumunda 
amino grubu taşıyan benzokain molekülünden hareketle sırasıyla Schotten-Baumann reaksiyonu 
ile amit, nükleofilik sübstitüsyon ile hidrazit, hidrazidin aldehitler ile kondensasyon tepkimesinden 
hidrazit-hidrazon yapısında orijinal iki bileşik sentezi yapılmıştır. Elde edilen bileşikler üzerinde 
laboratuvar ortamında tanınma reaksiyonları, kromatografik ve spektroskopik tayinler ile yapıları 
aydınlatılmıştır.

Anahtar Kelime: Benzokain, hidrazit-hidrazon, biyolojik aktivite, yapı-aydınlatma, amit.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

278

p- Benzoilamino Benzoik asit Hidrazit-Hidrazonlar Üzerinde 
Çalışmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Temel Yıldırım 
Danışmanı: Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2017

ÖZET

Organik ürünlerin üretilmesi çok eski zamanlardan başlayarak bu günlere kadar devam etmektedir. 
Basit bileşiklerden daha karmaşık organik bileşiklerin sentezlenmesine XIX. yüzyılın ortalarından 
başlanmış ve çok yüksek bir hızla devam ederek iki milyondan fazla organik bileşiğin sentezlenmesi ile 
bu günlere ulaşılmıştır. Deneyimizde; ester yapısında, amino grubu taşıyan benzokainden hareketle, 
sırasıyla Schotten-Baumann reaksiyonu ile amit, nükleofilik sübstitüsyon ile hidrazit,  hidrazidin 
aldehit ile olan kondensasyon reaksiyonları ile hidrazit-hidrazon yapısında orijinal iki bileşik 
sentezi yapılmıştır. Elde edilen bileşikler üzerinde laboratuvar ortamında tanınma reaksiyonları, 
kromatografik ve spektroskopik tayinler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Benzokain, Schotten-Baumann reaksiyonu, hidrazit-hidrazon, ince tabaka 
kromatografisi, sentez.
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Piperidin Halkası Taşıyan Bazı Amit Yapılarında Sentez Çalışmaları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Meliha Polen Sev 
Danışmanı: Prof. Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Amid bileşikleri önemli biyolojik aktivite gösteren bir aminin bir karboksilik asit türevi ile 
reaksiyonu sonucu oluşan farmasötik ajanlardır. Amid yapısına sahip bileşiklerin literatür bilgileri 
ışığında bulundukları fonksiyonel gruplara göre antienflamatuvar, antimikrobiyal, antiviral, analjezik 
ve sitotoksik aktivite gösterdikleri bilinmektedir. Bu çalışmada belirtilen aktiviteleri göstermesi 
muhtemel amid bileşikleri izonipekotik asit üzerinden sentezlenmiş ve yapıları aydınlatılmıştır.

Materyal ve metod: Bu çalışmada, başlangıç maddesi izonipekotik asit ile çeşitli benzoil klorürlerle 
reaksiyonu sonucu amid bileşikleri sentez edilmiştir.

Bulgular: Piperidin-4-karboksilik asitten hareketle iki adet amid bileşiği sentez edilmiş ve yapıları 
IR, 1H-NMR spektral verileri ile kanıtlanmıştır.

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

Anahtar Sözcükler: İzonipekotik asit, amid, sentez.
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Piperidin Halkası Taşıyan Bazı Amit Yapılarında Yapı Aydınlatma 
Çalışmaları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Seda Yıldız 
Danışmanı: Prof. Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Amit bileşikleri, önemli biyolojik aktivite gösteren farmasötik ajanlardır. Amit yapısına sahip 
bileşiklerin literatür bilgileri ışığında, bulundurdukları fonksiyonel gruplara göre antienflamatuvar, 
antimikrobiyal, antiviral, analjezik ve sitotoksik aktivite gösterdikleri bilinmektedir. Bu çalışmada 
belirtilen aktiviteleri göstermesi muhtemel amit bileşikleri, izonipekotik asit üzerinden sentezlenmiş 
ve yapıları aydınlatılmıştır.

Materyal ve metod: İzonipekotik asit ile çeşitli benzoil klorürlerin reaksiyonu sonucu amit bileşikleri 
sentez edilmiştir.

Bulgular: Piperidin-4-karboksilik asitten hareketle iki adet amit bileşiği sentez edilmiş ve yapıları IR, 
1H-NMR spektral verileri ile kanıtlanmıştır.

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

Anahtar Sözcükler: İzonipekotik asit, nipekotik asit, amit, sentez, yapı aydınlatma.
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Piperidin Halkası Taşyan Bazı Amit Yapıları Üzerinde Saflaştırma 
Çalışmaları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gubra Düzenli 
Danışmanı: Prof. Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Amit bileşikleri, önemli biyolojik aktivite gösteren farmasötik ajanlardır. Amit yapısına sahip 
bileşiklerin literatür bilgileri ışığında, bulundurdukları fonksiyonel gruplara göre antienflamatuvar, 
antimikrobiyal, antiviral, analjezik ve sitotoksik aktivite gösterdikleri bilinmektedir. Bu çalışmada 
belirtilen aktiviteleri göstermesi muhtemel amit bileşikleri, nipekotik asit üzerinden sentezlenmiş, 
yapıları aydınlatılmış ve saflaştırma çalışmaları yapılmıştır.

Materyal ve metod: Piperidin-4-karboksilik asit (izonipekotik asit) ile çeşitli benzoil klorürlerin 
reaksiyonu sonucu amit bileşikleri sentez edilmiştir.

Bulgular: Piperidin-4-karboksilik asitten hareketle iki adet amit bileşiği sentez edilmiş ve yapıları IR, 
1H-NMR spektral verileri ile kanıtlanmıştır.

Sonuç: Sentezlenen bileşiklerin yapı karakterizasyonu ve literatür ile desteklenen verileri hedeflenen 
yapıların oluştuğunu göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: İzonipekotik asit, amit, sentez, saflaştırma.
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Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Tedavisinde Kullanılan Güncel Bir 
İlaç: Seleksipag

Öğrencinin Adı-Soyadı: Fehime Aydın 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Sevgi KARAKUŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2017

ÖZET

Pulmoner arteriyel hipertansiyon, hemodinamik olarak pulmoner vasküler dirençteki ilerleyici 
artış ve pulmoner arteriyel uyum kaybı ile karakterizedir. Tedavi edilmeyen ya da yetersiz olan 
durumlarda sağ ventrikül yetmezliğine ve ölüme neden olabilmektedir. Hastalığın patogenezinde 
prostasiklin, endotelin-1 ve nitrik oksit yolaklarının yanı sıra genetik faktörler dahil çok sayıda 
mekanizma yer almaktadır. Pulmoner arteriyel hipertansiyonun tedavisinde, endotelin reseptör 
antagonistleri, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri, prostasiklin analogları ve bu ilaçların kombine 
edilerek kullanılmasıyla elde edilen kayda değer gelişmelere rağmen, yetersiz fonksiyonel iyileşme 
sebebiyle hastaların ortalama yaşam süresi 5-6 yıldır. Hastaların akciğerlerinde prostasiklin 
düzeylerinin azalması, pulmoner vaskülerin daralmasına ve pulmoner arter basıncında sürekli bir 
artışa neden olmaktadır. Bu nedenle, prostasiklin reseptör sinyalizasyonunun onarılması pulmoner 
arteriyel hipertansiyonun tedavisinde etkili bir strateji olarak görülmektedir. Bu bitirme ödevinde; 
pulmoner arteriyel hipertansiyon ve prostasiklin yolağını düzenleyen ilk selektif prostasiklin (IP) 
reseptör agonisti Seleksipag hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Seleksipag, prostasiklin, pulmoner arteriyel hipertansiyon.
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Gapapentin’den Hareketle  Sübstitüe Üre Sentezi ve Yapısının 
Aydınlatılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sude Saral 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Sevgi KARAKUŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2017

ÖZET

Bu bitirme ödevinde, gabapentinin susuz diklorometanlı ortamda 4-(triflorometil-fenilizosiyanat 
katımı sonucunda [1-({[(4-(triflorometil)fenil)karbamoil] amino} metil)-siklohegzil]asetik asit 
türevi orijinal bir bileşik sentez edilmiştir. 

Sentez edilen bileşiğin saflığı ince tabaka kromotografisi ile kontrol edildikten sonra yapısı elementel 
analiz (C, H, N), IR ve 1H-NMR spektroskopik yöntemleri kullanılarak aydınlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Gabapentin, üre, sentez, yapı aydınlatma.
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Yeni Antikoagülan İlaçlar: Dabigatran,  Rivaroksaban,  Apiksaban

Öğrencinin Adı-Soyadı: Mehmet Şafak Özcan 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Sevgi KARAKUŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2017

ÖZET

Antikoagülanlar, kandaki koagülasyona engel olarak damarlardaki tıkanıklığı ortadan kaldırmaya 
çalışan ilaçlardır. Bu amaçla kullanılan pek çok ilacın istenmeyen yan etkileri vardır. Bu yan 
etkilerinin giderilmesi amacı ile  apiksaban, dabigatran ve rivaroksaban molekülleri geliştirilmiştir. 
Bu bitirme projesinde bu yeni moleküllerle ilgili bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Bu bitirme projesinde 
kullanılan kaynaklar Science Direct, PubMed ve Google Academic veri tabanları taranarak elde 
edilmiştir. Apiksaban, dabigatran ve rivaroksaban cerrahi işlemlerde, toplardamarlarda oluşan 
koagülasyonlarda ve kanser hastalarının tedavisinde kullanılmaktadır. Bu ilaçlarla ilgili çalışmalar 
hala devam etmektedir. Yeni nesil olarak adlandırılan bu antikoagülan ilaçlar ile ilaç etkileşimi en alt 
seviyeye indirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Apiksaban, dabigatran, rivaroksaban, antikoagülan ilaçlar, K vitamini 
antagonistleri.
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Sedef Hastalığı ve Tedavisinde Kullanılan Apremilast

Öğrencinin Adı-Soyadı: Eyüpcan Uyan 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Sevgi KARAKUŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2017

ÖZET

Sedef hastalığı (Psoriazis) çeşitli klinik biçimlerde ortaya çıkabilen, yineleyici, kronik bir deri 
hastalığıdır. Deri lezyonlarının çok tipik olması nedeniyle tanı koymak oldukça kolaydır. 
Multifaktöriyal bir hastalıktır ve günümüzde henüz nedeni bilinmeyen hastalıklar arasındaki yerini 
korumaktadır. Apremilast, plak sedef hastalığı ve psoriatik artrit tedavisinde kullanılmak üzere 
FDA tarafından  onaylanan ilk ve tek PDE4 inhibitörüdür. Bu bitirme ödevinde; Sedef hastalığı ve 
tedavisinde kullanılmaya başlanılan Apremilast hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Sedef hastalığı, PDE4, psoriazis vulgaris, apremilast.
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Akılcı Antibiyotik Kullanımı

Öğrencinin Adı-Soyadı: Havva Cansın Sağlam 
Danışmanı: Dr.Esra TATAR 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2017

ÖZET

Gereksiz ve önerilen dozun dışında antibiyotik kullanımı sonucu oluşan bakteriyel direncin artması 
ve yaygınlaşması toplumun sağlığı açısından uzun vadede son derece tehlikelidir. Bu çalışmanın 
amacı, antibiyotik kullanımı konusunda bir durum değerlendirmesi yapmak ve direnç kazanan 
bakterilere karşı yeni stratejileri değerlendirmektir. Yöntem: Pubmed veritabanı ve Türk Aile 
Hekimligi Bilgi Yonetim Sistemi (AHBYS) kullanılmıştır. Tartışma ve Sonuç: Antibiyotiklerin keşfi, 
tıp tarihindeki en büyük başarılardan biri olmakla birlikte, bakeri evrimine daha önce görülmemiş 
bir sürat kazandırdı ve böylece direnç döneminin kapılarını açmış oldu. 1945’de Nobel konuşması 
sırasında, Alexander Fleming’in de öngördüğü gibi, “kişinin önerilen dozun altında ilaç kullanması, 
bu mikropları öldürücü olmayan dozda antibiyotiğe maruz bırakarak direnç kazanmaları” sonucunu 
doğurdu. Bu nedenle tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de antibiyotiklerindoğru kullanımı 
dikkate alınması gereken sağlık konuları arasındadır. Bazı dirençli bakteriyel enfeksiyon vakalarının 
sorumluları, birçok viral enfeksiyonun antibiyotiklere duyarlı olmadığını bilmelerine rağmen, grip 
belirtisi gösteren hastalara bile antibiyotik veren doktorlar ve eczacılardır. Bu açıdan, yeni sağlık 
yönergeleri ve ilgili kanunlar yerinde olmakla birlikte, aile hekimlerinin ve eczacıların da bu konuda 
daha duyarlı davranmaları gerekmektedir. Biyokimya ve farmasötik kimya son yıllarda, doğal 
veya sentetik pekçok maddeyi büyük bir titizlikle araştırmamızı sağlayan yeni teknikler geliştirdi. 
Bununla birlikte, çalışmalar direnç kazanan bakterilere karşı başarılı ilaçlar geliştirebilmek için 
biliminsanlarının oldukça zorlanacağına işaret ediyor.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik.
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Potasyum 5-Siyano-4-hidroksi-6-(tiyofen-2-il)-pirimidin-2-tiyolat’ın 
Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Semih Uzun 
Danışmanı: Dr.Esra TATAR 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Pirimidin halkası; kemoterapötik olarak kullanılan birçok ilacın ve bu etkilere sahip pek çok 
model bileşiğin yapısında yer almaktadır. Bunların içinde antineoplastik etkili tegafur, 5-fluorourasil 
(5-FU), tiyourasil; antibakteriyal etkili sülfadiazin ve sülfamerazin; antimalaryal etkili primetamin, 
sülfadoksin; antiviral etkili nükleozit ters transkriptaz inhibitörleri zidovudin ve stavudin; antifugal 
etkili flusitozin; anthelmentik etkili pirantel pamoat sayılabilir. Son yıllarda, non-nükleozit ters 
transkriptaz inhibitörü etkinlik gösteren HEPT-S ve DABO bileşikleri üzerinde yapılan ve sayıları 
gittikçe artan çalışmalar pirimidin-5-karbonitril türevi yeni bir bileşik [KUC1201007] sentezlemek 
konusunda bizi cesaretlendirmiştir. 

Gereç ve yöntem: Eşit mol miktardaki 2-tiyofenkarboksaldehit, tiyoüre ve etil siyanoasetat’ın 
siklokondensasyonu ile elde edilen ham ürün etanolden billurlandırılmıştır. Bileşiğin saflığı YBSK 
yöntemine ek olarak elemental analizle kanıtlanmıştır. Bileşiğin yapısı IR ve 1H-NMR spektral 
yöntemleri kullanılarak aydınlatılmıştır.

Bulgular: Bileşik KUC1201007’nin IR spektrumu incelendiğinde cm-1’de hidrojen bağı yapmış 
gerilme titreşimleri ve 3022 cm-1’de tiyofen halkasına ait C-H gerilme titreşimleri, 2212 cm-1’de nitril 
(siyano) grubuna ait C≡N gerilme titreşimleri, 1639 cm-1’de C=N gerilme titreşimleri, 1481 ve 1444 
cm-1’de C=C gerilme titreşimleri, 1373 cm-1’de O-H eğilme titreşimleri,  1244 ve 1232 cm-1’de C-O 
gerilme titreşimleri tespit edilmiştir. Bileşik KUC1201007’nin, DMSO içerisinde alınan 1H NMR 
spektrumunda tiyofen halkasına ait aromatik protonlar 7,22, 7,83, 8,11 ppm’de izlenmiştir. Bileşik 
KUC1201007’nin pirimidin halkası üzerinde bulunan hidroksil grubuna ait proton 11,55 ppm’de 
singlet görünümünde izlenmiştir. 
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Sonuçlar: Sonuç olarak; sentezlenmesi planlanan 4-hidroksi-2-sülfanil-6-(tiyofen-2-il)pirimidin-
5-karbonitril’in;5-siyano-4-hidroksi-6-(tiyofen-2-il)pirimidin-2-tiyolat  hemihidrat [KUC1201007] 
yapısında olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: pirimidin, pirimidin-5-karbonitril, tiyourasil, Biginelli tepkimesi, biyolojik etki.
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Olası Antikanser Etkili 2-(4H-1,2,4-Triazol-3-iltiyo)asetamit 
Türevlerinin Sentezi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gizem Göktaş 
Danışmanı: Prof. Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: 1,2,4-Triazol halkası antifungal, antikonvülsan, antiviral, antikanser etkili ilaçların ve 
bu etkilere sahip pek çok model bileşiğin yapısında yer almaktadır. 1,2,4-triazollerin belirtilen 
farmakolojik etkilere sahip oluşu, bize yeni muhtemel antikanser aktivite gösterecek 1,2,4-triazol 
halkası içeren bileşiklerin sentezini düşündürmüştür.

Gereç ve yöntem: Çalışmamız sübstitüe-2-amino-1,3,4-tiyadiazol türevlerinden hareketle 
sentezlenen bileşik 2a-e’nin, 4-metil-5-{1-[4-(2-metilpropil)fenil]etil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-
triazol-3-tiyon bileşiği ile oluşturduğu tiyoeter türevlerinin (3e) sentezi ve karakterizasyonundan 
oluşmaktadır.

Bulgular: Bu kapsamda 3 adet 1,3,4 tiyadiazolamin, 5 adet kloroasetamit ve 1 adet tiyoeter 
türevi olmak üzere toplamda 9 adet bileşiğin saflıkları kanıtlanmış,  yapıları, erime derecesi ve IR 
spektrumları yardımıyla saptanmıştır. Flaş kromatografi tekniği kullanılarak saflaştırılan bileşik 
3e’nin yapısının aydınlatılmasında 1H-NMR, 13C-NMR ve HMBC spektrumları değerlendirilmiştir. 
Son olarak orijinal olduğu tespit edilen bileşik 3e’nin A549, MCF7, PC3, HT29, HEP3b ve HeLa 
hücre hatlarında antikanser etki profillerinin yanı sıra NIH3T3 hücre hattına karşı sitotoksik etkileri 
incelenmiştir.

Sonuçlar: Sitotoksik olmadığı tespit edilen bileşik 3e çalışılan hücre hatlarına karşı önemli bir 
antikanser etki göstermezken, en yüksek inhibisyon değeri HEP3b hücre hattına karşı gözlemlenmiştir.

Anahtar kelimeler: 1,2,4-triazol, antikanser, tiyoeter, 1,3,4-tiyadiazol, HEP3b.
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Tiyadiazol Halkası İçeren Diariltiyoüre Türevlerinin Sentezi 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Şule Acar 
Danışmanı: Prof. Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2018

ÖZET

Çalışma kapsamında tiyadiazol halkası içeren yeni diariltiyoüre türevlerinin sentezi hedeflenmiştir. 
Bu amaçla, öncelikle parasetamol bileşiği üzerinden etil bromoasetat ile ester bileşiğine geçilmiştir. 
Ester bileşiği hidrazin hidrat ile hidrazit türevine dönüştürülmüş, kazanılan hidrazit bileşiğinin metil 
izotiyosiyanat ile tepkimesi ile tiyosemikarbazit bileşiği elde edilmiştir. Bu ürünün oda sıcaklığında 
derişik sülfürik asit ile karıştırılması ile tiyadiazol halkası taşıyan bileşik elde edilmiştir. Tiyoüre 
bileşiği elde etmek için öncelikle N-asetilamino grubunun hidrolizi başarılmıştır.

Tasarlanan ve sentezlenen bileşiklerin saflıkları İTK ve YBSK ile kontrol edilmiştir. Bileşiklerin 
yapıları elementel analiz, FTIR ve 1H-NMR spektral teknikleri ile kanıtlanmıştır.

Anahtar sözcükler: Sentez, Tiyadiazol, Tiyoüre, Yapı aydınlatma.
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Tiyadiazol Halkası İçeren Diarilüre Türevlerinin Sentezi 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Simge Sarı 
Danışmanı: Prof. Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2018

ÖZET

Çalışma kapsamında tiyadiazol halkası içeren yeni diarilüre türevlerinin sentezi hedeflenmiştir. Bu 
amaçla, öncelikle p-aminofenol bileşiği 3-trifluorometilfenilizosiyanat bileşiği ile tepkimeye sokularak 
üre bileşiği elde edilmiştir. Elde edilen üründe yer alan fenol grubu üzerinden etil bromoasetat ile ester 
bileşiğine geçilmiştir. Ester bileşiği hidrazin hidrat ile hidrazit türevine dönüştürülmüş, kazanılan 
hidrazit bileşiğinin metil izotiyosiyanat ile tepkimesi ile tiyosemikarbazit bileşiği elde edilmiştir. Son 
basamakta ise bu ürün oda sıcaklığında derişik sülfürik asit ile karıştırıldığında hedeflenen tiyadiazol 
halkası içeren diarilüre bileşiğinin sentezi gerçekleştirilmiştir.

Tasarlanan ve sentezlenen bileşiklerin saflıkları İTK ve YBSK ile kontrol edilmiştir. Bileşiklerin 
yapıları elementel analiz, FTIR ve 1H-NMR spektral teknikleri ile kanıtlanmıştır.

Anahtar sözcükler: Sentez, Tiyadiazol, Üre, Yapı aydınlatma.
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Zika Virüsüne Karşı Geliştirilen Yeni Tedavi Yaklaşımları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Şüheda Güvenkaya 
Danışmanı: Prof. Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: İlk olarak, 1947 Yılında Uganda’ nın Zika ormanında yapılan bir araştırma esnasında, 
sürekli ateş tablosu gelişen bir Rhesus maymununda tespit edilen Zika virüsü (ZIKV), Aedes cinsi 
sivrisinekler tarafından taşınan Flaviridae ailesinden bir RNA virüsüdür. ZIKV enfeksiyonu genel 
olarak semptomsuz veya artralji, halsizlik, konjonktivit, deride makulopapüler döküntü, asteni gibi 
semptomlarla kendini sınırlayan bir hastalığa sebep olmasına rağmen son zamanlarda yetişkinlerde 
Guillain-Barré sendromu (GBS) ve yenidoğanlarda mikrosefali gibi ciddi nörolojik komplikasyonların 
sayısındaki artışla ilişkilendirilmiştir. Bu çalışma kapsamında ZIKV enfeksiyonunun inhibisyonunda 
etkili olduğu gösterilen tedavi yaklaşımlarıyla ilgili araştırmalar incelenmiştir.

Bulgular: Komplikasyonlarının kapsamının tam olarak bilinmiyor olması ZIKV enfeksiyonunun 
en endişe verici yönüdür. ZIKV salgını dünya çapında ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturmakla 
birlikte günümüzde bu patojene karşı geliştirilmiş özgül bir antiviral ilaç veya aşı bulunmamaktadır. 
Fakat bunun yanı sıra başka endikasyonlarda kullanımı onaylanmış bazı terapötik ajanların ZIKV 
üzerine etkisi araştırılmıştır. Ayrıca DSÖ ZIKV’ ye karşı aşı geliştirilmesine öncelik vermiştir.

Sonuç: Başka endikasyonlarda kullanımı onaylanmış birçok terapötik ajanın ZIKV enfeksiyonu 
üzerine inhibe edici etkisi olduğu gösterilmiştir. Ayrıca preklinik ve klinik çalışmalarda, araştırmaları 
devam eden pek çok aşı adayı bulunmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Aşılar, bulaşma yolu, epidemiyolojisi, Guillain-barré Sendromu, mikrosefali, 
önlem, tedavi, terapötikler, zika virüsü.
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Etil 4-hidroksibenzoattan Hareketle Hidrazit-Hidrazonların Eldesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Begüm Çağan 
Danışmanı: Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2018

ÖZET

Laboratuvar ortamında hidrazit ile karbonil grubu taşıyan aldehit ile kondensasyonu ile elde edilen, 
yapısında bir azometin (-NHN=CH-) protonu bulunan hidrazit-hidrazonlar, yapılan çalışmalarda 
birçok biyolojik aktivite gösterdiği saptanan ve yeni çalışmalar için önem kazanan bir bileşik 
sınıfıdır. Yapmış olduğumuz deneylerde ester yapısına sahip, 4. konumunda hidroksil grubu taşıyan 
etil 4-hidroksibenzoat molekülünden nükleofilik sübstitüsyon ile hidrazit, hidrazitin aldehitler 
ile kondensasyonu tepkimesinden hidrazit-hidrazon yapısında dört bileşik sentezi yapılmıştır. 
Elde edilen bileşikler üzerinde laboratuvar ortamında tanınma reaksiyonları, fiziksel, kimyasal, 
kromatografik ve spektroskopik yöntemler kullanılarak yapıları aydınlatılmıştır. 

Anahtar Kelime:   Etil 4-hidroksibenzoat, hidrazit-hidrazon, ince tabaka kromatografisi, nükleofilik 
sübstitüsyon, yapı-aydınlatma.
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Etil-4-aminobenzoattan Yeni Tiyosemikarbazit Türevi Bileşiklerin 
Sentezi 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Eren Ergenç 
Danışmanı: Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2018

ÖZET

Laboratuvar ortamında çeşitli çözücülerin içinde, izotiyosiyanatların hidrazitlere katımı sonucu 
oluşan tiyosemikarbazitler elde edilmiştir. Tiyosemikarbazit ve türevlerinin antikonvülsan, 
antidepresan, antiviral, antimikrobiyal, antikanser, antienflamatuar, antimalaryal ve antioksidan gibi 
birçok biyolojik aktivite gösterdiği saptanmış ve yeni çalışmalar için umut vaadeden bir bileşik sınıfı 
olarak görülmüştür. Laboratuvarımızda daha önceden sentezlenen tiyosemikarbazit türevlerinin 
belirtilen farmakolojik etkilere sahip oluşu, bizi yeni tiyosemikarbazit türevleri sentezlemeye 
yöneltmiştir. Deneyimizde; ester yapısında, amino grubu taşıyan benzokainden hareketle, sırasıyla 
Schotten-Baumann reaksiyonu ile amit, nükleofilik sübstitüsyon ile hidrazit, katım reaksiyonları 
kullanılarak tiyosemikarbazit yapısında orjinal iki bileşik sentezi yapılmıştır. Elde edilen bileşikler 
üzerinde laboratuvar ortamında tanınma reaksiyonları ve spektroskopik tayinler ile yapıları 
aydınlatılmıştır.

Anahtar Kelime: Benzokain, Schotten-Baumann reaksiyonu, tiyosemikarbazit,  hidrazit, 
izotiyosiyanat.
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Etil 4-Hidroksibenzoattan Hareketle 1,2,4-Triazol-3-Tiyonların 
Sentezi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Oğuzcan Uçak 
Danışmanı: Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2018

ÖZET

Son yıllarda 1,2,4-triazollerin antimikrobiyal, antifungal ve antikanser aktiviteleri üzerine dikkat 
çekici çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmamızın temelini fonksiyonel sübstitüe tiyosemikarbazit 
bulunan bileşiklerin alkali ortamdaki siklizasyonu sonucunda 1,2,4-triazol-3-tiyon bileşikleri 
elde etmek oluşturmaktadır. Başlangıç maddesi Etil paraben (Etil 4-hidroksibenzoat) olup, bu 
bileşiğin etanollü ortamda hidrazin-hidrat ile reaksiyonu sonucunda Etil paraben hidrazidi 
oluşturulmuştur. Elde edilen hidrazidin etanol / n-bütanol ortamdaki 2-bromofenilizotiyosiyanat 
ve 3-bromofenilizotiyosiyanat türevleri ile katım reaksiyonu sonucu elde edilen tiyosemikarbazit 
türevleri, bu türevlerin 4N NaOH ile 24 saat süren geri çeviren soğutucu altında ısıtılması ile 
siklizasyon ürünleri olan hedeflenen 4-(5-merkapto-4-(2-bromofenil)-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-fenol 
ve 4-(5-merkapto-4-(3-bromofenil)-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-fenol bileşikleri derişik hidroklorik asit 
ile nötralleştirilmesi ile elde edilmiştir. Sentezlenen bu iki türevin yapıları İTK, FT-IR, 1H-NMR ile 
karakterize edilmiş, elementel içeriği elementel analiz ile belirlenmiştir. 

Anahtar Kelime: 1,2,4-triazol-3-tiyon, tiyosemikarbazit, etil paraben, antimikrobiyal aktivite, 
karakterizasyon.
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Etil-4-Amino Benzoattan Hareketle Yeni 1,2,4-Triazol-3-Tiyon 
Bileşiklerinin Sentezi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Suna Önder 
Danışmanı: Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2018 

ÖZET

Triazoller, geniş bir aktivite spektrumuna sahip olup, en aktif biyolojik sınıflardan birini temsil 
ederler. 1,2,4-Triazol çekirdeği; antikonvülsan, antidepresan, antioksidan, anti enflamatuar, 
analjezik, antibakteriyel, antimikrobiyal, antifungal, antiviral, antikanser, anti-üreaz ve diğer 
aktivitelere sahip yeni bileşiklerin geliştirilmesinde ilgi çekmektedir. Bu nedenle, birçok araştırmacı 
bu bileşikleri hedef yapılar olarak sentezlemiş ve biyolojik aktivitelerini değerlendirmiştir. Bu 
gözlemler, bazı yeni triazolleri sentezlememizi sağlamıştır. Çalışmamızda; ester yapısında, amino 
grubu taşıyan benzokainden hareketle, sırasıyla Schotten-Baumann reaksiyonu ile amit, nükleofilik 
sübstitüsyon ile hidrazit, katım ve siklizasyon reaksiyonları kullanılarak tiyosemikarbazit ve elde 
edilen tiyosemikarbazitlerden 1,2,4-triazol-3-tiyon yapısında orijinal iki bileşik sentezi yapılması 
amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelime: Triazol, tiyosemikarbazit, benzokain, Schotten-Baumann reaksiyonu, siklizasyon.
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Etil 4-Hidroksibenzoat’tan Hareketle Yeni Tiyosemikarbazitlerin 
Sentezi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Yiğitcan Aktaş  
Danışmanı: Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2018

ÖZET

Laboratuvar ortamında hidrazitlerden elde edilen tiyosemikarbazitlerin antiviral, antibakteriyal, 
antiinflamatuvar, antifungal, antimalaryal, antioksidan, antikanser gibi birçok farmakolojik etki 
gösterdiği saptanmış ve bunun sonucunda yeni çalışmalar için önem kazanmış bir yapı haline 
gelmiştir. Bu yapının vaad ettiği birçok farmakolojik etki bizi tiyosemikarbazit sentezlemeye 
yöneltmiştir. Deneyimizin başlangıcında etil 4-hidroksibenzoat yapısındaki ester nükleofilik 
sübstitüsyonla hidrazide dönüştürülmüştür. Hidrazit yapısına 4-trifluorometilfenil izotiyosiyanat 
ve sikloheksilmetil izotiyosiyanat ile katımı sonucu tiyosemikarbazitler sentezlenmiştir. Elde edilen 
bileşikler üzerinde laboratuvar ortamında kromatografik ve spektroskopik tayinler ile yapıları 
aydınlatılmıştır.

Anahtar Kelime: Etil 4-hidroksibenzoat, hidrazit, tiyosemikarbazit, izotiyosiyanat farmakolojik etki.
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Etil 4-hidroksibenzoattan Hareketle Tiyosemikarbazitlerin Sentezi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Aybüke Altan 
Danışmanı: Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2018

ÖZET

Geçmişten günümüze heterosiklik yapıdaki organik bileşikler toplumların biyolojik ve endüstriyel 
açıdan gelişmesine, bununla birlikte yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmuştur. Son 
birkaç yıl boyunca, bu heterosiklik birleşiklerin özelliklerine ve sentezlerine ilişkin bilgi sahibi 
olma isteği hızla artmaktadır. Sonuç olarak, bu alandaki yeni bileşiklerin sayısı ve çeşitliliği her 
yıl artmaktadır. Yaptığımız çalışmada; Etil 4-hidroksibenzoat’tan başlayarak etanollü ortamda 
hidrazin-hidrat ile reaksiyonu sonucunda 4-hidroksibenzohidrazit oluşturulmuştur. İkinci basamak 
olarak 4-hidroksibenzohidrazidin etanol ve n-bütanol varlığında 2-bromofenilizotiyosiyanat 
ve 3-bromofenilizotiyosiyanat türevleri ile reaksiyonu sonucu N-(2-bromofenil)-2-((4-
hidroksifenil)karbonil)hidrazinkarbotiyoamit ve N-(3-bromofenil)-2-((4-hidroksifenil)karbonil)
hidrazinkarbotiyoamit bileşikleri elde edilmiştir. Elde edilen bileşikler üzerinde laboratuvar 
ortamında tanınma reaksiyonları, kromatografik ve spektroskopik tayinler yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Tiyosemikarbazit, ince tabaka kromatografisi, etil 4-hidroksibenzoat, 
hidrazinkarbotiyoamit, heterosiklik bileşik.
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Pirazolon Halkasından Hareketle Sentezlenen Çeşitli Schiff Bazları 
Üzerinde Saflaştırma Çalışmaları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Selin Yılmaz 
Danışmanı: Prof. Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: Antipirin bileşiği, beş üyeli heterosiklik halka yapısı taşıyan biyolojik aktivite gösteren 
farmasötik ajandır. Antipirin bileşiği üzerinden kazanılan çeşitli fonksiyonel gruplar, yapıya 
analjezik, antioksidan ve antipiretik aktivite sağlar ve piyasada ilaç olarak kullanılmaktadır. Bu 
molekül üzerinden sentezlenen 4-aminoantipirin’den hareketle yeni kimyasal yapıda ve etkide 
ilaç molekülleri tasarlanmaktadır. Bu çalışmada antipirin bileşiği üzerinden çeşitli aldehit yapıları 
kullanılarak imin(Schiff bazı) yapısı içeren çeşitli orjinal bileşikler sentezlenmiştir ve sentezlenen bu 
bileşiklerin yapıları aydınlatılmıştır.

Materyal ve metod: Schiff bazları, aminli bileşikler ile çeşitli aldehitlerin reaksiyonu sonucu elde 
edilmektedirler. Bu çalışmada, 4-aminoantipirin’den hareketle 3-etoksi-4-hidroksibenzaldehit ve 
2,6-dimetilbenzaldehit’in reaksiyonu sonucunda iki adet Schiff bazı sentezlenmiştir.

Bulgular: 4-{[(3-etoksi-4-hidroksifenil)metiliden]amino}-1,5-dimetil-2-fenil-1,2-dihidro-3H-
pirazol-3-on (ANT4) ve 4-{[(2,6-dimetilfenil)metiliden]amino}-1,5-dimetil-2-fenil-1,2-dihidro-
3H-pirazol-3-on (ANT8) bileşikleri sentez edilmiş ve yapıları IR, 1H-NMR ve 13C-NMR spektral 
verileri ile kanıtlanmıştır.

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

Anahtar Sözcükler: 4-aminoantipirin, sentez, schiff bazı, saflaştırma.
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Pirazolon Halkası Taşıyan Bazı Schiff Bazlarının Biyolojik Etkilerinin 
İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Zefine Uğraş 
Danışmanı: Prof. Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: Antipirin molekülü analjezik ve antipiretik etkiye sahip olup piyasada ilaç olarak 
kullanılmaktadır. Antipirinden hareketle sentezlenen 4-aminoantipirin; anti-inflamatuvar, analjezik, 
antiviral, antipiretik, antiromatizmal ve antimikrobiyal aktivite gibi geniş bir biyolojik aktivite 
çeşitliliği göstermiştir. Son zamanlarda bu molekül üzerinden sentezlenen Schiff bazlarının farklı ve 
önemli biyolojik etkinliğe sahip oldukları tespit edilmiştir.

Materyal ve metod: Schiff bazı bileşikleri, antipirin molekülü üzerinden bir dizi basamak sonucu 
sentezlenmiş 4-aminoantipirin molekülü ile çeşitli benzaldehit türevlerinin kondenzasyon reaksiyonu 
sonucu elde edilmektedirler. Bu çalışmada, 4-aminoantipirin ile substitüe benzaldehit bileşiklerinin 
kondenzasyon reaksiyonu sonucu oluşan imin (Schiff bazı) yapısını içeren yeni bileşikler sentez 
edilmiştir.

Bulgular: 4-aminoantipirinden hareketle benzaldehit türevleri ile reaksiyon sonucu bazı schiff bazı 
içeren antipirin türevleri sentez edilmiş ve yapıları IR, 1H-NMR ve 13C-NMR spektral verileri ile 
kanıtlanmıştır.

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

Anahtar Sözcükler: 4-aminoantipirin, benzaldehit türevleri, Schiff bazı, sentez.
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Pirazolon Halkası Taşıyan Çeşitli Schiff Bazlarının Yapılarının 
Aydınlatılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Münteha Özsoy 
Danışmanı: Prof. Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: Schiff bazları, önemli biyolojik aktivite gösteren –N=CH- farmakofor yapısına sahip 
farmasötik ajanlardır. Schiff bazları taşıyan bileşiklerin literatür bilgileri ışığında, bulundurdukları 
fonksiyonel gruplara göre analjezik, antiviral, antipiretik, antimikrobiyal ve antienflamatuar aktivite 
gösterdikleri bilinmektedir. Bu çalışmada belirtilen aktiviteleri göstermesi muhtemel Schiff bazı 
bileşikleri, antipirin üzerinden sentezlenmiş ve yapıları aydınlatılmıştır.

Materyal ve metod: Schiff bazları, pirazolon halkası ve çeşitli aldehit/ ketonların reaksiyonu sonucu 
elde edilmektedir. Bu çalışmada pirazolon halkası taşıyan antipirin molekülünden hareketle sübstitüe 
aldehitlerle yeni schiff bazları sentez edilmiştir.

Bulgular: Antipirinden hareketle iki adet yeni Schiff bazı sentez edilmiş ve yapıları IR, 1H-NMR, 
13C-NMR spektral verileri ile kanıtlanmıştır.

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

Anahtar Sözcükler: 4-amino antipirin, Schiff bazı, sentez, yapı aydınlatma.
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Pirazolon Halkası Taşıyan Çeşitli Schıff Bazlarının Sentez Çalışmaları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Yağmur Pirinçci 
Danışmanı: Prof. Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: Schiff bazları, primer aminlerin aldehit ve ketonlarla meydana getirdiği kondenzasyon 
ürünleridir. Schiff bazlarının oldukça geniş çalışma alanları bulunmaktadır. Schiff bazları analjezik, 
antifungal, antioksidan, antibakteriyel, antitümör, antiinflamatuvar ve antipiretik etkiler gibi pek 
çok farklı farmakolojik etkiye sahiptirler. Bu çalışmada antipirin bileşiği üzerinden aldehit yapıları 
kullanılarak yeni Schiff bazı yapısı içeren çeşitli bileşikler sentezlenmiştir ve sentezlenen bu 
bileşiklerin yapıları aydınlatılmıştır.

Gereç ve yöntem: Schiff bazları, amin grupları ile çeşitli aldehitlerin reaksiyonu sonucu elde 
edilmektedirler. Bu çalışmada, 4-aminoantipirin’den hareketle 2,6-diklorobenzaldehit ve 
4-nitrobenzaldehit’in reaksiyonu sonucunda iki adet Schiff bazı sentezlenmiştir.

Bulgular: 4-{[(2,6-diklorofenil)metililiden]amino}-1,5-dimetil-2-fenil-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-on 
(ANT9) ve 4-{[(4-nitrofenil)metililiden]amino}-1,5-dimetil-2-fenil-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-on 
(ANT13) bileşikleri sentez edilmiş ve sentezlenen bileşiklerin yapıları FT-IR, 1H-NMR ve 13C-NMR 
ile kanıtlanmış, saflıkları ise İTK ve HPLC ile tespit edilmiştir.

Sonuçlar: Sentezlenen bileşiklerin kimyasal yapıları spektral veriler ve literatür sonuçlarıyla 
desteklenmiş, hedeflenen yapıların oluştuğu gösterilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Schiff bazı, antipirin, sentez.
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Bazı N-sübstitüe-(L)-metiyonin Hidrazitlerinin Sentezi ve Yapılarının 
Aydınlatılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Teoman Kutbay Bereket 
Danışmanı: Dr.Esra TATAR 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2018

ÖZET

Amino asit artığı taşıyan açilhidrazon bileşiklerini konu alan literatür taramasında az sayıda 
makaleyle karşılaşılmasına rağmen umut vadedici HIV-1 kapsid protein (CA) inhibitorü (Tian ve 
ark., 2009; Jin ve ark., 2010; Tian ve ark., 2011) etki gösteren bileşikler dikkati çekmektedir. L-valin 
taşıyan (2S)-2-(benzoilamino)-3-metil-N’-(arilmetilen)-butanohidrazit’lerin stereoseçici anti-
HIV-1 etkinliği Tatar ve ark. (2013) tarafından bildirilmiştir. Son yıllarda, bazı yeni imidazo[1,2-a]
piridin-N-glisinilhidrazonların tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α) üretimine karşı inhibitör etkinlik 
gösterdiği bildirilmiş ve bileşiklerin bu etkileri daha önceden anti-enflamatuvar etkinliği bilinen 
analog yapılı bir bileşik olan LASSBio-1504’ün etkinliği ile karşılaştırılmıştır (Lacerda ve ark., 2014). 
Amino asit artığı taşıyan açilhidrazon bileşiklerinin umut vadedici biyolojik etkilere sahip olması 
bizi yeni açilhidrazon bileşikleri sentezlemek konusunda cesaretlendirmiş ve bu çalışma kapsamında 
sentezlenen hidrazit yapılı bileşik hedeflenen açilhidrazon bileşiklerinin başlangıç maddesi olarak 
kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Hidrazit, açilhidrazon, amino asit, biyolojik etki.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

304

N-[(2S)-1-{2-[1-(tiyofen-3-il)etiliden]hidrazinil}-(4-metilsülfanil)-
1-oksobutan-2-il]-4-nitrobenzamid’in Sentezi ve Yapısının 

Aydınlatılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Aslı Dayıoğlu 
Danışmanı: Dr.Esra TATAR 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2018

ÖZET

Amino asit artığı taşıyan açilhidrazon bileşiklerini konu alan literatür taramasında az sayıda 
makaleyle karşılaşılmasına rağmen umut vadedici HIV-1 kapsid protein (CA) inhibitorü (Tian ve 
ark., 2009; Jin ve ark., 2010; Tian ve ark., 2011) etki gösteren bileşikler dikkati çekmektedir. L-valin 
taşıyan (2S)-2-(benzoilamino)-3-metil-N’-(arilmetilen)-butanohidrazit’lerin stereoseçici anti-
HIV-1 etkinliği Tatar ve ark. (2013) tarafından bildirilmiştir. Son yıllarda, bazı yeni imidazo[1,2-a]
piridin-N-glisinilhidrazonların tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α) üretimine karşı inhibitör etkinlik 
gösterdiği bildirilmiş ve bileşiklerin bu etkileri daha önceden anti-enflamatuvar etkinliği bilinen 
analog yapılı bir bileşik olan LASSBio-1504’ün etkinliği ile karşılaştırılmıştır (Lacerda ve ark., 2014). 
Amino asit artığı taşıyan açilhidrazon bileşiklerinin umut vadedici biyolojik etkilere sahip olması biz 
yeni açilhidrazon bileşikleri sentezlemek konusunda cesaretlendirmiştir.

Anahtar kelimeler: Hidrazit, açilhidrazon, amino asit, biyolojik etki.
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N-[(2S)-4-(Metilsülfanil)-1-okso-1-{2-[(tiyofen-3-il)metiliden]
hidrazinil}butan-2-il]-4-nitrobenzamid’in Sentezi ve Yapısının 

Aydınlatılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sibel Ece Sarıboğa 
Danışmanı: Dr.Esra TATAR 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2018

ÖZET

Amino asit artığı taşıyan açilhidrazon bileşiklerini konu alan literatür taramasında az sayıda 
makaleyle karşılaşılmasına rağmen umut vadedici HIV-1 kapsid protein (CA) inhibitorü (Tian ve 
ark., 2009; Jin ve ark., 2010; Tian ve ark., 2011) etki gösteren bileşikler dikkati çekmektedir. L-valin 
taşıyan (2S)-2-(benzoilamino)-3-metil-N’-(arilmetilen)-butanohidrazit’lerin stereoseçici anti-
HIV-1 etkinliği Tatar ve ark. (2013) tarafından bildirilmiştir. Son yıllarda, bazı yeni imidazo[1,2-a]
piridin-N-glisinilhidrazonların tümör nekroz faktörü alfa (TNF-α) üretimine karşı inhibitör etkinlik 
gösterdiği bildirilmiş ve bileşiklerin bu etkileri daha önceden anti-enflamatuvar etkinliği bilinen 
analog yapılı bir bileşik olan LASSBio-1504’ün etkinliği ile karşılaştırılmıştır (Lacerda ve ark., 2014). 
Amino asit artığı taşıyan açilhidrazon bileşiklerinin umut vadedici biyolojik etkilere sahip olması biz 
yeni açilhidrazon bileşikleri sentezlemek konusunda cesaretlendirmiştir.

Anahtar kelimeler: Hidrazit, açilhidrazon, amino asit, biyolojik etki.
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Şiddetli Astımlılarda Kullanılan  Monoklonal Antikor Olan 
Biyoteknolojik Bir İlaç: Mepolizumab 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Simge Refika Hacışahinoğlu 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Sevgi KARAKUŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2018

ÖZET

Şiddetli eozinofilik astım, yüksek dozda inhaler kortikosteroidler ile tedavi edilmesini gerektiren ve 
bu tedaviye rağmen kontrolsüz kalan, ikinci bir kontrol ilacıyla takip edilmesi gereken astım olarak 
tanımlanır. Kontrolsüz şiddetli astımı olan hastalar, biyolojik tedavi dahil olmak üzere ek tedavi 
seçenekleri gerektirir. 

Kortikosteroidlerle uzun süreli geleneksel tedaviside toksisite oluşma ve tedaviye direnç gibi problemler 
vardır. Bu nedenle bilim insanları monoklonal antikorlara yönelim göstermişlerdir. Humanize 
monoklonal antikor olan mepolizumab; eozinofillerin büyümesini ve farklılaşmasını sağlayan IL-5’i 
inhibe eder ve şiddetli astımda etkili bir tedavi yöntemi sunar. Bu yazıda mepolizumabın kullanıldığı 
hastalıkları, mepolizumab hakkında devam edilen etkinlik ve güvenlik çalışmalarını göreceksiniz.

Anahtar Sözcükler: Astım, IL 5, mepolizumab, biyoteknolojik ilaç, monoklonal antikor.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

307

N-Ariltiyosemikarbazitlerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Hakan Hançer 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Sevil ŞENKARDEŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2018

ÖZET

Tiyosemikarbazitler hakkında bugüne  kadar birçok çalışma yapılmış ve bu yapıdaki bileşiklerde 
antikonvülsan, antidepresan, antitümoral, antimikrobiyal gibi etkiler görülmüştür. Bu çalışmada 
biyolojik olarak aktif olabilecek N-ariltiyosemikarbazitlerin sentezlenmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmamızın konusunu oluşturan tiyosemikarbazitlerin sentezinde başlangıç maddesi olarak 
p-toluen benzen sülfonilklorür kullanılmıştır. p-toluen benzen sülfonilklorür’den hareketle 
4-metilbenzen sülfonilhidrazin ve bununda sübstitüe izotiyosiyanatlar ile asetonitrilli ortamda 
ısıtılması ile N-(sübstitüefenil)-2-[(4-metilfenil)sülfonil]hidrazinkarbotiyoamit bileşikleri 
sentezlenmiştir.  Sentezlenen bileşiklerin saflıkları yapılan İTK ve elemental analiz ile belirlenmiş 
olup, yapıları IR ve 1H-NMR yardımıyla doğrulanmıştır.

Anahtar Kelime: Tiyosemikarbazit, sülfonilhidrazin, karakterizasyon, p-toluen benzensülfonilklorür, 
izotiyosiyanat.
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Sübstitüe 2-Aminopiridin Türevlerinden Hareketle 1,3-Tiyazolidin-4-
On Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Öğrencinin Adı-Soyadı: Burcu Kurt 
Danışmanı: Prof.Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: Antikanser etkinliği olduğu bilinen 1,3-tiyazolidin-4-on türevleri kanser hastalarının 
tedavisine umut vermektedir. Bu tez çalışmasında 1,3-tiyazolidin-4-on türevlerinin 2-aminopiridin 
türevlerinden hareketle sentezi ve yapılarının aydınlatılması hedeflenmiştir.

Gereç ve yöntem:  2-amino-5-sübstitüepiridin başlangıç maddesi kullanılarak sentezlenen, [1, 2] 1N 
NaOH ortamında hidrolizi sonucunda N-(5-sübstitüe piridin-2-il)tiyoüreler [3, 4] elde edilmiştir. 
Bileşiklerden 3, 4 etanolde çözülüp susuz sodyum asetat ve etil bromoasetat ilave edilen ortamda 
ısıtılmasıyla 2-(5-sübstitüepiridin-2-il)imino-1,3-tiyazolidin-4-on [5, 6] türevleri sentezlenmiştir. 

Bulgular: 6 adet bileşik sentezlendi. Bileşik 1 %84,8 verimle, Bileşik 2 %70 verimle, Bileşik 3 
%95,6 verimle, Bileşik 4 %75 verimle, Bileşik 5 %55 verimle ve son olarak Bileşik 6 %93,75 verimle 
sentezlenmiştir. Saflıkları İTK ve YBSK ile kontrol edilmiş ve erime derecelerinin sentez ilkel 
maddelerinden farklı olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Sentezlenen bileşiklerin yapıları 1H-NMR ve IR spektrumları ile kanıtlanmış, saflıkları ise 
İTK, YBSK ve elementel analiz bulguları ile kontrol edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: 2-İmino-1,3-tiyazolidin-4-on, antikanser, 2-aminopiridin, tiyazolidinon, 
tiyoüre.
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Olası Antikanser Etkili Yeni 4-Tiyazolidinon Türevlerinin Sentezi ve 
Karakterizasyonu

Öğrencinin Adı-Soyadı: Zehra Özkan 
Danışmanı: Prof. Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç : Antikanser, antiviral, antimikrobiyal, antibakteriyel gibi birçok biyolojik etkiden sorumlu 
1,3-tiyazolidin-4-on türevlerinin özellikle antikanser etkileri, son yıllarda birçok bilimsel yayında 
kanser tedavisi için umut verici bileşik grubu olarak gösterilmiştir. Bu proje çalışmasında da olası 
antikanser etkili yeni 1,3-tiyazolidin-4-on [4, 5] türevlerinin sentezlenmesi ve karakterize edilmesi 
hedeflenmiştir.

Gereç ve yöntem : Sentez ilkel maddesi olarak seçilen 2-amino-5-kloropiridinden hareketle alkali 
ortamda geri çeviren soğutucu altında N-(5-kloropiridin-2-il)tiyoüretürevleri elde edilmiştir. Elde 
edilen bileşiğin etanollü ortamda, sodyum asetat ve etil bromo asetat varlığında ısıtılmasıyla 2-imino-
1,3-tiyazolidin-4-on türevleri [4, 5] sentezlenmiştir.

Bulgular:1,3-Tiyazolidin-4-on [4] ve 3-metil-1,3-tiyazolidin-4-on [5] türevi olmak üzere iki adet 
hedef bileşik sırasıyla %94 ve %63,7 verim ile sentezlenmiştir.

Sonuçlar:Sentezlenen bileşiklerin saflıkları İTK, YBSK, erime derecesi ve elementel analiz bulguları 
ile doğrulanırken, yapıları IR ve 1H-NMR spektral bulgularıkullanılarak ispatlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: 1,3-Tiyazolidin-4-on, antikanser, COX-2 inhibitörü, tiyazolidinon, tiyoüre.
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Olası Tirozin Kinaz İnhibitörü Heteroaromatik Üre/Tiyoüre 
Bileşiklerinin Tasarımı ve Sentezi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayşe Fatma Bahar Apak 
Danışmanı: Prof.Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2019

ÖZET

Tez çalışmamız kapsamında triazol halkası içeren yeni üre bileşiklerinin tasarımı, hedeflenmiştir. 
Literatür taramasının ardından tasarladığımız olası VEGFR2 (Vasküler endotelyal büyüme faktörü 
reseptörü-2) kinaz inhibitörü bileşiklerin iki boyutlu veri bankası ChemSketch programı kullanılarak 
oluşturulmuştur. Tasarlanan moleküllerin üç boyutlu yapıları Discovery Studio Visulizer (Client 
2016) programı ile çizilerek konformasyonları en kararlı hale getirilmiştir. Bu veri bankasındaki 
moleküllerin kristal yapısı ile VEGFR2 proteininin kristal yapısı, Autodock Vina programında 
örtüştürülerek moleküler kenetlenme çalışmaları yapılmıştır.

126 tane tasarlanan bileşiğin kenetleme çalışmaları ile elde edilen konformasyonlar, MGLTools PMV, 
Discovery Studio Visulizer programları kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda elde 
edilen verilerin analizi yapılarak 20 adet bileşiğin sentezi önerilmiştir. 

Anahtar sözcükler: VEGFR2, Tasarım, Moleküler kenetlenme, Triazol, Tiyoüre.
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Üre/Tiyoüre Grubu İçeren Heterosiklik Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin 
Tasarımı ve Sentezi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Işıl Nadire Mercimek 
Danışmanı: Prof.Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2019

ÖZET

Çalışma kapsamında tiyadiazol halkası içeren yeni üre bileşiklerinin tasarımı, hedeflenmiştir. Literatür 
taramasının ardından olası VEGFR2 (Vasküler endotelyal büyüme faktörü reseptörü-2) kinaz 
inhibitörü bileşiklerin iki boyutlu veri bankası ChemSketch programı kullanılarak oluşturulmuştur. 
Tasarlanan moleküllerin üç boyutlu yapıları Discovery Studio Visualizer (Client 2016) programı ile 
çizilerek konformasyonları en kararlı hale getirilmiştir. Bu veri bankasındaki moleküller ile kristal 
yapısı protein veri bankasından elde edilen VEGFR2 proteininin (PDB giriş kodu:3WZE) moleküler 
kenetlenme çalışmaları Autodock Vina programı kullanılarak yürütülmüştür.

Bileşiklerin kenetleme çalışmaları sonucu elde edilen konformasyonlar, MGLTools PMV, Discovery 
Studio Visualizer programları kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen 
verilerin analizi yapılarak 21 adet bileşiğin sentezi, 9 adet bileşiğin ise gerekli durumda sentezi 
önerilmiştir.

Anahtar sözcükler: VEGFR-2, Moleküler kenetlenme, Tiyadiazol, Üre.
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Naproksen’den Hareketle Yeni Tiyosemikarbazit Türevlerinin Sentezi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Abdi Berk Çaycı 
Danışmanı: Prof.Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2019

ÖZET

Laboratuvar ortamında hidrazit fonksiyonel grubu üzerine farklı izotiyosiyanat türevlerinin 
katımı ile elde edilen tiyosemikarbazitlerin, son yapılan çalışma ve araştırmalar sonucunda başta 
antibakteriyel, antioksidan, antikanser gibi etkiler olmak üzere çeşitli etkilere sahip oldukları 
bulunmuştur. Tiyosemikarbazit yapısının yeni çalışmalar için önemli bir bileşik grubu olduğu 
anlaşılmıştır. Tiyosemikarbazit türevlerinin çeşitli biyolojik aktivitelere sahip olmaları bizim de 
yeni türevlerini sentezlememize yol açmıştır. Bu çalışmamızda karboksilik asit grubuna sahip 
naproksen etkin maddesinden hareketle ilk olarak metanol ile esterleşme reaksiyonu, daha sonra 
nükleofilik sübstitüsyon ile hidrazit ve hidrazidin farklı izotiyosiyanat türevleri ile katım reaksiyonu 
sonucu tiyosemikarbazit yapısında orjinal üç bileşik sentezlenmiştir. Elde edilen bileşikler üzerinde 
laboratuvar ortamında tanınma reaksiyonları ile kromatografik ve spektroskopik tayinler ile yapıları 
aydınlatılmıştır.

Anahtar Kelime: Naproksen, tiyosemikarbazit, biyolojik aktivite, nükleofilik sübstitüsyon, hidrazit.
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İbuprofen Üzerinden Yeni Tiyosemikarbazit Türevlerinin Sentezi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Kübra Gökkaya 
Danışmanı: Prof.Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2019

ÖZET

Laboratuvar ortamında hidrazit fonksiyonel grubu üzerine isotiyosiyanat (R-N=C=S) türevlerinin 
katımı ile elde edilen tiyosemikarbazitler biyoaktif heterosiklik bileşiklerin sentezinde kullanılan ara 
bileşiklerdir. Son yapılan çalışmalarda antitüberküloz, antiviral, anti-enflamatuvar, antikonvülsan, 
analjezik, antibakteriyel, antifungal, antimalaryal, antimikobakteriyel, antioksidan, antikanser ve 
hepatit-C NS5B polimeraz inhibitörleri gibi birçok biyolojik aktivite gösterdiği saptanan ve yeni 
çalışmalar için önem kazanan bir bileşik sınıfıdır. Laboratuvarımızda daha önceden sentezlenen çeşitli 
tiyosemikarbazit türevlerinin belirtilen farmakolojik etkilere sahip oluşu, bizi yeni tiyosemikarbazit 
türevleri sentezlemeye yöneltmiştir. İbuprofen, karboksilli asit (-COOH) grubuna sahip, non-
steroidal anti-enflamatuvar etkili olup prostaglandinlerin sentezini inhibe eden moleküldür. Bu 
molekülden hareketle sırasıyla esterleşme reaksiyonu ile ibuprofen esteri [1], hidrazin hidrat ile 
etanollü ortamda ısıtılarak ibuprofen hidrazidi [2], hidrazidin sübstitüe isotiyosiyanatlar ile katımı 
sonucu tiyosemikarbazit yapısında  on bileşik [3a-j] sentezi yapılmıştır. Elde edilen bileşikler 
üzerinde laboratuvar ortamında tanınma reaksiyonları, kromatografik ve spektroskopik tayinler ile 
yapıları aydınlatılmıştır.

Anahtar Kelime: İbuprofen, tiyosemikarbazit, biyolojik aktivite, yapı aydınlatma,  hidrazit.
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Yeni Nimesulid Ürelerin Sentezi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayşe Buse Çakır 
Danışmanı: Prof.Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2019

ÖZET

Nimesulid; analjezik, antipiretik ve antikanser etkisi olduğu bildirilen siklooksijenaz-2 inhibitörü non-
steroidal antiinflamatuvar etkin maddedir. Sübstitüe üre bileşiklerinin antikonvülsan, antimikrobiyal, 
anti-HIV ve antiinflamatuvar etkileri bilinmektedir. Bunun dışında kanser tedavisinde de yaygın 
olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda; nimesulid (N-(4-nitro-2-fenoksifenil)metansülfonamit) 
molekülünden hareketle 4. konumundaki nitro, kalay (II) klorür (SnCl2) ile indirgenme reaksiyonu 
gerçekleştirilerek amino grubuna çevrilmiştir. Oluşan N-(4-Amino-2-fenoksifenil)metansülfonamit 
bileşiğinin çeşitli sübstitüe izosiyanatlarla katım reaksiyonundan üre yapıları elde edilmiştir. 
Sentezlenen tüm bileşiklerin saflıkları elementel analiz (C, H, N, S) ile belirlenmiş, yapıları 1H-NMR 
ve IR ile aydınlatılmış olup, bütün bileşiklerin düşünülen yapılarda olduğu kanıtlanmıştır.

Anahtar kelime:  Nimesulid, izosiyanat, üre, antikanser, NSAİİ.
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Naproksenden Hareketle Yeni Hidrazit-hidrazon Türevi Moleküllerin 
Sentezi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Tuğçe Özdoğan 
Danışmanı: Prof.Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2019

ÖZET

Hidrazit fonksiyonel grubuna farklı aldehit türevlerinin katımı ile elde edilen hidrazit-hidrazonların 
antikonvülsan, antimikobakteriyel, antienflamatuvar, antitümöral, antiviral gibi çeşitli farmakolojik 
etkilere sahip oluşu yeni çalışmalara kaynak oluşturmuş ve bizleri yeni hidrazit-hidrazon türevi 
moleküller sentezlemeye yönlendirmiştir. Laboratuvar ortamında yürüttüğümüz çalışmamızda 
karboksilik asit grubu taşıyan Naproksen etkin maddesinden yola çıkarak metanol ile esterleşme 
reaksiyonu,  daha sonra nükleofilik sübstitüsyon ile hidrazit, son aşamada ise hidrazitin farklı 
aldehitler ile kondensasyon tepkimesinden elde edilen hidrazit-hidrazon yapısında orijinal üç 
bileşik sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin laboratuvar ortamında tanınma reaksiyonları ile 
kromatografik ve spektroskopik tayinler ile yapıları aydınlatılmıştır.

Anahtar kelimeler: Hidrazit-hidrazon, antikanserojen aktivite,  İnce Tabaka Kromatografisi, 
naproksen, ester.
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Kanser Biyolojisi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Pembe Sinem Taşyürek 
Danışmanı: Prof.Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2019

ÖZET

Bu çalışma kanserin nedenlerini, belirtilerini, oluşum mekanizmasını ve kanser üzerinde etkili olan 
ilaçları ve kimyasal yapısını incelemek için hazırlanmıştır. Çalışmada çeşitli makaleler, derlemeler, 
tablolar ve kimyasal yapılar ayrıntılı olarak incelenmiş olup, bu konuda bugüne kadar yapılan 
araştırma ve deneylerin sonuçları göz önüne alınmıştır.  Kanser büyüme özellikleri bozulmuş 
hücrelerin klonal yayılımıdır ve somatik genetik hastalıkların en sık, en yaygın ve aynı zamanda en 
komplike olanıdır. Kanser en kısa tanımı ile hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmalarıdır. Karsinojen 
maddelerin kanser oluşumundaki payı ve gelişen teknolojiyle kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar 
ve ilaçların kimyasal yapısı, tedavi metodları, hangi kanser türünde hangi tedavinin, hangi tanının 
ve hangi belirtilerin görüleceği araştırılmıştır. Hanahan ve Weinberg 2000 Yılında kanser hücresinin 
temel fonksiyonel özelliklerini 6 maddede özetlemişlerdir;

• Kanser hücresi kendi çoğalma sinyallerini kendisi oluşturur (otokrin stimülasyon).

• Büyümeyi baskılayan sinyallere karşı duyarsızdır.

• Sınırsız çoğalma potansiyeli vardır.

• Apoptozisten kaçar.

• Doku invazyonu ve metastaz yapar.

• Kendisine yeni damar oluşturur.

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçları şu şekilde sınıflandırabiliriz:

• Mitoz inhibitörleri 

• Alkilleyici bileşikler 

• Antimetabolitler 

• Sitostatik antibiyotikler 
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• Hormon ve hormon antagonistleri 

• Diğer sitostatikler 

• Radyoaktif izotoplar 

• İnterferon

• Tirozin kinaz inhibitörleri

Anahtar Kelime: Kanser, antitümöral, antineoplastik, karsinojen,  hücre bölünmesi
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Bazı β-karbolin Bileşiklerininin Triptamin ve Triptofandan Hareketle, 
Mikrodalga Işıma Yoluyla Sentezi ve Yapı Aydınlatma Çalışmaları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Hatice Kübra Seki 
Danışmanı: Prof.Dr. Bedia Koçyiğit KAYMAKÇIOĞLU 
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 
Danışmanı: Prof.Dr. Zrinka Rajić Džolić 
Zagreb Üniversitesi, Eczacılık ve Biyokimya Fakültesi, Medisinal Kimya Anabilim Dalı 
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: β-karbolin çekirdeği ve türevleri, antimalaryal, antitümör, antikanser ve çeşitli biyolojik aktiviteleri 
birçok çalışmada gösterilmiş ve halen eczacılık camiasınca araştırılmaktadır. Bu etkiler göz önüne 
alınarak triptamin ve triptofan türevleri üzerinden β-karbolin türevleri sentezlenmesi hedeflenmiştir. 
Materyal ve metod: 6-metoksi-triptamin ve L-triptofan metil esterden mikrodalga ışıma aracılığı ile 
β-karbolin yapısı sentezlenmiştir.

Bulgular: 6-metoksi triptaminin mikrodalga aracılı reaksiyonu sonucunda 6-metoksi-1-metil-β-
karbolin bileşiği ve L-triptofan metil esterin mikrodalga aracılı reaksiyonu sonucu metil 1-metil-β-
karbolin-3-karboksilat ve etil 1-metil-β-karbolin-3-karboksilat bileşikleri sentezlenmiş ve yapıları IR 
ve 1H-NMR spektrumları ile aydınlatılmıştır.

Sonuç: Literatür verileri ışığında, sentezlenen β-karbolin bileşiklerinin yapı ve karekterizasyonu 
incelenmiştir. Öngörülen yapılar elde edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: β-karbolin, harmin, mikrodalga, sentez, malarya.
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Harminden Hareketle Bazı β-Karbolin Türevi Amit Bileşiklerinin 
Sentezi ve Yapı Aydınlatma Çalışmaları 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Selma Erek 
Danışmanı: Prof.Dr. Bedia Koçyiğit KAYMAKÇIOĞLU 
Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı 
Danışmanı: Prof.Dr. Zrinka Rajić Džolić 
Zagreb Üniversitesi, Eczacılık ve Biyokimya Fakültesi, Medisinal Kimya Anabilim Dalı 
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: Harmin (7-metoksi-1-metil-9H-pirido [3, 4-b] indol), Peganum harmala tohumlarından 
izole edilen bir trisiklik β-karbolin alkaloittir. Harmin, antimikrobiyal, antiplazmodiyal, antifungal, 
antioksidan, antikanser, anti-inflamatuvar, antioksidan, nöroprotektif ve antidepresan olmak üzere 
birçok farmakolojik etkilere sahip bir bileşiktir. Harminden hareketle yeni kimyasal yapıda ve etkide 
ilaç molekülleri tasarlanmaktadır. Bu çalışmada harmin üzerinden çeşitli amit yapılı bileşikler 
sentezlenmiştir ve sentezlenen bu bileşiklerin yapıları aydınlatılmıştır.

Materyal ve metod: Harminden hareketle mikrodalga reaktör kullanılarak öncelikle harmol 
sentezlenmiş, daha sonra harmolden çeşitli amit bileşikleri sentezlenmiştir.

Bulgular: N-(2-((1-metil-9H-pirido[3,4-b]indol-7-il)oksi)etil)sinnamamit ve (E)-3-(4-klorofenil)-
N-(2-((1-metil-9H-pirido[3,4-b]indol-7-il)oksi)etil)akrilamit bileşikleri sentez edilmiş ve yapıları 
IR ve 1H-NMR spektral verileri ile kanıtlanmştır.

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

Anahtar Sözcükler: Harmin, sentez, harmol, β-karbolin, malarya.
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İzonipekotik Asitten Hareketle Bazı Üre-Tiyoüre Bileşiklerinin 
Sentezi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Buse Kandur 
Danışmanı:  Prof.Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: Nipekotik asit, altı üyeli heterosiklik bir halkadır. Yapısında azot bulunan halka aynı zamanda 
üç konumunda karboksilik asit taşır ve biyolojik aktivite gösterir. Nipekotik aside yeni grupların 
eklenmesi ile elde edilen bileşiklerin antiviral, antikanser, antikonvülsan, analjezik, antiplatelet gibi 
çeşitli aktiviteler gösterir. Nipekotik asitten hareketle elde edilen izonipekotik asit ile yeni ve aktif 
kimyasal bileşikler sentez edilmektedir. Bu çalışmada izonipekotik asitten hareketle çeşitli üre ve 
tiyoüre grupları sentezlenmiştir.

Materyal ve metod: Bu çalışmada, piperidin-4-karboksilik asit ve 4-nitrofenilizosiyanatın reaksiyonu 
sonucu 1-[(4-nitrofenil)karbamoil]piperidin-4-karboksilik asit sentezlenmiştir.

Bulgular: İzonipekotik asitten hareketle gerçekleştirilen sentez sonucu üre grubu taşıyan bileşik 
sentez edilmiş ve bileşiğin yapısı IR ve 1H-NMR spekturumları ile değerlendirilmiştir.

Sonuç: Hedeflenen bileşiğin literatür taraması ve yapı aydınlatma çalışmaları doğrultusunda 
sentezlendiği kanıtlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: üre, tiyoüre, nipekotik asit, izonipekotik asit, sentez.
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İzonipekotik Asitten Hareketle Sentezlenen Üre-Tiyoüre Bileşiklerinin 
Yapı Aydınlatma Çalışmaları

Adı- Soyadı: Mehtap Erikci 
Danışmanı: Prof.Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: Üre-tiyoüre bileşikleri, yapılarında heteroatom bulunan hem ilaç endüstrisinde hem de özel 
sektörde kullanılan önemli aktivitelere sahip bileşiklerdir. Üre-tiyoüre yapısına sahip moleküllerin 
antiinflamatuvar, antiviral, antibakteriyel, herbisit, rodentisit, anti HIV, sitotoksik etkilere sahip 
oldukları birçok çalışmada gösterilmiştir. Bu etkiler göz önüne alınarak izonipekotik asit bileşiği 
üzerinden üre-tiyoüre bileşikleri sentezlenmiş ve yapıları aydınlatılmıştır.

Materyel ve metod: Piperidin-4-karboksilik asidin, 4-etilfenilizotiyosiyanat ile reaksiyonu ile tiyoüre 
yapısı sentezlenmiştir.

Bulgular: Piperidin-4-karboksilik asit ile 4-etilfenilizotiyosiyanatın reaksiyonu sonucunda 
1-[(4-etilfenil)karbamotiyoil]piperidin-4-karboksilik asit bileşiği sentezlenmiş ve yapısı IR ve 
1H-NMR spektral verileri ile aydınlatılmıştır.

Sonuç: Literatür verileri ışığında, sentezlenen bileşiğin yapı ve karakterizasyon sonuçlarına göre 
öngörülen yapının oluşturulduğu görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: İzonipekotik asit, üre, tiyoüre, sentez, yapı aydınlatma.
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Pirazolon Halkası Taşıyan Bazı Schiff Bazlarının Biyolojik Etkilerinin 
İncelenmesi

Adı ve Soyadı: Songül Çetintaş 
Danışmanı: Prof.Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: Antipirinden hareketle sentezlenen 4-aminoantipirin bileşiğinin antibakteriyal, antiviral, 
antifungal, antimikrobiyal ve antiromatizmal gibi geniş farmakolojik aktivite gösterdiği yapılan 
çalışmalarla bildirilmiştir. Son zamanlarda sentezlenmekte olan Schiff bazı taşıyan moleküllerin 
antibakteriyal, antitumor, antiviral, antifungal gibi önemli birçok etkisi üzerinde çalışmalar devam 
etmektedir. Bu çalışmada belirtilen aktiviteleri göstermesi ön görülen Schiff bazı bileşikleri, antipirin 
molekülü üzerinden sentezlenip yapıları aydınlatılmıştır.

Materyal ve metod: Antipirin molekülünden hareketle iki basamaklı reaksiyon sonucu 
4-Aminoantipirin elde edilip ardından benzaldehit türevleri ile gerçekleştirelen kondenzasyon 
reaksiyonu sonucu Schiff bazı taşıyan bileşikler elde edilmektedir. Bu çalışma kapsamında 
antipirinden hareketle 4-aminoantipirin elde edilmiş olup sübstitüe benzaldehit türevleri ile 
kondenzasyon tepkimesi sonucu Schiff bazı taşıyan bileşikler elde edilmiştir.

Bulgular: 4-aminoantipirin ve sübstitüe benzaldehit türevleri ile kondenzasyon reaksiyonu sonucu 
elde edilen Schiff bazı taşıyan bileşiklerin yapı aydınlatılmasında IR ve 1H-NMR spektroskopisinden 
faydalanılmıştır.

Sonuç: Sentezlenmesi hedeflenen bileşiklerin yapıları IR ve 1H-NMR spektral verileri ve literatür 
bulguları ile kıyaslanma sonucu hedeflenen yapıların kazanıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Schiff bazı, 4-aminoantipirin, sentez, antipirin.
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Pirazolon Halkası Taşıyan Bazı Schiff Bazlarının Biyolojik Etkilerinin 
İncelenmesi 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Merve Şahin  
Danışmanı: Prof.Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU  
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: Antipirin molekülü analjezik ve antipiretik etkiye sahip olup piyasada ilaç olarak 
kullanılmaktadır. Antipirinden hareketle sentezlenen 4-aminoantipirin; antiinflamatuvar, analjezik, 
antiviral, antipiretik, antiromatizmal ve antimikrobiyal aktivite gibi geniş bir biyolojik aktivite 
çeşitliliği göstermektedir. Son zamanlarda bu molekül üzerinden sentezlenen Schiff bazlarının 
farklı ve önemli biyolojik etkinliğe sahip oldukları tespit edilmiştir. Schiff Bazı taşıyan moleküllerin 
antimikrobiyal, antitümoral, antifungal,antiviral gibi önemli birçok etkisi üzerinde de çalışılmalar 
devam etmektedir. Ve Schiff bazı bileşikleri, antipirin molekülü üzerinden sentezlenip yapıları 
aydınlatılmıştır. 

Materyal ve metod: Antipirin molekülü üzerinden bir dizi basamak sonucu sentezlenmiş 
4-aminoantipirin molekülü ile çeşitli benzaldehit türevlerinin kondenzasyonu sonucu Schiff bazı 
taşıyan bileşikler elde edilmektedirler. Bu çalışmada, 4-aminoantipirin ile substitüe benzaldehit 
bileşiklerinin kondenzasyon reaksiyonu sonucu oluşan imin (Schiff bazı) yapısını içeren yeni 
bileşikler sentez edilmiştir. 

Bulgular: 4-aminoantipirinden hareketle benzaldehit türevleri ile reaksiyon sonucu bazı schiff bazı 
içeren antipirin türevleri sentez edilmiş ve yapıları IR, 1H-NMR spektroskopileri ile kanıtlanmıştır. 

Sonuç: Sentezlenmesi hedeflenen bileşiklerin yapıları IR ve 1 H NMR spektral bulguları ve literatür 
verileri ile kıyaslanmıştır ve sonucu hedeflenen yapıların varlığı kanıtlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Schiff bazı, 4-aminoantipirin, sentez, antipirin, benzaldehit türevleri.
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İzonipekotik Asitten Hareketle Sentezlenen Bazı Üre-Tiyoüre 
Bileşikleri Üzerinde Saflaştırma Çalışmaları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Müberra Özcan 
Danışmanı: Prof.Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: Tiyoüre bileşikleri, önemli biyolojik aktivite gösteren farmasötik ajanlardır. Tiyoüre 
yapısına sahip bileşiklerin literatür bilgileri ışığında, bulundurdukları fonksiyonel gruplara göre 
antikanser, antikonvülsan, analjezik, antihipertansif, anti-HIV ve antibakteriyel aktivite gösterdikleri 
bilinmektedir. Bu çalışmada belirtilen aktiviteleri göstermesi muhtemel tiyoüre bileşikleri, 
izonipekotik asit üzerinden sentezlenmiş, yapıları aydınlatılmış ve saflaştırma çalışmaları yapılmıştır.

Materyal ve metod: Piperidin-4-karboksilik asit (izonipekotik asit) ile 4-bromofenilizotiyosiyanatın 
reaksiyonu sonucu tiyoüre bileşiği sentez edilmiştir.

Bulgular: Piperidin-4-karboksilik asitten hareketle bir adet tiyoüre bileşiği (1-[(4-bromofenil)
karbamotiyoil]piperidin-4-karboksilik asit) sentez edilmiş ve yapısı IR, 1H-NMR spektral verileri ile 
kanıtlanmıştır.

Sonuç: Sentezlenen bileşiğin yapı karakterizasyonu ve literatür ile desteklenen verileri hedeflenen 
yapıların oluştuğunu göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: İzonipekotik asit, tiyoüre, üre, sentez, saflaştırma.
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Sübstitüe Amid Yapılı Bileşiklerin Antipatojenik Aktivitelerinin 
İncelenmesi 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Fatime Atmaca 
Danışmanı:  Dr.Öğr.Üyesi Sevgi KARAKUŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2019

ÖZET

Enfeksiyonun kaynaklı hastalıklar, dünyada en yaygın ölüm sebeplerindendir. Özellikle 
mikroorganizmaların antimikrobiyallere karşı kazandığı direnç, bunda önemli bir role sahiptir. Bu 
direncin en büyük sebeplerinden biri de son yıllarda keşfedilen ʻʻQSʼʼ olarak bilinen ʻʻbakteriler arası 
iletişimʼʼ sistemleridir. QS sayesinde bakteriler ortamda sayılarını takip edebilmekte ve belli bir sayıya 
ulaşınca virulans faktörlerini salgılamaktadırlar. Bu durum, bakterilerin bağışıklık sisteminden 
korunmalarını sağlamaktadır ve daha kolay enfeksiyon oluşumuna sebep olmaktadırlar. Böylece, 
enfeksiyon tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin işlevselliği azalmaktadır. Bu nedenle, tedavide yeni 
stratejiler geliştirme yoluna gidilmiştir. Bu stratejiler: sinyal molekülünün üretiminin önlenmesi, 
sinyal molekülünün yıkılması, sinyalin alınmasının önlenmesi gibi yöntemlerdir. Bu yöntemler 
sayesinde, bakterilerin büyüme potansiyelinde ve sayısında bir değişme olmadığından, ilaçlara 
direnç oluşma riski çok düşüktür. Bu bitirme ödevinde; virulans faktörlerinden olan biyofilmler, 
biyofilmlerle mücadeleyi anlatan ʻʻAntibiyofilm aktiviteʼʼ ve antibiyofilm aktivite kapsamında 
yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Ayrıca, antibiyofilm aktivite göstermesi olası sübstitüe amid 
yapılı 1,3,4-tiyadiazol türevi sentezlenerek maddenin yapısı IR ve kütle spektroskopik bulgularla 
aydınlatılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Sentez, amit, antibiyofilm aktivite, QS, yapı aydınlatma.
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Bazı Sübstitüe Hidrazid-Hidrazonların Sentezi  ve Yapılarının 
Aydınlatılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Aleyna İrem Ermiş 
Danışmanı:  Dr.Öğr.Üyesi Sevgi KARAKUŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2019

ÖZET

Bu çalışmada ester yapısına sahip bileşiğin önce hidrazin hidrat ile reaksiyonundan hidrazid türevi 
elde edilmiş, ardından susuz etanollü ortamda sübstitüe aldehit ile reaksiyonundan hidrazid-
hidrazon bileşiği sentez edilmiştir. Sentez edilen bileşiğin saflığı ince tabaka kromotografisi ile 
kontrol edildikten sonra yapısı elementel analiz (C, H, N), IR ve 1H-NMR spektroskopik yöntemleri 
kullanılarak aydınlatılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Hidrazit-hidrazon,  sentez, yapı aydınlatma.
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Bazı Sübstitüe Hidrazid-Hidrazonların Sentezi  ve Yapılarının 
Aydınlatılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Hatice Manolya Sökücü 
Danışmanı:  Dr.Öğr.Üyesi Sevgi KARAKUŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2019

ÖZET

Hidrazid-hidrazonlar Medisinal kimyada önemli bir yere sahip küçük moleküllerdir ve 
bulundurdukları fonksiyonel gruplara göre antifungal, antimikrobiyal, antitüberküler ve antikanser 
gibi çeşitli aktivite göstermektedirler. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz projede ester yapısına sahip 
bileşiğin önce hidrazin hidrat ile reaksiyonundan hidrazid sentez edilmiş,  ardından susuz etanollü 
ortamda sübstitüe aldehit ile reaksiyonundan hidrazid-hidrazon kazanılmıştır. Sentez edilen bileşiğin 
saflığı ince tabaka kromotografisi ile kontrol edildikten sonra yapısı elementel analiz (C, H, N), IR ve 
1H-NMR spektroskopik yöntemleri kullanılarak aydınlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Hidrazit-hidrazon,  sentez, yapı aydınlatma.
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Bazı Sübstitüe Hidrazid-Hidrazonların Sentezi  ve Yapılarının 
Aydınlatılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Rumeysa Gürgüze 
Danışmanı:  Dr.Öğr.Üyesi Sevgi KARAKUŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2019

ÖZET

Hidrazid-hidrazonlar, CO-NH-N=CH grubu içeren ve önemli biyolojik aktivite gösteren farmasötik 
ajanlardır. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz projede ester yapısına sahip bileşiğin önce hidrazin hidrat 
ile reaksiyonundan hidrazid sentez edilmiş,  ardından susuz etanollü ortamda sübstitüe aldehit 
ile reaksiyonundan hidrazid-hidrazon kazanılmıştır. Sentez edilen bileşiğin saflığı ince tabaka 
kromotografisi ile kontrol edildikten sonra yapısı elementel analiz (C, H, N), IR ve 1H-NMR 
spektroskopik yöntemleri kullanılarak aydınlatılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Hidrazit-hidrazon,  sentez, yapı aydınlatma.
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Alfa Lipoik Asit Üzerine Çalışmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Beray Çisem Özbek 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Pelin ÇIKLA-SÜZGÜN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya
Yılı: 2019

ÖZET

Alfa lipoik asit, 1937 Yılında patateste bulunmuş 1951 Yılında karaciğerden izole edilmiştir. UIPAC 
adıyla 1-(R)-5-(1,2-ditiyolan-3-il)pentanoik asit ya da 6,8-ditiyo-oktanoik asit olarak isimlendirilir. 
En çok ıspanak, domates, brokoli gibi besinlerde bulunan; hayvanlar, insanlar ve bitkiler tarafından 
doğal olarak sentezlenen bir bileşiktir. Alfa lipoik asit, son dönemde güçlü antioksidan etkileri ile 
öne çıkmaktadır. Hem yağda hem de suda çözünebilen, serbest radikalleri söndüren, metallerle şelat 
oluşturan ve antioksidanların geri döndürebilen mucizevi bir bileşiktir. Hem okside hem de redükte 
formu antioksidan özellik göstermektedir. ALA’nın diyabet komplikasyonlarında, kanser tedavisinde 
kuvvetli apoptik bir bileşik olarak, Alzheimer gibi bilişsel hastalıklarda, obezitede, HIV-1 tedavisinde 
ve jinekolojide kullanımları mevcuttur. Son çalışmalar ışığında ALA’nın klinik kullanımda daha sık 
kullanılabileceği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler:  ALA, DHLA, apoptoz, diyabet, kanser.
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2,6-Piridin Dikarboksilik Asit Dihidrazit Türevlerinin Sentezi ve 
Yapılarının Aydınlatılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sedanur Ekrek 
Danışmanı: Dr. Öğr.Üyesi Sevil ŞENKARDEŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2019

ÖZET

Hidrazit-hidrazonlar hakkında bugüne kadar birçok çalışma yapılmış ve bu yapıdaki bileşiklerde 
antikonvülsan, antidepresan, antitümoral, antimikrobiyal gibi etkiler görülmüştür. Bu çalışmada 
biyolojik olarak aktif olabilecek 2,6-piridin dikarboksilik asit dihidrazit türevlerinin sentezlenmesi 
amaçlanmıştır. Çalışmamızın konusunu oluşturan hidrazit-hidrazonların sentezinde başlangıç 
maddesi olarak dipikolinik asit kullanılmıştır. Dipikolinik Asit’den hareketle piridin-2,6-
dikarbohidrazit ve bununda sübstitüe benzaldehitler ile metanollü ortamda ısıtılması ile N’2,N’6-
Bis[sübstitüe]metiliden]piridin-2,6-dikarbohidrazit bileşikleri sentezlenmiştir. Sentezlenen 
bileşiklerin saflıkları yapılan İTK ve elemental analiz ile belirlenmiş olup, yapıları IR ve 1H-NMR 
yardımıyla doğrulanmıştır. Sentezlenen bileşiklerin antimikrobiyal etkileri incelenmiş ve etkisiz 
oldukları sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelime:   Hidrazit-hidrazon, karakterizasyon, dipikolinik asit, antibakteriyel aktivite, 
2,6-piridin dikarboksilik asit dihidrazit.
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Dipikolinik Asit Üzerinden Yeni Dihidrazonların Sentezi, Yapılarının 
Aydınlatılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Asım Tuğrul Durak 
Danışmanı: Dr. Öğr.Üyesi Sevil ŞENKARDEŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya 
Yılı: 2019

ÖZET

Hidrazit-hidrazonlar hakkında bugüne kadar birçok çalışma yapılmış ve bu yapıdaki bileşiklerde 
antikonvülsan, antidepresan, antimalaryal, antiviral, vazodilatör, antitümöral ve antimikrobiyal 
etkiler görülmüştür.Bu çalışmada biyolojik olarak aktif olabilecek piridin-2,6-dikarbohidrazit-
hidrazonların sentezlenmesi hedeflenmiş, antimikrobiyal aktiviteleri incelenmiştir.Çalışmamızın 
konusu olan hidrazit-hidrazonların sentezi dipikolinik asit yapısında yer alan karboksilik asit grubu 
üzerinden önce dimetil piridin-2,6-dikarboksilat, daha sonra piridin-2,6-dikarbohidrazit ve hidrazit 
üzerinden de yeni piridin-2,6-dikarbohidrazit-hidrazonlar sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin 
saflıkları yapılan İTK ve elemental analiz ile belirlenmiş olup, yapıları IR ve 1H-NMR yardımıyla 
doğrulanmıştır. Sentezlenen bileşiklerin antimikrobiyal aktiviteleri incelenmiş ve bileşiklerin etkili 
olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelime: Hidrazon, hidrazit, dipikolinik asit, antiviral, antitümöral.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

332

5-Amino-1,3,4-tiyadiazol-2-sülfonamit Yapısından Türeyen 
Tiyazolidinon Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

Öğrencinin Adı-Soyadı: Cihan Kılınç 
Danışmanı: Dr. Öğr.Üyesi Necla KULABAŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya  
Yılı: 2019

ÖZET

Dünya genelinde ciddi bir sağlık sorunu olan kanser hastalığının tedavisinde yeni ajanlara duyulan 
ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmada pek çok biyolojik etkiden sorumlu 1,3-tiyazolidin-
4-on ve 1,3,4-tiyadiazol çekirdeklerini birlikte taşıyan yeni olası antikanser etkili moleküllerin sentezi 
amaçlanmıştır.

Başlangıç maddesi olarak 5-amino-1,3,4-tiyadiazol-2-sülfonamit bileşiğinin asit ortamda hidrolizi 
ile elde edilen 5-sülfomoil-1,3,4-tiyadiazol-2-amin [1] bileşiği, TEA varlığında kloroasetil klorür ile 
muamele edilerek 2-kloro-N-(5-sülfamoil-1,3,4-tiyadiazol-2-il)asetamit [2] bileşiği kazanılmıştır. 
Bileşik 2’den hareketle NH4SCN varlığında 5-[(4-okso-1,3-tiyazolidin-2-iliden)amino]-1,3,4-
tiyadiazol-2-sülfonamit [3] sentezi ve bileşik 1’den hareketle CS2 ve KOH varlığında 5-(4-okso-2-
tiyokso-1,3-tiyazolidin-3-il)-1,3,4-tiyadiazol-2-sülfonamit [4] sentezi hedeflenmiştir. 

Sentezlenen bileşik 1 ve 2’nin saflıkları İTK ve YBSK bulgularının yanısıra erime derecesi tayini ile 
kontrol edilirken, yapıları IR spektral verileri kullanılarak incelenmiştir. Bu çalışmada hedeflenen 
4-tiyazolidinon türevlerinden bileşik 1 ve 2’nin tepkime sonunda izolasyonu mümkün olmamıştır.

Anahtar kelime : 1,3,4-tiyadiazol, 4-tiyazolidinon, antikanser, asetazolamit, rodanin.
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Metformin Toksisitesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Merve Bıçakcıoğlu 
Danışmanı: Prof. Dr. Türkan YURDUN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2016

ÖZET

Metforminin geleneksel kullanımından, içeriğinin aydınlatılması ve yapılan klinik çalışmalarla 
kullanımının yaygınlaşmasına uzanan tarihsel gelişim süreci anlatıldı. Metforminin formülü verildi. 
Etki mekanizması, farmakokinetiği, tedavide kullanılışı ve oluşturabileceği muhtemel yan etkilerden 
bahsedildi. Metforminin toksik etki oluşturma potansiyeli ve bu etkiyi oluşturan metformin dozu, 
oluşan bu toksik etkilerin neler olduğu ve bunun sonucunda görülen belirtiler ve bulguların yanında 
tanı ve tedavinin nasıl yapılacağı anlatıldı. Zehirlenme olguları örnekleri verildi.

Anahtar Sözcükler: Metformin, zehirlenme, laktik asidoz, tedavi, olgu sunumu.
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Arsenik Toksisitesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Şahika Sayman 
Danışmanı: Prof. Dr. Türkan YURDUN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2016

ÖZET

Arsenik, yarı metalik özellikleriyle yaygın olarak doğada bulunan bir elementtir. Kompleks bir 
kimyası olup, inorganik ve organik halde bulunan arseniğin çok çeşitli bileşikleri mevcuttur. Doğada 
en çok bulunan ve insanların en çok maruz kaldığı formları +3 (trivalent) ve +5 (pentavalent) 
olduğunda arsenikle zehirlenme çalışmalarında bu iki formdaki arsenik ve bunların oluşturduğu 
bileşikleri üzerinde durulmaktadır.

Geçmişten günümüze kadar çeşitli alanlarda kullanılan arseniğin tarım ve endüstri de kullanımının 
yanında bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılmıştır. Bilinen en zehirli metallerden biri olmasıyla 
birlikte, bu alanlarda kullanımı devam etmektedir.

Bu çalışmada arseniğin vücuda alındıktan sonra metabolizması, toksik etki mekanizmaları ve 
farmakokinetiği, toksik dozu anlatılarak vücutta hangi yolakları kullanarak zehirlenmelere yol açtığı 
belirtildi. Akut ve kronik zehirlenme belirtileri, zehirlenme sonrası arseniğin analizi ve tedavide 
kullanılan antidotlardan bahsedildi.

Dünya üzerinde karşılaşılan akut ve kronik zehirlenme olguları, bu olgularda izlenen tedavi 
yöntemleri ve hastaların seyri anlatıldı.

Anahtar Sözcükler: Arsenik, zehirlenme, tedavi.

FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
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Türkiye’deki Mantar Zehirlenmesi Olguları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Zeynep Beyhan 
Danışmanı: Prof. Dr. Türkan YURDUN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2016

ÖZET

Mantarlar doğada yaygın olarak bulunmaktadır. Bu zehirli mantar türlerinin tüketilmesi sonucu 
ciddi toksik etkiler oluşur. Bu toksik etkiler zehirlenmelere, komaya ve sonucunda ölüme sebebiyet 
verebilir. Mantar zehirlenmeleri çoğunlukla iyi seyirlidir ve gastrointestinal sistem bulgularının 
ön planda olduğu zehirlenme tablosuyla karşımıza çıkar. Bu klinik belirtiler mantarın türüne 
göre farklılık gösterir. Zehirlenmelerde Amatoksin grubu mantarlar yüksek ölüm oranına sahip 
olmaları nedeniyle önem taşırlar. Mantar türlerinin ve zehirlenmeler sonucu ortaya çıkacak klinik 
belirtilerin bilinmesi uygun tedavi planının oluşturulmasında yüksek önem taşır. Ülkemizde bölgesel 
özellik göstermekle birlikte doğadan doğrudan toplanmak suretiyle tüketilen yabani mantarlarla 
zehirlenmeler önemli bir sağlık sorunudur. Bu nedenle mantar satışının yeterli kontrolü ve toplumun 
bu konuda bilinçlendirilmesi bu tip zehirlenmelere bağlı ölümleri azaltabilir.

Anahtar Sözcükler: Mantar zehirlenmeleri, Amanita phalloides, tedavi yöntemleri, mantar 
toksisitesi.
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Kardiyovasküler İlaçlarda Farmakogenomik

Öğrencinin Adı-Soyadı: Güleser Tatar 
Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Ayfer BECEREN  
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2016

ÖZET

Standart ilaç tedavileri hastalara uygulandığında, hastaların ilaca yanıtları arasında çeşitli farklılıklar 
gözlenir. Bazı hastalarda tedaviye çok iyi cevap, en düşük düzeyde ilaç yan etkisi gözlenirken, diğer 
bir grup hastada ilaca yanıtsızlık ya da ölüme varabilecek  toksik reaksiyonlar gözlenebilmektedir. 
Hastanın  ilaca cevabında, hastanın genel durumu, çevresel etkenler, diyet vb pek çok faktör etkili 
olsa da, kişinin genetik yapısı göz önüne alınması gereken en önemli etkenlerden birisidir. İnsan 
genom projesindeki hızlı gelişmeler ve bu gelişmelerin teknolojiye uyarlanmış şekli olan gen cipleri, 
otomatize gen dizilimleri ve biyoinformatik yazılımlar genetik ve ilaç tedavisini birleştiren yeni bir 
bilim alanının doğmasına sebep olmuştur. Farmakogenetik, ilaç kullanan bireyin, genetik yapısındaki 
farklılıklara bağlı olarak ilaca verdiği yanıttaki değişimleri incelemektedir. Hastanın genetik yapısını 
temel alarak en doğru ilacı, en doğru dozda en az yan etki ile kullanmasını  amaçlar. Kişiye özel 
olarak tedavi  bireyselleştirir.

Kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan ilaçlar çoğu hastada yeterli olmamakta ve istenilen sonuç 
elde edilememektedir. Sonuç olarak kardiyovasküler ilaçlara maruziyetle ortaya çıkabilecek yan 
etki riskini en aza indirmek ve farmakolojik girişimleri daha da iyileştirmek için insan kimliğinin 
tespitine ihtiyaç vardır.

Anahtar Sözcükler: Farmakogenetik, Kardiyovasküler ilaçlar.
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Farmakogenetik ve Bireye Yönelik Tedavi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Büşra Nur Kocabaş 
Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Ayfer BECEREN  
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2016

ÖZET

Bir canlı türü içindeki bireylerin hepsi, az veya çok birbirinden farklıdır. Bu farklılığın nedeni aynı 
proteinleri kodlayan genlerin bire bir aynı olmayışlarıdır. Enzim polimorfizmleri, etnik farklılıklar, 
mutasyonlar ve çeşitli epigenetik faktörler genler arasındaki bu farklılığın sebeplerindendir. İlaç 
araştırma ve geliştirme çalışmaları sırasında genellikle bu genetik farklılıklar üzerinde durulmaz. Bu 
durumda ilaçların etkisi bireyler arasnda farklılık gösterir.

Bireyler arasndaki farklılıklara göre düzenlenmeyen bir tedavi rejimi pekçok zaman hedefine 
ulaşamamaktadır. İlaçların plazmada terapötik düzeye ulaşması tedavinin esas amacıdır. Ancak ilacın 
dozunun yetersiz olması, biyoyararlanımının düşük olması, eliminasyonunun ve metabolizasyonunun 
düşük olması ilacın plazmada minimum etkili konsantrasyona(mek) ulaşmasını engeller. Bu 
durumda ilaç etkisiz olacaktır. Bunun aksine yüksek doz, kısa doz aralığı, yüksek biyoyayarlanım, 
hızlı metabolizasyon ve eliminasyon plazma konsantrasyonunun fazla yükselmasine ve buna bağlı 
toksik etkilere yol açar. 

Bu çalışmada farmakogenetik farklılıklar üzerinde durulmuş ve bireye yönelik tedavinin 
gerekliliğinin anlaşılması amaçlanmıştır. Daha güvenilir ve etkili bir sağlık uygulaması için bireyler 
arası genetik farklılıkların saptanarak hastalıkların tanı ve tedavisinde bu farklılıkların göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir. Böylelikle ilaç harcamalarının azaltılması, gereksiz ilaç kullanımının 
önüne geçilmesi ve ilaç toksisitesinin azaltılması sağlanacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Farmakogenetik, Farmakogenomik, Bireye yönelik tedavi, Genetik 
polimorfizmler, Epigenetik.
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Bitkisel Ürünlerle İlaçların Etkileşimleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Zeynep Yağmur Bülbül  
Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Ayfer BECEREN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2016

ÖZET

Bitkisel tıp; bitkileri kullanarak hastaları tedavi etmek yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. Pek çok 
kişi doğal olan tedavi yöntemlerinin zararsız olduğuna inanmaktadır. Bazı çalışmalarda, Ginkgo 
Biloba, Ginseng, Kava, Sarımsak, Ekinezya, Valerian, St. John’s worth gibi bitkilerin teropötik ilaçlar 
ile etkileştiğine dair kanıtlar bulunmaktadır. Genel olarak bitkisel ürünler Faz 1 ve Faz 2 yolları 
ile metabolize olur ve çeşitli taşıyıcılar için substrat görevi yaparlar. P-glikoprotein ve sitokrom 
P450, CYP3A4 enzimleri oral olarak emilen ilaçlar üzerinde bariyer etki yaparlar. Yapılan in-vitro 
çalışmalar, bitkisel bileşiklerin, ilaçları metabolize eden enzim ve taşıyıcıları indükleyebildiğini ve 
inhibe edebildiğini göstermektedir. Taşıyıcı ve enzimlerle etkileşim nedeniyle bitkisel besinlerin 
varlığında ilaçları metabolize eden enzim ve taşıyıcıların aktivitesi değişmektedir. Yapılan literatür 
çalışmaları, klinik raporlar ve in-vitro çalışmalar, birçok ilacın ve bitkisel aktif bileşenlerin hem 
P-glikoproteinin hem de sitokrom P450, CYP3A4 enziminin substratı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Bitki, Bitkisel tıp, CYP3A4 enzimi, Doğal tedavi, Hastaları tedavi etmek, İlaç 
etkileşimi, Tedavi yöntemleri.
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Kalp ve Vasküler Sistem Üzerine Toksik Etkilerin İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Saliha Saraçoğlu 
Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Ayfer BECEREN  
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2016

ÖZET

Kardiyovasküler sistem, insan yaşamı için gerekli olan en önemli organ sistemidir, kalp, kan 
damarları ve kan damarlarında taşınan yaklaşık 5 litre kandan oluşmaktadır. Vücutta oksijenin, 
besinlerin, hormonların ve hücresel atık ürünlerin taşınmasından sorumludur. Toksik maruziyetler, 
biyokimyasal yolaklarda değişikliklerle, hücresel yapı ve fonksiyonlarda ve etkilenen kardiyovasküler 
sistem patogenezinde defektlerle sonuçlanır. Farmasötik kimyasallar, doğal ürünler, çevresel 
kirleticiler ve endüstriyel kimyasallar kardiyovasküler sistemin çeşitli bileşenleri üzerinde toksik etki 
gösterebilirler. Hedefi kalp olan kimyasallar kardiyotoksinler olarak sınıflandırılırlar ve etkilerini 
doğrudan ya da dolaylı olarak gösterirler. Bu çalışmada kardiyovasküler sistem ile toksisite arasındaki 
ilişki değerlendirilmiştir. Kalp ve vasküler sistem hasarına sebep olan toksikanların ve kimyasal 
ajanların toksik etki patogenezi hakkında bilgiler verilmiştir. Bu çalışmada ulusal ve uluslararası 
veritabanları incelenmiş ve toksikanların etkilerinin incelenmesinde kullanılan çalışmalardan en 
çok kullanılanlar üzerine genel bir derleme yapılmış olup, nasıl yapıldıklarıyla ilgili genel bilgiler 
verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Kardiyovasküler sistem, kardiyovasküler sistem toksikanları, toksik maruziyetler, 
toksik etki patogenezi, toksikanların etkilerinin incelenmesinde kullanılan çalışmalar.
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Psikotrop İlaçlarda Advers Etkiler ve Tedavi Yaklaşımları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Berat Bersu Akpınar 
Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Ayfer BECEREN  
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2016

ÖZET

Psikotropik ajanların reçetelenmesi popülasyonların advers etkilere maruz kalma riskini yükseltir. 
Özellikle çocuklarda, adolesanlarda ve yaşlı hastalarda ya da hamile veya laktasyon dönemindeki 
hastalarda bu oran daha da artmaktadır. Antipsikotikler şizofreni, bipolar bozukluk, depresyon 
ve diğer psikotik sendromlarda kullanılır. Antipsikotikler tipik birinci jenerasyon ve atipik ikinci 
jenerasyon olarak gruplandırılır. Bu ajanların 18-65 yaş arasında kullanımı onaylıyken, çocuklarda 
ve adolesanlarda endikasyon dışıdır. Antipsikotik ajanlar için kardiyovasküler risk ve metabolik 
sendrom oluşturması açısından çeşitli uyarılar yapılmıştır. Ekstrapiramidal etkiler ve tardiv diskinezi 
tüm antipsikotikler için ortaktır. Lityum bipolar bozuklukta kullanılan duygu durum düzenleyici 
bir ajandır. Ancak lityum ile ilşkili ciddi advers reaksiyonlar mevcuttur. Lityum ile ilişkili 10 yıldır 
FDA’ya bildirilen spontan raporlar gözden geçirilmiştir. Bu çalışmada antidepresanlar, antipsikotik 
ilaçlar, anksiyolitikler ve lityumun advers etkileri değerlendirilmiştir. Bu advers etkilere karşı 
düzenleyici otoriteler tarafından yapılan uyarılar ve alınan önlemler hakkında bilgi verilmiştir. Bu 
çalışmada ulusal ve uluslararası veri tabanları incelenmiş ve psikotropik ilaçlarla sık görülen ve ciddi 
advers etkiler ile ilgili genel bir derleme yapılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Psikotropik ilaçlar, antipsikotikler, advers etki, ekstrapiramidal sendrom, 
antipsikotikler için kardiyovasküler risk ve metabolik sendrom.
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Nanotoksikoloji

Öğrencinin Adı-Soyadı: Hüsna Erdem 
Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Ayfer BECEREN  
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2016

ÖZET

Nanopartiküller nano boyutlarından dolayı fonksiyonellik, biyolojik özellikler, eşsiz fiziksel ve 
kimyasal özelliklerinin bir sonucu olarak büyük oranda dikkat çekmişlerdir ve bilim, teknoloji, 
iletişim, elektronik, endüstri, eczacılık, tıp, çevre, tüketici ürünleri ve askeri alanlarda yaygın şekilde 
kullanılmaktadır. Son yıllara kadar nanomateryallerin insan sağlığı ve çevre üzerinde toksik ya da 
tehlikeli etkilere sahip olup olmadıkları hakkında çok az şey bilinmekteydi. Ancak çeşitli çalışmalar bazı 
nanomateryallere örneğin nanopartiküllere maruz kalmanın insanlarda ve hayvanlarda bazı olumsuz 
etkilere yol açabileceğini göstermiştir. Nanotoksikoloji, canlılar ile nanomateryaller arasındaki 
etkileşmeler hakkında çalışmalar yapmaktadır. Günümüzde nanomateryallerin toksisitesi ile ilgili 
bilgiler kısıtlıdır. Nanomateryallerle yapılan çalışmalar nanomateryallerin sitotoksik, genotoksik 
ve sağlığa zararı etkilerinin olabileceğini göstermiştir. Nanotoksikoloji alanındaki araştırmacılar 
nanomateryal özellikleri ile toksik yanıtlar arasındaki ilişki üzerine yoğunlaşmaktadır. Ürünlerde 
kullanılan nanomateryallerin potansiyel etkilerini anlamak için; potansiyelini açığa çıkarma, malzeme 
özellikleri, maddenin her noktasındaki ve ürünün yaşam döngüsündeki tehlikepotansiyelini bilmek 
zorundayız. Nanotoksikolojinin boyut özgüdavranışlarını ve nanopartiküllerin etkisini anlamak bu 
bilgi zincirinin hayati bileşenidir. Nanopartiküllerin insan vücudunda ve çevrede nasıl davrandığını 
anlamaya giden uzun yolculukta küçük fakat önemli bir adımdır. Nanotoksikoloji, güvenli ve 
sürdürülebilir nanoteknolojinin gelişimine önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada ulusal ve 
uluslararası veritabanları incelenmiş ve günümüzde nanotoksikoloji alanında bilinenler üzerine bir 
derleme yapılmış olup, bu konu hakkında genel bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Nanoteknoloji, nanomateryal, nanopartikül, nanotoksikoloji, toksisite.
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Türkiye’de Gıdalardaki Aflatoksinler 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Dijle Özbıyık 
Danışmanı: Prof. Dr. Türkan YURDUN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2017

ÖZET

Mikotoksinler insanlar ve sıcakkanlı hayvanlarda hastalıklara sebep olan ve küfler tarafından üretilen 
toksik bileşiklerdir. Aflatoksin üreten Aspergillus flavus, Aspergillus paraciticus doğada her yerde 
üreyebilir. Aflatoksinler hububatta, yağlı tohumlarda, hububattan yapılan fermente içkilerde, sütte 
ve birçok tarım ürünlerinde sıklıkla bulunabilir. Aflatoksin B1, B2, G1 ve G2 güçlü hepatotoksik ve 
karsinojenik etkilidir.

Toksisitesi en yüksek olan aflatoksin B1 in gıda ve yemlerdeki sınır değeri ayrı bir öneme sahiptir. 
Türkiye’de 5 ppb’den fazla AFB1 limit değerine tüm tarım ürünleri ve gıdalarda izin verilmez. 
Ülkemizde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gıdalarda bulunabilecek aflatoksin limit 
değerleri belirlenmiştir. 

Bu derlemede, ülkemizde aflatoxinler üzerine yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Çeşitli 
gıdalardaki aflatoksinlerin yüzde dağılımı, aflatoksinler için analiz yöntemleri açıklanmış ve ayrıca 
aflatoksinlerin insan sağlığına sebep olduğu sorunlar tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Aflatoksin, aflatoksikozis, hepatotoksisite, gıdalarda aflatoksin limit değerleri.
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Güvenlik Nedeniyle Son 10 Yılda Piyasadan Çekilen İlaçların 
Toksikolojik  Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayşe Turgut 
Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Ayfer BECEREN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji
Yılı: 2017

ÖZET

İlaç üretimi ve kullanımında yaşanan artış, farmakolojinin başka bilim dalları ile daha fazla işbirliği 
içerisine girmesini zorunlu kılmıştır. Bu gelişmeler, epidemiyoloji, genetik, ekonomi, gibi bilim 
dalları ile farmakolojinin etkileşmesini gündeme getirmiş ve farmakovijilans, farmakoepidemiyoloji, 
farmakogenetik, farmakoekonomi gibi farmakoloji alt çalışma alanlarını doğurmuştur.

İlaçların etkililiği ve güvenliliği başta olmak üzere ilaçlar hakkındaki bilgiler ve görüşler sürekli 
değişmekte, pazara yeni ilaçlar katılmakta ve mevcut ilaçlarla ilgili deneyim genişlemektedir. 
İlaçlarla ilgili advers etkiler daha iyi anlaşılmaktadır. Mevcut ilaçlar için yeni endikasyonlar veya 
yeni kullanım yolları ortaya çıkmaktadır. Genel olarak, ilaç üreticilerinden hekimlere, akademiden 
düzenleyici otoritelere kadar “ilaç kullanımı” ile ilgili bütün kişi ve kuruluşların tüm bu gelişmeleri 
takip etmesi ve üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi beklenir.

Ciddi advers etkiler başta olmak üzere, ilaçlara bağlı sorunlar, tahmin edilenden daha fazla öneme 
sahip halk sağlığı sorunlarına yol açmaktadırlar. Son yıllarda gelişmiş farmakovijilans sistemlerine 
sahip ülkelerde yapılmış çok sayıda farmakoepidemiyolojik araştırmanın sonuçları, ilaçlara bağlı 
mortalite ve morbidite oranlarının oldukça yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu sorunun 
ekonomik boyutu da giderek daha fazla tartışılmaya başlanmıştır.

Bu çalışmada güvenlik nedeniyle son on yılda piyasadan kaldırılan ilaçlar üzerinde durulmuş ve 
endikasyonlarına göre ilaçlar incelenmiştir. Daha güvenilir ve etkili bir sağlık uygulaması için 
ilaçlar farmakovijilans aşamalarından geçmelidir.  Genetik polimorfizm ve farmakokinetik açıdan 
değerlendirilmelidir. Böylece ilaç harcamalarının azaltılması, gereksiz ilaç kullanımının önüne 
geçilmesi ve ilaç toksisitesinin azaltılması sağlanacaktır.

Anahtar Sözcükler: Advers etki, farmakovijilans, toksisite, piyasadan çekilme, genetik polimorfizm.
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Pediatri İlaçlarında Kullanılan Katkı Maddelerinin Toksikolojik 
Değerlendirmeleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Döndü Telli 
Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Ayfer BECEREN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2017

ÖZET

İlaçlar genel olarak aktif bir farmasötik bileşen ve yardımcı maddeden oluşmaktadır. Yardımcı 
madde; ilacın dozlamını kolaylaştırmak, veriliş yolunu belirlemek, ilacın stabilizasyonunu sağlamak 
gibi amaçlarla farmasötik dozaj formuna eklenmektedir. Tarihte yardımcı maddeler ucuz ve inert 
bileşenler olarak görüldüğünden güvenlililikleri üzerinde pek fazla durulmamıştır. Ancak zamanla 
eksipiyanlara bağlı toksisiteler görüldükçe bu konunun önemi daha iyi anlaşılmış ve yardımcı 
maddeler için de bazı toksisite çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. 

Pediatrik hastalar yetişkinlere göre daha farklı bir fizyolojik yapıya sahiptir ve gastrointestinal geçiş 
süresi yaşa göre değişiklik göstermektedir. Bu nedenle pediatrik hastaların eksipiyanlara verdiği 
reaksiyon yetişkin hastalarla aynı olmamaktadır. Pediatrik nüfusta kullanılacak eksipiyanların daha 
dikkatli seçilmesi ve eksipiyan kullanımının minimuma indirilmesi gerekmektedir.

Eksipiyanların taşıması gereken özelliklerin ülkelere göre farklılık göstermesi gibi kullanımına 
getirilen yasak ve kısıtlamalar da farklılıklar gösterebilmektedir. Bu çalışma ile Amerika, 
Avrupa, Avustralya ve Türkiye’deki sağlık otoritelerinin bazı eksipiyanların kullanımına getirdiği 
sınırlandırmalar ve yasaklamalar birbirleri ile kıyaslanmış ve diğer sağlık otoritelerince kullanımına 
sınırlandırma getirilmesine rağmen ülkemizde halen herhangi bir sınırlandırma olmadan 
kullanılabilen eksipiyanlar ve bunlara bağlı olarak gelişmiş toksik etkiler incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Eksipiyan, toksisite, sağlık otoriteleri, pediatrik formülasyon, Eksipiyanlarda 
sınırlamalar.
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Advers Etkileri Nedeniyle Piyasadan Kaldırılan Analjezik İlaçlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Merve Meryem Kılıç 
Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Ayfer BECEREN  
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2017

ÖZET

Advers etkileri nedeniyle piyasadan kaldırılan analjezik ilaçlar dünya literatüründe araştırılmıştır.
Bu araştırmanın amacı bugüne kadar advers  etki nedeniyle kaldırılan analjezik ilaçlar hakkında 
yeterli bilgiye sahip olunmaması ve detaylı bir araştırmanın yapılmamış olmasıdır.Bu sebeple bu 
ilaçlar hakkında sistematik bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada DSÖ, FDA, EMA’nın veri tabanları 
ve çeşitli kitaplar kullanılmıştır.İlaçlar endikasyon, yan etki, toksisite, kaldırılma tarihleri, kaldırılma 
sebepleri yönünden araştırılmıştır. Advers etkileri nedeniyle piyasadan kaldırılan 462 ilaçtan 60 tanesi 
analjezik olarak kullanılmıştır. Analjezikler etki mekanizmasına göre sınıflandırıldıklarında 6 grup 
elde edilmiştir. Bu gruplar; COX-1 ve COX-2 İnhibitörleri, COX-2 İnhibitörleri, Opioid Reseptör 
Agonistleri, Parasetamol Metabolizması, Bilinmeyen ve Diğerdir. Kaldırılma nedenleri arasında 
ilk sırayı karaciğer kaynaklı sebepler almaktadır. Bu ilaçlardan 24 tanesi ölüme sebep olmuştur. Bu 
doğrultuda yapılan araştırmalar göstermiştir ki son 10 yılda gerek şüpheli advers reaksiyonların 
daha iyi rapor edilmesi, gerekse maruz kalan kişi sayısının fazla olması sebebiyle advers etki daha 
erken fark edilmiş ve ilaçlar daha erken piyasadan çekilmiştir. Advers ilaç reaksiyonlarının takibi için 
yapılması gereken evrensel kılavuzların geliştirilmesi ve daha sıkı takip edilmesidir. Aynı zamanda 
ilaçlar farmakogenetik açıdan da incelenmiş ve genetik polimorfizmin analjezik ilaçlar üzerindeki 
etkisi tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler:  Analjezik İlaçlar, advers etki, piyasadan kaldırılan ilaçlar, toksik etki, yan etki.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

346

Toksisite Çalışmalarının Yönetilmesinde İzlenmesi Gereken 
Basamaklar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Şenay Doğan 
Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Ayfer BECEREN  
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2017

ÖZET

Hayvanların bilimsel çalışmalarda kullanılmaya başlanması çok eskilere dayanmaktadır. Bu görüş 
ortaya atılıp uygulanmaya başlanmasından itibaren bazı kuruluşlar ve dernekler buna şiddetle karşı 
çıkmıştır. Bu sebeple hayvan haklarını tümüyle korumak için birçok yetki ve yasalar geliştirilmiştir. 
Bu konuyla alakalı birçok kılavuz oluşturulması ve birden fazla kuruluşun kurulması ile hayvanların 
bilimsel çalışmalarda etik kurallara uygun bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır. Toksisite 
çalışmaları kapsamında rodent ve rodent olmayanlarda ayrı ayrı olmak üzere maksimum tolere 
edilebilen doz (MTD) ve aralık bulma çalışmaları düzenleyici kurumların belirlediği kılavuzlara göre 
gerçekleşmektedir. Genel olarak kabul görmüş genel toksisite test kılavuzları, Ekonomik İş birliği 
ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yayınlanan ve birçok ülkede kabul edilen kılavuzlardır. 
Akut, subkronik ve kronik çalışmalarda hangi hayvanların ne şartlarda kullanılabileceği, hayvanların 
gereksinimleri, izlenmesi gereken biyokimya ve idrar analiz parametreleri, kullanılabilecek dokular 
ve organlar, doz hesaplama prosedürlerinin hepsi toksisite test kılavuzlarında yer almaktadır ve tüm 
çalışmalarda belirtildiği şekilde uygulanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Toksisite, çalışma, hayvan, akut toksisite, kronik toksisite.
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Hepatotoksisite Nedeni Olan İlaç ve Çevresel Ajanlara Yönelik 
Toksisite Araştırmaları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Şefika Aktaş 
Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Ayfer BECEREN  
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2017

ÖZET

Karaciğerin, sindirim kanalı ve vücudun geri kalanı arasındaki stratejik konuma sahip, vücutta 
metabolik homeostazın sürdürülmesini sağlayan önemli bir organdır. İlaca bağlı hepatotoksisite; 
tedavi sürecinde ilacın kesilmesine, hastada kronik rahatsızlıklara, hastanın hospitalize edilmesine, 
karaciğer transplantasyonuna ve hatta ölümüne neden olabilen önem arz eden bir problemdir. İlaç 
toksisitesine sıklıkla ilaçlar ve metabolitleri yol açmasına rağmen; kişiye ait genetik faktörlerin, ilaca 
ait ve çevresel faktörlerin de hastaların bir kısmında hepatotoksisite riskini arttırdığı bilinmektedir. 
Toksikanlara bağlı karaciğer hasarı birçok sebeple ortaya çıkmaktadır. İlaca bağlı gelişen 
hepatotoksisite de ise hepatosellüler, kolestatik ya da her iki bulgunun da olduğu karışık tablo ile 
görülebilmektedir ve genellikle klinikte karaciğer enzimlerinin yükselmesi ile ortaya çıkmaktadır. 
Alanin aminotransferaz normalin üç katından daha fazla yükselip bazı vakalarda yüz katına kadar 
çıkabilir. Ancak enzim değerleri bazen toksisiteden bağımsız da yükselebilmektedir; gerek bu durum 
gerekse klinik araştırmaların küçük ölçekli çalışma grupları ile yürütülmesi gibi bazı sebeplerden 
ötürü onay öncesi ilaç kaynaklı karaciğer hasarı zor saptanmaktadır. Bugün hala ilaçların piyasadan 
geri çekilmesinde en yaygın sebeplerden biri olarak hepatotoksisite gösterilmektedir. Bu çalışmada, 
son 20 yıla ait literatürler taranarak elde edilen verilerle, geri çekilen ve hepatotoksisite riski bulunup 
sık olarak kullanılmaya devam edilen ilaçların hepatotoksisite paternleri, yapılmış epidemiyolojik 
çalışmalarla desteklenerek sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: hepatotoksisite, ilaç kaynaklı karaciğer hasarı, hepatotoksikan, idiyosenkratik 
karaciğer hasarı, geri çekilen ilaçlar.
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Akciğer Kanseri Tedavisinde Kullanılan Antineoplastik İlaçların 
Toksisitesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Kevser Şeyma Demir 
Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Seher KARSLI ÇEPPİOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2017

ÖZET

Akciğer kanseri; dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde en sık görülen ve kansere bağlı ölümler 
arasında ilk sırada yer alan bir hastalıktır. Erkeklerde en sık rastlanan kanser tipi akciğer kanseri 
olmakla birlikte kadınlarda görülme sıklığı daha düşüktür. Fakat son yıllarda yapılan çalışmalara 
göre kadınlarda insidans hızı dramatik bir şekilde artış göstermektedir. Akciğer kanserleri başlıca; 
küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olmak üzere 
ikiye ayrılır. Bu çalışmanın amacı akciğer kanseri tedavisinde yaygın olarak kullanılan beş temel 
antineoplastik ilaç grubunun yol açtığı toksik etkileri araştırmaktır. Bu kapsamda incelenen ilaç 
grupları; platin türevleri, taksanlar, antimetabolitler, alkilleyici ilaçlar ve topoizomeraz inhibitörleridir. 
Bu ilaç grupları ile bağlantılı olarak en sık görülen ve doz sınırlayıcı advers etki miyelosüpresyondur. 
Bulantı, kusma, alopesi ve nörotoksisite bu ilaçların sık görülen diğer yan etkilerindendir ve hastanın 
yaşam kalitesini etkiler. Ayrıca sisplatine bağlı nefrotoksisite, siklofosfamide bağlı hemorajik sistit, 
irinotekana bağlı erken veya geç görülen diyare önemli ve dikkat edilmesi gereken advers etkilerdir.

Anahtar Sözcükler: Kanser; akciğer kanseri; akciğer kanseri tedavisi; antineoplastik ilaçlar; ilaç 
toksisitesi.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

349

İlaç-Bitki Etkileşimlerinin Toksikolojik Önemi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Serap Orhan 
Danışmanı: Prof. Dr. Türkan YURDUN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2018

ÖZET

Bitkiler de tıpkı ilaçlar gibi vücutta farmakokinetik olaylara maruz kalırlar. Çeşitli enzim sistemleriyle 
metabolize olup kanda belirli konsantrasyonlara ulaşıp etki gösterirler. İlaçlarla aynı anda bitkilerin 
veya bitkisel preparatların alınmasıyla bazen ilaçlar bazen de bitkiler bu enzim sistemini inhibisyon 
ve/veya indüksiyon yaparak birbirlerinin etkilerini değiştirip, istenmeyen semptomlara, başarısız 
tedavilere, toksik olaylara sebep olmaktadırlar.

Bu çalışmada Allium sativum L., greyfurt suyu, Ginkgo biloba L., Hypericum perforatum L., Piper 
methysticum L., Panax ginseng, Silybum marianum L. bitkilerinin hangi mekanizmayla hangi ilaçlarla 
etkileşime uğradığını ve ne gibi sonuçlara sebep olduğuna olgularla birlikte yer verilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Bitki-ilaç etkileşimleri, CYP enzimleri, inhibisyon ve indüksiyon.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

350

Türkiye’de Akut Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Pınar Şahin 
Danışmanı: Prof. Dr. Türkan YURDUN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2018

ÖZET

Bu çalışmada, 2000- 2017 arasında Türkiye’de görülen 105 akut zehirlenme olgusu değerlendirildi. Bu 
olguların %66,7’si  (n=70) yetişkinken %33,3’ü (n=35) çocuktur. Yetişkinlerin %55,7’si (n=39) kadın, 
%44,3’ü (n=31) erkektir. Yetişkinlerde en sık zehirlenme nedeni %45,7 (n=32) oran ile özkıyım oldu. 
Özkıyım özellikle genç kadınlarda daha fazla görüldü. En çok %75 (n=33) oran ile ilaç kullanımına 
bağlı özkıyım saptandı. İlaçlar arasından en fazla çoklu ilaç kullanımı ile birlikte santral sinir sistemi 
ilaçları kullanıldığı görüldü. Çocukların %25,7’si (n=9) erkek, %57,1’i (n=20) kızken %17,1’ine (n=6) 
ait cinsiyet verilerine ulaşılamadı. Çocuklarda en sık zehirlenme nedeni kaza olarak bulundu. Kaza 
ile zehirlenmelerde en sık kullanılan madde %52,2 (n=12) ile ilaç olarak saptandı. Bilinen 65 olgunun 
bilgileri değerlendirilerek ortalama başvuru süresi 5,0 ± 6,4 saat bulunurken bilinen 68 olgunun 
bilgileri değerlendirilerek ortalama taburcu olma süresi 4,3 ± 4,3 gün bulundu. En çok başvuru 
üniversitesi hastanelerine yapıldı. %15,2 oranında mortalite saptandı.

Sonuç olarak, yetişkin kadınlarda sık görülen ilaçla özkıyıma bağlı olarak reçetesiz satılan ilaçların 
kontrollü kullanımı sağlanmalıdır. Çocuklarda kaza ile ilaç zehirlenmesi konusunda aileler 
bilinçlendirilerek, güvenli ilaç paketlemesi çözümüne gidilmelidir.

Anahtar Sözcükler: Akut zehirlenme, Türkiye, özkıyım, kaza, ilaç.
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Ağız ve Diş Bakım Ürünlerinde Toksisite Çalışmaları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Rabia Demirhan 
Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayfer BECEREN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2018

ÖZET

İnsan sağlığı açısından ağız hijyeninin korunması oldukça önemlidir. Çünkü ağız, bakteriler için bir 
giriş yoludur ve ağız sağlığı korunmaz ise bakterilerin enfeksiyona yol açması kaçınılmazdır. Ağız 
içerisinde meydana gelen şişlik, diş eti kanamaları, kötü ağız kokusu birçok hastalığın habercisi olabilir. 
Son yıllarda, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Diş Hekimleri Birliği’nin yayınladığı bildirilerde; ağız 
ve diş sağlığının, genel sağlığı etkileyen 150 bulaşıcı olmayan hastalıkla ilişkisi olduğu söylenmiştir. 
Bu hastalıklardan başlıcaları diyabet, solunum sistemi hastalıkları, kanser, kalp ve damar hastalıkları, 
boşaltım ve sindirim sistemi hastalıklarıdır ve ağız sağlığının düzeltilmesinin, bu hastalıkların 
tedavilerinde çok büyük bir rolü olduğu kanıtlanmıştır. Tüm bu sebepler çerçevesinden bakıldığında 
kozmetik ürünler arasında yer alan ağız bakım ürünleri, grupta yer alan diğer birçok üründen çok 
daha önemli ve vazgeçilemez bir konumda bulunmaktadır. Bebeklikten itibaren kazanılmış ağız 
bakım alışkanlığı insanlara hayatı boyunca daha kaliteli ve sağlıklı yaşam süresi imkanı tanımaktadır. 
Ağız bakım ürünleri de dahil olmak üzere tüm kozmetik ürünlerde bulundurulacak olan maddelerin 
güvenliliği için, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMEA) tarafından 
belirlenmiş kılavuzlara uygun şartların sağlaması zorunludur. Her kozmetik ürünün piyasaya 
sunulabilmesi için öncelikli olarak kılavuzlara uygun güvenlilik değerlendirmelerinden geçmesi, 
otorite tarafından izin verilen değerlerin aşılmaması, insan sağlığına zararlı ürünlerin kullanılmaması 
gerekmektedir. Bu çalışma ile ağız bakım ürünlerinin içeriğinde yaygın olarak kullanılan 13 bileşen 
üzerinde tarama yapılmış ve bileşenlerin etkileri, formülasyonda bulunma yüzdeleri ve uzun süreli 
kullanımda meydana gelen toksik etkileri, sınırlamalar ve yasaklı maddeler açısından incelenip 
değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Ağız bakım ürünleri, kozmetik ürün içerikleri, toksisite, advers etki, kılavuz.
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İlaçlarda Risk Yönetim Planı ve Otoritelerin Bakış Açısı

Öğrencinin Adı-Soyadı: Zouchal Karatza 
Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayfer BECEREN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2018

ÖZET

Bu projede, öncelikle risk yönetim planı, tanımı, amacı ve nasıl yapıldığı hakkında genel bilgi 
verilmiştir. Ardından Türkiye, EMA (Avrupa İlaç Ajansı), FDA (Amerika İlaç ve Gıda Dairesi) 
otoritelerinin risk yönetim anlayışları ayrı ayrı bölümler halinde açıklanmıştır. Her bölüm 
açıklanırken örnek resimlere, gerekli açıklamayı yapacak tablo ve şekillere yer verilmiştir. Bütün bu 
özelliklerle görsel olarak daha kolay anlaşılabilir bir kaynak oluşturulmuştur. Türkiye risk yönetim 
planı uygulamalarında FDA’yı referans olarak aldığından bu projede detaylı olarak FDA prosedürü 
ve Türkiye’deki farklar incelenmiştir. Teorik olarak incelenen bu proje ile “İlaçlarda Risk Yönetim 
Planı ve Otoritelerin Bakış Açısı” konusunda bilgi sahibi olmak isteyen araştırmacılar için faydalı 
olması düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Risk, yönetim, planlama, EMA, FDA, Türkiye.
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Non-steroidal Antienflamatuar İlaçların Farmakogenetiği

Öğrencinin Adı-Soyadı: Burçin Kılıç 
Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Seher KARSLI ÇEPPİOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2018

ÖZET

Non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) dünyada en sık reçete edilen ilaç grupları içerisinde yer 
alır ve hastalar tarafından reçetesiz (OTC) olarak en sık kullanılan ilaç grubudur. Birçok çalışma ile, 
NSAİİ’lerin genel popülasyondaki kullanım düzeyleri araştırılmış olup, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
yılda 70 milyon NSAİİ reçete edildiği ve 30 milyar NSAİİ’nin OTC olarak satıldığı bildirilmiştir. 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki her yetişkin bireyin haftada en az bir NSAİİ kullandığını bunun, 
%9’unun reçeteli ve %76’sının da OTC ilaç olarak kullanıldığı bildirilmiştir. 2009 Yılında yapılan bir 
Avustralya çalışması, insanların %55’inin NSAİİ’ler de dahil olmak üzere düzenli olarak ayda en az 
bir kez OTC analjezikleri tükettiğini göstermiştir. Türkiye’de ise IMS (International Medical Statistic) 
verilerine göre 2013 Yılında 120 milyon NSAİİ reçete edilmiş olup, her yıl kullanımı artış gösteren bu 
ilaç grubuna bağlı görülen advers ilaç olayları da çeşitlenmekte ve artış göstermektedir. 

NSAİİ’lerin etkinliği siklooksijenaz (COX) inhibisyonuna dayanır ve kullanımı sırasında, mide-bağırsak 
sisteminde, böbrek ve kardiyovasküler sistemde ciddi advers ilaç reaksiyonları görülebilmektedir. NSAİİ 
ilaç gruplarına bağlı olarak görülen advers ilaç reaksiyonları çoğunlukla CYP enzimlerinin polimorfizmi 
sonucu gerçekleşir. Bu polimorfizmler sonucunda ortaya çıkan advers etkiler ve toksisiteler hastanın 
yaşam kalitesini etkilediği gibi ciddi sağlık problemlerine de yol açmaktadır.

Bu çalışmayla günümüzde en çok reçete edilen ilaç gruplarından olan NSAİİ’lerin farmakogenetiği 
araştırılmış olup, farmakogenetik farklılıklara bağlı ortaya çıkan advers etkiler üzerinde durulmuştur. 
Bu kapsamda incelenen ilaç grupları aspirin, parasetamol, ibuprofen, flurpibrofen, diklofenak, 
naproksen, tenoksikam, selekoksib’tir. Klinik uygulamalarda NSAİ ilaç tedavilerinin farmakogenetik 
açıdan değerlendirilmesi, tedavide bu bilgiler doğrultusunda bir yol izlenmesi ve sağlık danışmanlığı 
verilmesi, bu ilaçların neden olabileceği advers ilaç reaksiyonlarının önüne geçilmesi bakımından 
büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Sözcükler: Farmakogenetik; NSAİİ; advers ilaç reaksiyonları; cyp enzimleri.
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Kalp ve Damar Hastalıklarında Kullanılan Bitkisel Ürünler ve 
Toksisiteleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Seda Karaoğlu 
Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Seher KARSLI ÇEPPİOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2018

ÖZET

Kalp ve damar hastalıkları dünya çapında görülen ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Ülkemizde 
de ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer alır. Bu kadar yaygın bir hastalık oluşu alternatif 
tedavilere yönelimi arttırmıştır. Kalp hastalıkları içinde hipertansiyon, inme, kalp yetmezliği, 
hiperlipidemi gibi hastalıklar öne çıkmaktadır. Bu hastalıkların tedavisi için farklı bitkisel tedavi 
yöntemleri önerilmektedir. Bu bitkilerin bazıları toksik etki göstermemekle birlikte, bazılarının 
advers etkileri ve etkileşimleri göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Bu bitkilerin kullanımına 
bağlı olarak en sık görülen advers etkiler; bulantı, kusma, ishal ve alerjik reaksiyonlardır. Ölüme 
giden advers olaylar da rapor edilmiştir. Kullanılan bitkilerin dozuna bağlı toksik etkilerin ortaya 
çıktığı durumlar da vardır. Metabolizma enzimlerini etkileyerek ilaç etkileşimine yol açabilirler. 
Bu çalışmada kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde konvansiyonel tedaviye alternatif olarak 
kullanılan bitkisel bitkilerin kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlar etkileşimler 
ve dozlarıdır. Dozu ayarlanmayan bitkiler zehir etkisi yaratabilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Kardiyovasküler hastalıklar, kardiyovasküler hastalık tedavisindeki bitkiler, ilaç 
ve bitki etkileşimi, bitki toksisiteleri.
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Malva Neglecta Bitkisinin Antioksidan Aktivite ve Genotoksik 
Etkisinin Değerlendirilmesi 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sevdanur Karadağlı 
Danışmanı: Dr. Öğretim Üyesi Ayfer BECEREN  
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji  
Yılı: 2019

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, Malva Neglecta bitkisinin maserasyon ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen 
ekstresinin antioksidan ve genotoksik aktivitelerini değerlendirmektir. Malva Neglecta bitkisinden 
maserasyon ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen ekstrenin antioksidan aktivitesi CUPRAC ve FRAP 
yöntemleriyle incelendi. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, maserasyon yöntemi ile hazırlanan 
metanol ekstresinin FRAP ve CUPRAC antioksidan aktivite tayin yöntemiyle değerlendirilmesi 
sonucunda antioksidan aktivite pozitif çıkmıştır. Fakat standart ile kıyasladığımızda standartta göre 
düşük aktivite göstermektedir. Malva neglecta bitkisi ile yapılan diğer antioksidan aktivite sonuçları 
incelendiğinde diğer çalışmalarla pozitif korelasyon gösterdiği belirlendi. Malva neglecta’nın 
genotoksik aktivitesi yapılan literatür çalışmaları ile değerlendirilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Malva Neglecta, antioksidan aktivite, genotoksisite.
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Ksenobiyotiklerin Böbrek Üzerine Toksik Etkilerinin Araştırılması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Merve Öztürk 
Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayfer BECEREN 
Anabilim Dalı:  Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Besinler, ilaçlar ve daha birçok ksenobiyotik vücudumuzda çeşitli toksik etkilere sebep olmaktadır. 
Bu toksik etkiler, vücudumuzda farklı mekanizmalarla hedef organlarda hasarlar meydana getirir. 
Bu çalışmada, ksenobiyotiklerin vücudumuzda önemli bir işlevi olan böbrekler üzerindeki toksik 
etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle böbreğin fizyolojisi ve böbrekte meydana gelebilecek 
hasar çeşitleri anlatılmıştır. Bu hasarların oluşma mekanizmaları incelenmiştir. Bu hasarların tespit 
edilmesinde kullanılacak olan biyogöstergelerin neler olduğundan bahsedilmiştir. Böbrekte toksik 
etkilere sebep olan ilaç ve ilaç dışı örnekler sıralanmıştır. Sonuç olarak da böbreklerde oluşan bu 
hasarlar için izlenebilecek tedavi yolları hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Böbrek, ksenobiyotik, biyogösterge, nefrotoksisite.
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Kozmetik Ürün Yardımcı Bileşenlerinde Güvenlilik Değerlendirmeleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Bengi Su Çay 
Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayfer BECEREN 
Anabilim Dalı:  Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Kozmetiklerdeki gelişmeler ilaç endüstrisindeki gelişmelere paralel olarak ilerlemektedir. Tüm 
dünyada artan kozmetik ürün çeşitliliği ve kullanımları, bu ürünleri sağlık ve ekonomi açısından 
oldukça önemli konuma getirmiştir. Bugün dünyada kozmetik piyasası yaklaşık 250 milyar dolar 
büyüklüğündedir. Türkiye’de ise kozmetik piyasasının büyüklüğü yaklaşık 4 milyar dolar olup 
piyasanın % 80’ini yabancı markalar oluşturmaktadır. 

Piyasaya sürülen kozmetik ürünlerin normal öngörülebilir kullanım şartları altında insan sağlığına 
zarar vermemesi gerekmektedir. Ayrıca Güvenlilik değerlendirmesi yapılmış ve insan sağlığına zarar 
vermediği kanıtlanmış bileşenler içermesi gerekmektedir. Bu amaçla ilgili mevzuat ve kılavuzlar 
doğrultusunda güvenlilik değerlendirilmesi için ürün bileşenlerinin toksikolojik profilleri ve 
maruziyet seviyeleri göz önüne alınmalı ve insanlarda zararlı olmayan limitlerinin belirlenmesi 
gerekmektedir. 

Bu tez çalışması ile kozmetik güvenlilik değerlendirilmesinde gerekli genel bilgiler, düzenlemelerin 
kapsamı, ilgili yönetmelik ve kılavuzlar doğrultusunda gerekli olan verilerin belirlenmesi ve 
toplanmasında gerekli hususlar detaylı olarak anlatılmakta ve kozmetik ürünlerde toksikolojik 
değerlendirme için gerekli hesaplamalar örneklerle sunulmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Kozmetik,  güvenlilik değerlendirmesi, kozmetovijilans, toksikolojik 
değerlendirme.
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Antidepresanların Yaygın Görülen Advers İlaç Reaksiyonları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Büşra Gözütok 
Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Seher KARSLI ÇEPPİOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Depresyon, yüksek mortalite ve morbidite oranına sahip psikiyatrik bir hastalıktır. Farklı hastalıklar 
için risk faktörü taşır. Hasta, semptomların bir sonucu olarak çeşitli rahatsızlıklar ve işlev bozuklukları 
yaşar. Başta depresyon olmakla birlikte obsesif-kompülsif bozukluk, sosyal fobi, anksiyete bozukluğu 
gibi rahatsızlıkların tedavisinde antidepresan ilaçlar kullanılır.

Antidepresan ilaçlar günümüzde en sık reçetelenen ilaçlardandır. Nörotransmitterler üzerine 
etkilerine göre farklı sınıflara ayrılmışlardır. Bu ilaçların önemli bir kısmını monoaminoksidaz 
inhibitörleri, trisiklikler, seçici serotonin geri alım inhibitörleri, serotonin nöraldrenalin geri alım 
inhibitörleri oluşturur.

Bu çalışmada antidepresan kullanımı sonucunda yaygın görülen ve ciddi sorunlara yol açan advers 
ilaç reaksiyonlarından (AİR) yani serotonin sendromu, kardiyovasküler rahatsızlıklar, intihar eğilimi 
ve cinsel işlev bozukluklarından bahsedilmiştir.

AİR üzerine yürütülen çalışmalar tedavi sürecini iyileştirilmesi açısından son derece önem 
taşımaktadır. AİR’e yol açan altta yatan mekanizmaların incelenmesi ve aydınlatılması 
antidepresanların güvenli kullanımını sağlar. Tedavide amaçlanmayan, zararlı etkilerin önlenmesi, 
tedavi başarısında artış sağlar.

Anahtar Sözcükler: Advers ilaç reaksiyonu, antidepresan ilaçlar, depresyon, nörotransmitter.
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Antihistaminik Grubu İlaçların Gıda ve Alkol Etkileşimlerine Bağlı 
Advers İlaç Reaksiyonları

Öğrencinin Adı-Soyadı: İpek Erendor 
Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Seher KARSLI ÇEPPİOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Antihistaminik grubu ilaçlar kimyasal yapılarına göre altı gruba ayrılır: alkilaminler, etanolaminler, 
etilendiaminler, fenotiazinler, piperazinler ve piperidinler. Farmakolojik olarak ise, birinci ve ikinci 
kuşak antihistaminikler olarak adlandırılan ve ayırt edilen iki ana sınıf işlevlerine göre sınıflandırılırlar. 
Hidroksizin, klorfeniramin, bromfeniramin, klemastin, difenhidramin veya promethazin birinci 
kuşak antihistaminikler grubunda yer alırken; desloratadin, ebastin, feksofenadin, loratadin, 
mizolastin, setirizin, levosetirizin, bilasin, sekretin, serilat, sekretin gibi maddeler ikinci kuşak 
antihistaminikler grubundadır.

Alerjik hastaların tedavisinde farklı antihistaminiklerinin etkinlikleri benzer olsa da, bu ilaçlar 
farmakokinetik özellikler ve potansiyel ilaç-ilaç ve ilaç-yiyecek etkileşimleri açısından bazı 
farklılıklar göstermektedir. İlaç-gıda etkileşimlerinin ilacın terapötik etkilerini azalttığı ve ayrıca 
güçlü bir advers ilaç reaksiyonu meydana getirdiği bilinmektedir. Bu durum değerlendirildiğinde, 
antihistaminik sınıfı için ilaç-besin etkileşiminin önemini araştırmak amaçlı bir derleme yapılmıştır. 
Antihistaminik grubu ilaçlar alerjik durumların tedavisinde tercih edilen ilaçlar olmaya devam 
ettiklerinden, inceleme bu özel ilaç sınıfına odaklanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Antihistaminik ilaçlar, advers ilaç reaksiyonu, ilaç etkileşimleri, alkol.
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Pediatrik Popülasyonda Metilfenidat Kullanımına Bağlı Gelişen 
Advers Etkiler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Mazlum Ömeroğlu 
Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Seher KARSLI ÇEPPİOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Merkezi sinir sistemi uyarıcısı olan metilfenidat ilk olarak Panizzon tarafından 1944’te sentezlenmiş 
ve 1954 Yılında da farmakolojik özellikleri belirlenmiştir. MPH,  kimyasal olarak farklı isimlere 
sahiptir (alfa-fenil-2-piperidinasetik asit metil ester; Metil 2fenil-2-(2piperidil) asetat, Metil fenidil 
asetat; Fenidilat). MPH vücutta ilk olarak sistemik dolaşıma geçer.Beyinde dopamin düzeyini arttırır. 
Kan beyin bariyerini çok yavaş geçen bir ilaç olan MPH uzun etkili bir uyarıcıdır. MPH, dikkat 
eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tedavisinde en sık reçete edilen Ritalin ve Conserta ’nın 
etki maddesidir. DEHB ile birlikte; aşırı uyku eğilimi (narkolepsi) ve ileri derece kronik yorgunluk 
sendromları için de reçete edilmektedir. Metilfenidat, özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan 
çocukların tedavi sürecinde ebeveynler için bir soru işareti olmuştur. Bunun sebebi, metilfenidat 
içeren ilaçların (Ritalin, Concerta, Methylin ve diğerleri) çeşitli advers etkilerinin ortaya çıkmasıdır. 
Bu gibi durumlarda aileler kar-zarar hesabı yapmak zorunda kalmaktadır. Yaygın yan etkiler arasında 
uykusuzluk, sinirlilik, anksiyete, titreme, baş ağrısı, karın ağrısı ve iştahsızlık sayılabilir. Çarpıntı, 
taşikardi ve diyastolik ve sistolik kan basıncında artışlar görülebilir.

Bu çalışmada MPH’ın pediatrik popülasyondaki advers etkileri incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Metilfenidat, pediatrik popülasyon, advers ilaç reaksiyonları, dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğu.
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Oral Antidiyabetiklerin Sık Görülen Advers Etkileri 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayşe Sümeyye Kubilay  
Danışmanı: Arş. Gör. Tuğçe YEŞİL DEVECİOĞLU  
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji  
Yılı: 2019 

ÖZET

Tip 2 diabetes mellitus, uzun vadede tedavi edilmesi zor, ilerleyici ve kompleks bir hastalıktır. 
Hastaların çoğu tanı sırasında aşırı kilolu veya obezdir. Oral antidiyabetik ajanlar haricinde 
glisemik kontrol sağlanması zordur. Bu çalışmada; oral antidiyabetik ajanların etkililiği, güvenliliği, 
kullanımlarını sınırlayan ve sıklıkla görülen advers etkileri hakkında bilgi verilmiştir. Derleme 
hazırlanırken kanıta dayalı kaynaklardan ScienceDirect, PubMed ve Google Akademik kullanılmıştır. 
Bu çalışma ile oral antidiyabetiklerin hipoglisemik, kardiyovasküler, renal advers etkileri ile kanser 
riski, gebelikte ve yaşlılıkta kullanımı ile ilgili bilgilerin değerlendirilmesi ve diyabet bakımının 
kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. Sülfonilüreler ve meglitinidler hipoglisemiye neden olabilir 
ve kilo artışıyla ilişkilidir. Sülfonilüreler artmış karaciğer ve böbrek fonksiyonu bozukluğu olan 
hastalara önerilmez. Metformin, en sık kullanılan oral antidiyabetiktir, ancak gastrointestinal advers 
etkileri ve nadir fakat ciddi advers etkisi olan laktik asidoz görülebilir. Tiyazolidindionlar için, sıvı 
tutulumu ve konjestif kalp yetmezliğinde artış gibi kardiyovasküler advers etkiler ile kanser riski için 
ciddi uyarılar mevcuttur. GLP-1 agonistler ve alfa glukozidaz inhibitörleri gastrointestinal, DPP-4 
inhibitörleri ise nazofarenjit ve baş ağrısı gibi solunum yolları ile ilgili advers etki gösterir. SGLT-2 
inhibitörleri sıklıkla genital ve üriner enfeksiyonlara neden olur. Sonuç olarak uygun doz ve ilaç 
seçimi ile hasta ve doktor eğitimi oral antidiyabetiklerin etkili ve güvenilir kullanımını sağlayacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Tip 2 diyabet, oral antidiyabetikler, advers etki, etkililik, güvenlik.
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DNA Onarım Gen Polimorfizmlerinin Onkoloji İlaçlarının Efikasitesi 
ve Toksisitesine Etkisi 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Mervenur Topsakal  
Danışmanı: Arş. Gör. Dr. Tuğçe YEŞİL DEVECİOĞLU  
Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji  
Yılı: 2019 

ÖZET

DNA hasarı, DNA onarım mekanizmaları, hücre siklusu, DNA onarım gen polimorfizmleri, kanser 
ve tedavi seçenekleri hakkında detaylı bilgi edinmek ve DNA onarım gen polimorfizmlerinin 
onkoloji ilaçları efikasitesi ve toksisitesine etkisinin incelenmesi amacını taşımaktadır. 

Genomik deoksiribonükleik asit (DNA), endojen ve eksojen DNA’ya zarar veren ajanlardan sürekli 
tehdit altındadır. Hücreler, DNA hasarını işlemek ve genomik bütünlüğü korumak için yüksek oranda 
korunmuş DNA tamir mekanizmaları geliştirmiştir. Bozulmuş DNA onarımı, kanserojenez için 
ana faktördür ve agresif kanser biyolojisini destekleyebilmektedir. DNA hasarına hücresel tepkiler, 
kemoterapinin ardından hem kanser gelişimi hem de kanser sonucunun önemli belirleyicileridir. 
Farklı DNA lezyonlarına cevap olarak DNA hasar sinyalini ve DNA onarımını yöneten moleküler 
yolakların belirlenmesi kemoterapinin normal ve tümör hücreleri üzerindeki etkilerinin daha iyi 
anlaşılmasını sağlamaktadır. Her ne kadar DNA hasar yanıtının düzensizliği, kanser gelişimine 
yatkınlıkla ilişkili olsa da, aynı zamanda, tümörlerin aşırı duyarlılığı veya tedaviye karşı direnci ile 
de sonuçlanabilmektedir ve kanser tedavisinin iyileştirilmesi için kullanılabilmektedir. Polimorfizm 
popülasyonda %1’den daha sık görülen DNA dizisindeki nükleotid değişimleridir. DNA hasarının 
onarım kapasitesini etkileyen polimorfik/genetik değişiklikler, kanser riskini ve kemoterapi 
efikasitesi ile toksisitesini etkileyen ana faktörledir. Bu nedenle kemoterapötik tedavi alması 
planlanan hastaların, DNA onarım gen polimorfizmlerinin belirlenmesi tedavi etkinliği ve toksisitesi 
açısından çok önemlidir. 

Anahtar sözcükler: DNA hasarı, DNA onarım mekanizmaları, DNA onarım gen polimorfizmleri, 
Kanser, Kemoterapi.
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Behçet Hastalığı ve Tedavisinde Kullanılan İlaç Etkin Maddeleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Muhammed Kahrıman 
Danışmanı: Prof.Dr. Fikret Vehbi İZZETTİN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık  
Yılı: 2016

ÖZET

Behçet hastalığı (BH) ilk olarak 1937 Yılında Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından oral aft, genital 
ülserasyon ve gözde hipopiyonlu iridosiklitin görüldüğü üç semptomdan oluşan bir kompleks olarak 
tanımlanmıştır. Tanımlandığı tarihten bu yana hastalığın nedeni kesin olarak açıklanamamakla 
beraber zaman içinde hastalarda saptanan yeni bulgularla kapsamı çok genişlemiştir. Günümüzde 
Behçet Hastalığı; oral ve/veya genital ülserasyonlar, deri lezyonları ve iltihabi göz bulgularının 
ön planda olduğu ancak pek çok sistemi tutabilen kronik, tekrarlayan ataklarla seyreden sistemik 
vaskülitik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Behçet Hastalığı’nın tanısı Uluslararası Çalışma 
Grubu’nun tanı kriterlerine göre başka bir klinik açıklaması olmayan tekrarlayan oral ülserasyona; 
genital ülserasyon, göz lezyonları, deri lezyonları ve paterji testi pozitifliği bulgularından en az 
ikisinin eşlik etmesi ile konulmaktadır. Tüm dünyada görülen ancak Uzak Doğu, Orta Doğu 
ve Akdeniz bölgesi ülkelerinde daha sık rastlanan Behçet Hastalığı ile ilgili çeşitli ülkelerde ve 
ülkemizde yapılan çalışmalarda farklı epidemiyolojik sonuçlar yayınlanmıştır. Mukoza, göz, deri 
bulguları ve paterji pozitifliği gibi sık görülen bulgular ile sinir sistemi, gastrointestinal sistem, kas-
iskelet sistemi, kardiyovasküler sistem gibi sistemik ve az görülen hastalık bulgularının görülme 
oranları, yaş ve cinsiyete göre şiddeti, başlangıç yaşı gibi sonuçlar da hem ülkemizde hem de çeşitli 
ülkelerde farklılıklar göstermektedir. Etiyoloji tam olarak bilinmediğinden, hastalığa özgü bir 
tedavi rejimi yoktur. Tedavide birçok etiyolojik hipoteze yönelik değişik ilaçlar denenmiş, fakat bu 
tedavilerden oldukça farklı, birbiriyle uyumlu olmayan sonuçlar alınmıştır. Hastalığın değişken doğal 
seyri, çalışmalarda hasta seçiminin homojen olmaması, hasta sayısının az, tedavi süresinin uzun 
olması, yapılan çalışmaların açık ve kontrolsüz olması gibi faktörler sonuçları değerlendirmesini 
zorlaştırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Behçet Hastalığı, ülserasyon, deri lezyonları.
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Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Metabolik Sendrom ve Tip 2 
Diyabet Riskinin Belirlenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Kamil Durmuş 
Danışmanı: Prof.Dr. Fikret V. İZZETTİN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık  
Yılı: 2016

ÖZET

Tip 2 diyabet, etiyolojisini genetik, çevresel ve davranışsal risk faktörlerinin oluşturduğu karmaşık 
metabolik bir bozukluktur. Diyabet, komplikasyonları ile birlikte morbidite ve mortalitede 
artışa neden olurken, yaşam kalitesinde kötüleşmeye yol açmaktadır. 2014 Uluslararası Diyabet 
Federasyonu (IDF) verilerine göre 20–79 yaşındaki erişkinlerin %8.2’sinin (387 milyon kişi) 
diyabetli olduğu ve bu rakamın 2035 Yılında 592 milyonu aşacağı tahmin edilmektedir. Tip 2 
diyabet prevalansı, erişkinlerde olduğu gibi pediyatrik nüfusta da artış göstermektedir. Günümüzde 
ABD’de yeni tanı almış pediyatrik diyabet olgularının %45’e kadarını tip 2 diyabet olguları 
oluşturabilmektedir. Diğer taraftan Avrupa kaynaklı bir çok çalışma pediyatrik nüfusta tip 2 
sıklığının yüksek olmadığını, tüm diyabetli olguların sadece %1-2’sinden sorumlu olduğunu ortaya 
koymaktadır. Çocuklarda ve adölesanlarda tip 2 diyabet gelişimi için risk faktörleri arasında tip 2 
diyabet aile öyküsü, obezite, bozulmuş glukoz toleransı, hipertansiyon ve dislipidemi sayılabilir. 
Çocuklarda ve adölesanlarda ideal tip 2 diyabet tedavisi, glisemik hedeflere ulaşmada ‘ağır veya sık 
hipoglisemi’ gibi ciddi advers etkilere yol açmadan etkili olan tedavilerdir. Diğer taraftan diyet ve 
egzersizle ilgili tüm aileyi kapsayan yaşam-tarzı değişiklikleri tedavi planının temelini oluşturur. Tip 
2 diyabette eczacıların diyabet geliştirme riski bulunan bireyleri belirlemede ve bu hastaları tıbbi 
bakım almak üzere yönlendirmede; diyabetli bireylere hastalıkları ve tedavileri ile ilgili danışmanlık 
sağlanmasında; ve uzun-dönem komplikasyonların önlenmesi ve tedavisinde destek sağlanmasında 
rolleri bulunmaktadır. Bu çalışmada serbest eczanelerde bu tür önleyici hizmetler vermesi beklenen 
eczacıların öğrencilikleri döneminde tip 2 diyabet risklerinin bulunup bulunmadığının ve bu riskle 
ilişkili olabilecek davranışsal özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Tip 2 diyabet, risk, eczacılık öğrencileri.

KLİNİK ECZACILIK ANABİLİM DALI
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Diyabetli Hastalarda Gıda Takviyesi Kullanımı

Öğrencinin Adı-Soyadı: Çağla Sürmeli 
Danışmanı: Doç.Dr. Mesut SANCAR 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2016

ÖZET

Çalışmamızın amacı diyabet hastalarında gıda takviyelerinin kullanılma oranı, hastaların bu ürünler 
hakkındaki bilgi düzeylerinin ve tutumlarının araştırılmasıydı. Araştırma 1 Şubat 2016 – 1 Mayıs 2016 
tarihleri arasında İstanbul Üsküdar’da yer alan ve öğrencilerin Eczacılık Uygulamaları kapsamında 
bulundukları serbest eczanelerde yürütüldü. Çalışma hastalarla yüz yüze görüşülerek yapıldı. Toplam 
100 hastaya ulaşıldı. Araştırmaya katılanların %56’sı kadın hastalardı. Hastaların yaş ortalaması 61.5 
idi. Çalışmaya katılan hastaların 20’sinde diyabet hastalığının yanında kronik kalp hastalığı, 10’unda 
ise kronik akciğer hastalığı vardı. Hastaların %86’sı en az bir gıda takviyesi ürünü kullandığını ifade 
etti. Bunların %56’sı gıda takviyesi kullanmaya başladıktan sonra kendini biraz daha iyi hissettiğini 
belirtti. Hastaların büyük bir kısmı bu ürünlere ait bilgiyi doktor ve eczacılarından aldıklarını 
belirttiler. Hastaların %95’i gıda takviyesi kullandığını doktoruna bildirdiğini belirtti. %18’i gıda 
takviyesi kullanımı esnasında bazı yan etkiler gördüğünü ifade etti. Çalışma sonuçlarına dayanarak 
diyabetli hastalarda gıda takviyesi kullanımının yaygın olduğu ve çoğunlukla sağlık personelinin 
bilgisi dahilinde olduğu söylenebilir. Bu ürünlerin akılcı kullanımı konusunda eczacıların önemli 
sorumlulukları olduğu unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Diyabet, gıda takviyesi, eczacı.
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Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olanlarda Mevsimsel 
Grip ve Pnömokok Aşılarının Kullanımı

Öğrencinin Adı-Soyadı: Necdet Can ÖzYıldız 
Danışmanı: Doç.Dr. Mesut SANCAR 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık  
Yılı: 2016

ÖZET

Grip ve pnömoni, astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığını (KOAH) alevlendiren önemli 
enfeksiyon ajanlarından olup, astım ve KOAH hastalarının bu aşıları yaptırmaları şiddetle 
önerilmektedir. Çalışmamızın amacı astım ve KOAH hastalarında grip ve pnömokok aşısı ile aşılanma 
durumlarının, hastaların bu aşılar konusundaki bilgi düzeylerinin ve tutumlarının araştırılmasıydı. 
Araştırma 1 Şubat 2016 – 1 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul Kadıköy’de yer alan ve Eczacılık 
Uygulamaları kapsamında öğrencilerin stajlarına devam ettiği eczanelerde yürütüldü. Çalışma, NHS 
Flu Vaccination Service - Patient Questionnaire’den (1) uyarlanan bir anket yardımıyla  hastalarla 
yüz yüze görüşülerek yapıldı.

Toplam 47 hastaya ulaşıldı. Hastaların yaş ortalaması 52.64 ± 22.45 olup, araştırmaya katılanların 
%74’ü kadındı. Hastaların %64’ü 65 yaş altındaydı. Hastaların %77’si sigara kullanmadığını, %8’i ise 
sigara kullanımını bıraktığını belirtti. Çalışmaya katılan hastaların 27’sinde astım, 20’sinde de KOAH 
bulunmaktaydı. 21 hastanın kronik akciğer hastalığının yanında ikinci bir kronik hastalığı daha 
vardı. Çalışmamıza katılanlarda en sık görülen komorbid hastalığın kronik kalp hastalığı olduğu 
belirlendi. Hastaların %64’ü grip aşısının, %62’si de pnömokok aşısının koruyuculuğuna inandığını 
belirtti. Çalışmaya katılan hastaların %66’sının daha önce grip aşısı yaptırdığı, ancak %77’sinin daha 
önce hiç pnömokok aşısı yaptırmadığı saptandı. Hastaların eğitim düzeyi ve yaşları ile aşı yaptırma 
tutumları arasında istatistiksel bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Çalışma sonuçlarına dayanarak 
ülkemizde astım ve KOAH’lı hastalarda grip ve pnömokok aşılarının uygulanmasının öneminin 
vurgulanması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Astım, KOAH, pnömokok aşısı, influenza aşısı.
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Kronik Hastalarda ve Yaşlılarda Mevsimsel Grip Aşısı Kullanımı

Öğrencinin Adı-Soyadı: Özge Turhan 
Danışmanı: Doç.Dr. Mesut SANCAR  
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık  
Yılı: 2016

ÖZET

Bu çalışmada kronik hastalığı olan hastalarda veya 65 yaş üstü hastalarda grip aşısı ile aşılanma 
profilinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 1 Nisan 2016 – 15 Mayıs 2016 tarihleri arasında 
serbest eczanelerde yürütülmüştür. Çalışma hastalarla yüz yüze görüşülerek anket yardımıyla 
yapılmış ve toplam 87 hastaya ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan hastaların %57,5’inin kadın ve 
%43,7’sini 65 yaş üstü olduğu tespit edilmiştir. Çalışmamıza katılan hastalarda en sık tespit edilen 
kronik hastalıkların hipertansiyon (%69,0) ve diyabet (%35,6) olduğu belirlenmiştir. Hastaların 2014-
2015 sezonunda grip aşısı ile aşılanma oranı %48,3 iken; 2015-2016 sezonunda aşılanma oranı %70,1 
olarak saptanmıştır. Grip aşısını 34 hastaya hekim, 12 hastaya eczacı, 5 hastaya hemşire, 7 hastaya 
eczane personeli önerirken; 8 hasta aşı yaptırmaya kendi kendine karar verdiğini ifade etmiştir. 
Hastaların daha önce aşı yaptırmama nedenleri arasında aşı hakkında bilgi sahibi olmamaları (%54) 
ve faydası olacağına inanmama (%23) gibi nedenler olduğu saptanmıştır. Önümüdeki sene tekrar 
aşılanmayı düşünenlerin oranı %45, kararsız olanların oranı ise %40 olarak belirlenmiştir. Çalışmaya 
katılanların sadece %35’i aşının koruyuculuğuna tam olarak inandıklarını ifade etmişlerdir. Çalışma 
sonuçlarına dayanarak, aşılanması önerilen 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olanların bile grip 
aşısının koruyuculuğu hakkındaki bilgilerinin ve inançlarının yeterli olmadığı görülmektedir. Bu 
nedenle kronik hastalığı bulunan veya 65 yaş üstü olan hastalarda grip aşısı yaptırmanın öneminin 
vurgulanması için yurt dışındaki örneklerde olduğu gibi ülkemizdeki serbest eczacılara da önemli 
roller düştüğüne inanmaktayız. 

Anahtar Kelimeler: İnfluenza aşısı, kronik hastalık, yaşlılık, eczane.
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Koruyucu Eczacılık Uygulamaları Kapsamında Çocuk ve 
Adölesanlarda Tip 2 Diyabet Riskinin Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Zeynep Günden 
Danışmanı: Doç.Dr. Şule APİKOĞLU RABUŞ 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık  
Yılı: 2016

ÖZET

Pediyatrik nüfusta tip 2 diyabet prevalansı tüm dünyadaki obesite artışına paralel şekilde artmaktadır. 
Günümüzde tip 2 diyabet adölesanlardaki yeni-başlangıçlı diyabet olgularının %45’e yakınından 
sorumludur. Bu çalışmanın amacı ortaokul ve liseye devam etmekte olan çocuklar ve adölesanlarda 
tip 2 diyabet riski varlığının değerlendirmesi ve ilişkili yaşam-tarzı etkenlerinin tanımlanmasıdır. 
Çalışma 2 ortaokul ve 2 lisede 11-20 yaş arasındaki toplam 1120 birey üzerinde yürütülmüştür. 
Öğrencilerin demografik verileri, boy ve kilo bilgileri ile davranışsal özellikleri ile ilgili veriler standart 
formlar kullanılarak toplanmıştır. Riskli kişileri belirlemek için kullanılan tip 2 diyabet risk testi 8 
sorudan oluşmaktaydı. Tip 2 diyabet riski bulunduğu belirlenen öğrencilerin ailelerine çocuklarını 
daha ileri değerlendirme için doktora götürmelerini öneren bir bilgilendirme notu gönderilmiştir. 
Bunun yanı sıra tip 2 diyabet ve sağlıklı yaşam-tarzı tercihlerinin benimsenmesi gibi önlemlerin 
önemi hakkında yazılı bilgilendirme sağlanmıştır. Çalışmaya katılan 1120 öğrencinin %70’i lise 
öğrencisi idi; %54’ü kız ve ortalama yaş 15.23 (2.26) idi. Öğrencilerin %27’sinin tip 2 diyabet riskine 
sahip oldukları belirlendi. Kızlarda risk erkeklerden daha yüksekti (%32’ye karşı %21). Tip 2 diyabet 
riskine sahip çocuklar yaşça daha büyük, daha uzun ve daha ağır olup, daha yüksek beden kitle 
indeksine sahiplerdi. Ayrıca ekran önünde (TV, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, vb) daha uzun zaman 
geçirmektelerdi. Bunun yanı sıra daha sık atıştırma ve ayak-üstü yemek tüketmektelerdi; daha az 
düzenli ve daha az sıklıkla egzersiz yapmakta ve daha az meyve-sebze tüketmekteydiler. Çocuklar 
ve adölesanlar için risk değerlendirmesi ve tip 2 diyabet riski ile ilişkili yaşam-tarzı etkenlerinin 
tanımlanması, riskli bireylerin erken dönemde doğru tıbbi bakım almak üzere sevkedilebilmelerine 
ve sağlıklı yaşam-tarzı seçimleriyle ilgili hasta eğitimi alabilmelerine olanak sağlayacağı için çok 
önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Tip 2 diyabet, risk, çocuk, adölesan.
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Kanser Hastalarında Kemoterapötiklerin Diğer İlaçlarla 
Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Dilan Turan 
Danışmanı: Doç.Dr. Şule APİKOĞLU RABUŞ 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık  
Yılı: 2016

ÖZET

Kanserli hastalarda, kanser tedavisi için çok sayıda ilaç kullanımı, kemoterapi ilaçlarının yan etkileri, 
yüksek ilaç etkileşimi insidansı ve diğer komorbiditeler varlığı nedeniyle ilaçla-ilişkili sorun riski 
yüksektir. Bu çalışmanın amacı, onkoloji servisinde tedavi görmekte olan hastalarda ilaç etkileşimlerini 
tespit etmektir. Çalışmamız (MÜEF Klinik Eczacılık Anabilim Dalı’nda yürütülmekte olan bir doktora 
tez çalışmasının bir kısmı olarak) gerekli izinler ve etik onay alındıktan sonra Marmara Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde Aralık 2015 - Nisan 2016 tarihleri arasında 
yapılmıştır. Hastalar serviste kaldıkları sürece takip edilmiştir. Hastaların kullanmakta oldukları 
ve hastalara uygulanmakta olan ilaçlarla ilgili bilgiler, hastane bilgisayar sistemi, eczane sistemi, 
hastane dosyaları ve hasta yakınları aracılığıyla toplanmıştır. İlaç etkileşimleri, ‘Micromedex Drug 
Interaction Checker’ kullanılarak günlük olarak kontrol edilmiştir. Etkileşimler kontrendike, majör, 
orta ve minör etkileşimler olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmaya toplam 137 hasta dahil edilmiştir. 
Hastaların %57’si erkek olup, yaş ortalamaları 58 ± 14.6’dır. Çalışma sırasında 10 hasta ölüm sebebi 
ile çalışmadan çıkarılmış, 127 hasta taburcu oluncaya kadar izlenmiştir. Hastalarda en sık rastlanan 
primer kanser türleri akciğer kanseri (%22.6), kolon kanseri (%11.7), gastrik kanser (% 9.5) ve meme 
kanseri (%8.8) idi. Araştırma sırasında ilaç etkileşimleri için toplam 441 reçete incelenmiştir; 103 
reçetede herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir. 338 reçetede ise toplam 1247 etkileşim bulunmuştur; 
bu her bir reçetede ortalama 3.69 etkileşime karşılık gelmektedir. Etkileşimlerin 22 (%1.84)’si 
kontrendikasyon, 750 (%60.14)’si majör (önemli) etkileşim, 436 (%34.96)’sı orta düzeyli etkileşim ve 
38 (%3.05)’i minör (düşük öneme sahip) etkileşim olarak belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kanser, ilaç, etkileşim, eczacı.

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/min%C3%B6r
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Solid Organ Transplantasyonu Olan Hastalarda İmmünosupresanların 
Diğer İlaçlarla Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Büşra Gönen 
Danışmanı: Doç.Dr. Şule APİKOĞLU RABUŞ 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık  
Yılı: 2016

ÖZET

Bu derlemede solid organ transplantasyonlarından kalp transplantasyonu üzerinde durulmuştur.  
Günümüzde immünosüpresif ilaçların neden oldukları komplikasyonlar ve sağlık bakımının 
iyileşmesi nedeni ile hastaların daha uzun süre yaşayabilmeleri sonucunda yaşlanmadan dolayı 
ortaya çıkan ek hastalıklar nedenleriyle kalp nakli yapılan hastalarda gözlenen sağlık problemlerinin 
sayısı artmıştır. Kalp transplantasyonu sonrasında böbrek fonksiyon bozukluğu, enfeksiyon, diyabet, 
obezite, hipertansiyon, hiperlipidemi, maligniteler ve osteoporoz gibi diğer hastalık durumlarının 
eşlik etmesi veya ortaya çıkması, immünosupresiflerin yanı sıra diğer ilaçların kullanımını da 
gerektirmektedir. Polifarmasi, ileri yaş, dar terapötik indeksli ilaçlar veya yoğun izlem gerektiren 
ilaçlarla ilaç-ilaç etkileşimi riski artmaktadır. İleri yaş hariç tüm bu risk faktörleri kalp nakli 
yapılan hastalarda mevcuttur. Yaygın kullanılan immünosupresif ajanlar sitokrom p450 sisteminin 
substratlarıdır. Bu nedenle bu ilaçlar sitokrom p450 enzimlerinin (özellikle  CYP3A4) substratı olan 
veya enzimi indükleyen/inhibe eden ilaçlarla etkileşime daha duyarlıdırlar. Siklosporin, takrolimus, 
sirolimus ve everolimus CYP3A4 tarafından biyotransforme edilir. Siklosporin, takrolimus ve 
sirolimus gibi bazı ilaçların hem CYP450 enzim sistemini hem de P-gp’yi kullanması onları ilaç 
etkileşimlerine karşı savunmasız hale getirir. Kalsinörin inhibitörleri en sık antihipertansifler, 
kolesterol-düşürücü ilaçlar, antiplatelet ajanlar, antifungaller, antiretroviraller, HCV proteaz 
inhibitörleri, makrolid antibiyotikler, rifamisinler, antidepresanlar ve antigut ajanlar ile etkileşir. TOR 
inhibitörleri ise en sık antihipertansifler, antifungaller, antiretroviraller, makrolid antibiyotikler ve 
rifamisinler ile etkileşir. Antiproliferatif ajanların en sık etkileştikleri ilaçlar ise kolesterol-düşürücü 
ajanlar, diğer immünosupresanlar ve antigut ajanlardır.

Anahtar kelimeler: Kalp nakli, ilaç, etkileşim, eczacı.
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Astım Hastalarında Hastalık Algısının ve Tedavi Profillerinin 
İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Umur Babadağlı 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Betül OKUYAN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık  
Yılı: 2016

ÖZET

Çalışmamızda serbest eczaneye herhangi bir nedenle gelen astım hastalarında hastalık algısının ve 
ayrıca reçeteli ve reçetesiz ilaç profilinin incelenerek; ilaç tedavisi karmaşıklık ölçeğinin hesaplanması 
amaçlanmaktadır.

Tanımlayıcı nitelikteki çalışmamız 20.02.2016- 20.05.2016 tarihleri arasında İstanbul’daki bir serbest 
eczanede yürütülmüştür. Çalışmamız serbest eczaneye herhangi bir nedenle gelen ve çalışma 
hakkında bilgilendirildikten sonra çalışmaya katılmayı kabul eden 18 yaş üstü astım tanısı bulunan 
52 hastada gerçekleştirilmiştir. Çalışmada hastaların yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu gibi demografik 
özellikleri araştırılmıştır. Kocaman ve ark. tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 
yapılmış Kısa Hastalık Algı Ölçeği kullanılmıştır [1]. Hastalara, Uysal ve ark tarafından Türkçe 
versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış Astım Kontrol Testi uygulanmıştır [2]. Ayrıca 
hastaların kullandığı tüm ilaçlar için ilaç rejimi karmaşıklık ölçeği hesaplanmıştır [3].

Hastaların yaş ortalaması 54,63±20,9 (18-89) olarak bulunmuştur. Çalışmamızda hastaların en 
sık kullandıkları ilaç tedavi rejimleri β-2 agonist+kortikosteroid+lökotrien antagonistleri ve β-2 
agonist+kortikosteroid olarak tespit edilmiştir. Hastalarda yapılan astım kontrol testi sonucu 
hastaların 3’ünün hastalığının tam olarak kontrol altında olduğu, 12’sinde kısmi kontrol olduğu ve 
37’sinde ise kontrolün olmadığı görülmüştür. Kısa hastalık algısı ölçeği skoru ortalaması 36,56±9,6 
(12-54) olarak bulunmuştur. İlaç sayısı ve kronik hastalık sayısı ile kısa hastalık algısı ölçeği arasında 
istatiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmamıştır (p>0,05). Kısa hastalık algısı ölçeği ile ilaç 
tedavisi karmaşıklık ölçeği arasındaki koreşasyon ise istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (r: 0,292; 
p<0,05). Hastaların kullandıkları ilaç sayısı ile ilaç tedavisi karmaşıklık ölçeği arasında da anlamlı 
korelasyon tespit edilmiştir (r:0,918; p<0,001).

Eczanelerde astım hastaların hastalık algılarının ve ilaç tedavilerindeki karmaşıklık derecelerinin 
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belirlenmesinin tam kontrol altında olmayan hastalarda ilaç tedavisine uyum veya advers etki gibi 
olası ilaç kaynaklı problemlerin önlenmesine katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Astım, hastalık algısı, ilaç rejimi karmaşıklığı
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Eczaneye Başvuran Yaşlı Hastaların Tedavi Profillerinin 
Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Neslihan Atakul 
Danışmanı:Yrd.Doç.Dr. Betül OKUYAN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık Anabilim Dalı 
Yılı: 2016

ÖZET

Bu çalışmanın amacı serbest eczaneye başvuran yaşlı hastaların potansiyel uygunsuz ilaç kullanım 
sıklığını belirlemek ve ilaç tedavisi karmaşıklığını ölçmektir. 20 Şubat 2016-20 Mayıs 2016 tarihleri 
arasında haftada iki gün olmak üzere 4 serbest eczanede, herhangi bir sebeple eczaneye gelen ve 
çalışmaya dahil olmayı kabul eden, en az bir ilaç tedavisi alan yaşlı hastalarla (65 yaş ve üzeri) 
yürütülmüştür. Hastaların demografik özellikleri, tıbbi öyküleri, reçeteli ve reçetesiz ilaç kullanım 
bilgileri toplanmıştır. Potansiyel uygunsuz ilaçları (PUİ) 2015 Beers kriterleri (1) kullanılarak 
belirlenmiş, ilaç tedavisi karmaşıklıkları da İlaç Karmaşıklık Ölçeği (İTKÖ) (2) kullanılarak 
değerlendirilmiştir. 5 veya daha fazla ilaç kullanımı polifarmasi olarak tanımlanmıştır. Elde edilen 
sonuçlara göre, çalışmada 102 hasta (74.5±6.0; 65 erkek) yer almıştır. Hastaların %89.2’si iki veya daha 
fazla kronik hastalığa sahiptir. Çalışma popülasyonunda belirlenen en yaygın kronik hastalıkların 
kardiyovasküler hastalıklar (özellikle hipertansiyon), diyabet ve hiperlipidemi olduğu belirlenmiştir. 
%77.5’inde polifarmasi tespit edilmiştir. Her bir yaşlı hasta için İTKÖ ortalaması 12.5±7.0’dır. 74 yaşlı 
hastada bir veya daha fazla PUİ kullanımı gözlenmiştir (%72.5). Tüm yaşlı hastaların % 59.8’ine ilaç-
hastalık/sendrom etkileşimi riski taşıyan bir veya daha fazla ilaç reçete edilmiştir. PUİ kulanımının 
polifarmasi olan hastalarda daha sık olduğu belirlenmiştir (%78.5’e %52.2, p<0.05). Toplam İTKÖ 
skoru PUI sayısının artmasıyla ile önemli derecede artmıştır. (r=0.304, p<0.01). Sonuç olarak, bu 
çalışma yaşlı hastalarda PUİ kullanımı ile hem polifarmasi hem de yüksek İTKÖ skoru arasında 
önemli bir ilişki olduğunu vurgulamaktadır. Eczacılar özellikle beş veya daha fazla ilaç tedavisi alan 
ve/veya yüksek toplam İTKÖ skoru olan yaşlı hastalarda PUİ kullanımını değerlendirebilirler.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı hastalar, polifarmasi, eczane, ilaç karmaşıklık ölçeği, potansiyel uygunsuz 
ilaç.
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Onkoloji Hastaları İçin Kemoterapötiklerle İlgili Hasta Eğitimi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Hayriye Yılmaz 
Danışmanı: Prof.Dr. Şule APİKOĞLU RABUŞ 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2017

ÖZET

Multidisipliner takımın bir parçası olarak klinik eczacılar; diyabet, hipertansiyon gibi kronik 
hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde, akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayan 
değerli sağlık personelleridir. Klinik eczacıların hasta eğitimindeki rolü ve klinik sonuçları üzerinde 
olumlu etkisi eczacının hasta bakımındaki önemini ve sorumluğunu artırmaktadır. Mevcut literatür 
çalışmaları, onkoloji alanında uzmanlaşmış olan, klinik eczacıların ilaç kullanımının optimize 
edilmesinde etkili olduklarını göstermektedir. Klinik onkoloji eczacılarının başlıca görevleri; ilaç 
seçimi, dozaj, etkileşim, uygulama ve yan etkiler gibi ilaç kaynaklı problemlerin, hasta takibi yapılarak 
belirlenmesi, önlenmesi ve baş etme yöntemlerinin belirlenmesidir. Klinik onkoloji eczacıları, hasta 
eğitimi ile kanser tedavisinde kullanılan ilaçlara bağlı yan etkilerin görülme sıklığını ve şiddetini 
azaltarak, hasta uyuncunun arttırılmasında önemli role sahiptirler. Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de kanser vakalarının insidansı ve prevalansı artmaktadır. Bununla ilişkili olarak özellikle 
kemoterapi ayaktan tedavi merkezlerindeki yoğunluk da artmakta, hasta başına ayrılan zaman 
maalesef spontan olarak azalmaktadır. Bu merkezlerde görev alan ve onkoloji alanında uzmanlaşmış 
eczacılar, ilaçların temini, hazırlanması ve uygulaması aşamasında yer almakla birlikte, farmasötik 
bakım prensipleri doğrultusunda onkolojide akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak, tedavi 
başarısının ve hastaların yaşam kalitelerinin artmasına büyük katkısı olacaktır. 

Anahtar sözcükler: Kanser, onkoloji eczacılığı, hasta eğitimi, ilaç kaynaklı problemler, farmasötik 
bakım.
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Onkolojide Palyatif Bakım ve Eczacının Rolü

Öğrencinin Adı-Soyadı: Semra MEMİŞ  
Danışmanı: Prof.Dr. Şule APİKOĞLU RABUŞ 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2017

ÖZET

Palyatif bakım; yaşamı tehdit eden hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan problemlerle karşılaşan hasta ve 
ailede, ağrının ve diğer problemlerin, erken tanılama ve kusursuz bir değerlendirme ile belirlenmesi; 
fiziksel, psikososyal ve manevi gereksinimlerin karşılanması yoluyla acı çekmenin önlenmesi ve 
hafifletilmesine yönelik uygulamaların yer aldığı ve yaşam kalitesini geliştirmenin amaçlandığı bir 
yaklaşımdır. Önemli bir toplum sağlığı sorunu olan kanserin tanısından itibaren tedavi süresince 
yaşanılan zorluklarla başa çıkmada palyatif ve destekleyici bakım ekiplerine çeşitli temel hizmetler 
sunmakta olan eczacılar, doğrudan hasta bakımına katılım yoluyla semptom yönetmektedir; en iyi 
hasta sonuçlarını destekleyen farmakoterapi rejimleri sağlamaktadır. Eczacılar, her hasta için bireysel 
tedavi rejimlerinin geliştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bir tedavi planı, maliyetleri ve gereksiz 
ilaç kullanımını, düşürürken yaşam kalitesini iyileştirmek için farmakolojik ve farmakolojik olmayan 
hedefleri belirlemeyi gerektirmektedir. Farmasötik seçeneklerin etkili bir şekilde kullanılması 
sonucu; aktif hastalık durumlarının bakımı optimize edilmesi, bireyselleştirilmiş doz rejimlerinin 
geliştirilmesi ve ilaçların yan etkilerinin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, ilaç tedavisi 
yönetimi ve geçiş sürekliliği bakımının uygulanması, eczacıların palyatif bakımda hastalara sağladığı 
temel hizmetlerdir.   Sonuç olarak, palyatif bakıma geçiş sırasında hastaların yaşam kalitesini 
artırmak, multidisipliner ekibin temel hedefidir. Eczacıların, tedavide kullanılan ilaçların risklerini 
ve potansiyel tehlikelerini, hastalara ve ailelerine anlatması ile olası ilaç kaynaklı problemlerin 
görülme sıklığının azalacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Palyatif bakım, eczacı, semptom yönetimi.
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Sağlık Personellerinin Kortikosteroid Kullanımı ile İlgili 
Tutumlarının Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gamze Çakıcı  
Danışmanı: Prof.Dr. Fikret Vehbi İZZETTİN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Çalışmamızın amacı, serbest eczane eczacılarının kortikosteroid kullanımına ilişkin 
yaklaşımlarını değerlendirmektir. 

Gereç ve yöntem: Çalışmamıza Şubat –Nisan 2017 tarihlerinde, İstanbul’da, aktif olarak sağlık hizmet 
sunucusu olarak görev yapan 52 serbest eczane eczacısı dahil edilmiştir. Katılımcılara “kortikosteroid 
kullanımına ilişkin tutumlarını değerlendiren” anket 1 kez uygulanmıştır. Verilerin analizleri için 
SPSS 15.0 istatistik programı kullanılmış olup, sonuçlar “%” olarak ifade edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya alınan katılımcıların yaş ortalaması 44,5±1,0 (min-max:23-67) olup, %59,6 
sı (n=31) kadın eczacılardan oluşmaktaydı. Katılımcıların %51,9 u (n=27) “kortizol” ve “kortizon” 
kelimelerinin aynı anlama geldiğini belirtmişlerdir. Katılımcıların %59,6si (n=31) hastasına herhangi 
bir kortikosteroid içeren ilacı hastasına öneremeyeceğini belirtmiştir. Katılımcıların %90,4’ü 
(n=47), hastalara kortikosteroid ilacı verirken çekinceleri olduğunu bildirmişler, bu çekincelerin ise 
kortikosteroidlerin yan etkilerinden dolayı olduğunu bildirmişlerdir. Katılımcılar, kortikosteroid 
kullanan hastaya sıklıkla inhaler (%20,2) ve topikal formdaki (%20,2) kortikosteroidlerle ilgili yan 
etkilerle ilişkili uyarılarda bulunduklarını belirtmişlerdir. 

Sonuçlar: Kortikosteroidlerin genellikle yan etkilerinin çok olmasına bağlı olarak,  hastalar ve sağlık 
personellerinde kortikofobi gelişebilmektedir. Çalışmamızda da katılımcıların büyük çoğunluğunun 
hastalara, kortikosteroid ilacı verirken çekinceleri olduğunu ve yan etkilerle ilişkili uyarılarda 
bulunduğu belirlenmiştir. Bu nedenle eczacıların, diğer tedavilerde olduğu gibi kortikosteroid 
tedavisinde de hasta eğitimi ve takibi ile hastaların tedaviye uyucunu ve dolayısıyla tedavi başarısını 
artırmada çok olumlu etkileri olacağını düşünmekteyiz.  

Anahtar sözcükler: Kortikosteroid, kortikofobi, tedavi uyuncu, eczacı.
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Serbest Eczanede Çoklu İlaç Kullanan Hastaların Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayşe Leblebici 
Danışmanı: Prof.Dr. Fikret Vehbi İZZETTİN  
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Çoklu ilaç kullanan hastalarda (polifarmasi) ilaç kaynaklı problem olasılığı artabilmektedir. 
Uzun süre çok fazla sayıda ilaç kullanan hastalarda tedaviye uyumla ilgili sorunlar yaşandığı 
bilinmektedir. Polifarmasi ile ilişkili problemler ilaç yan etkileri, ilaç-ilaç etkileşimleri, artan tedavi 
harcamaları, ilaç uyumsuzluğu, hastaneye yatış sıklığı ve süresinde artış ve ilaç uygulama hataları 
şeklinde sıralanabilir. İlaç kaynaklı problemlerin azaltılması için çoklu ilaç tedavisi alan kronik 
hastaların değerlendirilmesi önemlidir. 

Gereç ve yöntem: Çalışmamızda polifarmasi yapılan bireylerdeki ilaç kullanım tutumlarının 
sosyodemografik özellikleri ve tedavi karmaşıklıkları göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Tanımlayıcı nitelikteki çalışmamız, 4 ay süreyle eczaneye başvuran 18 yaş üstü ve 
düzenli olarak en az beş ilaç kullanan 104 hastada gerçekleştirilmiştir. Hastaların kullandıkları 
tüm ilaç bilgisi ‘İlaç Kayıt Formu’ yardımıyla toplanmıştır. Kullanılan ilaçlar için ilaç rejimi 
karmaşıklık ölçeği hesaplanmıştır. ‘Morisky Uyum Ölçeği’ kullanılarak hastaların tedaviye uyunçları 
değerlendirilmiştir. 

Bulgular ve sonuç: Hastaların yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak; çoklu ilaç kullanımını 
azaltmanın ve ilaç tedavilerini mümkün olduğunca basitleştirmenin avantajları da göz önüne alınarak 
yapılacak yeni çalışmalara gereksinim vardır. Bu çalışmamanın sonucunda serbest eczanede çoklu 
ilaç kullanan hastaların değerlendirilmesi, hasta ilaç uyumunun arttırılması ve tedavi karmaşıklığının 
azaltılmasında eczacıların görev almalarının gerekliliği ortaya konulmuştur.

Anahtar sözcükler: Serbest Eczane, klinik eczacı, çoklu ilaç kullanımı, polifarmasi.
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Görme Engellilerin İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayşenur Belentepe 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Betül OKUYAN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, çalışma hakkında bilgilendirildikten sonra çalışmaya katılmayı kabul eden 
görme engellilerin ilaç kullanımının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, bu 
hastaların ilaca kolay erişimleri ve ilacı akılcı kullanmaları adına ileriye dönük eğitim programları ve 
uygulamalarının hazırlanması için ilaç kullanım tutumları değerlendirilmiştir. 

Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki çalışmamız, Altınokta Körler Derneği ve Türkiye 
Görme Engelliler Derneği vasıtasıyla 18 yaş üstü 51 kişide gerçekleştirilmiştir. İlaç kullanımının 
değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan anket ile hastalara 51 soru sorulmuştur. Bulgular: Çalışmaya 
katılan görme engellilerin %78.4’ünde kronik bir hastalık olmadığı, % 21.8’inde bir veya birden 
fazla kronik hastalık olduğu görülmüştür. Hastaların % 33.3’ünde düzenli ilaç kullanımının olduğu 
saptanmıştır. 

Sonuçlar: Görme engellilerin ilaç uygulamasında yaşadığı sorunların saptanması ve ilaç kullanımının 
değerlendirilerek ileriye dönük eğitim programları ve uygulamalarının hazırlanması, bu hastaların 
ilaca kolay ulaşmalarını ve doğru kullanımlarını sağlamak adına büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar sözcükler: Eczacı, ilaç kullanımı, görme engelliler.
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Dahiliye Servisinden Taburcu Olan Yaşlı Hastalarda İlaç Profilinin 
Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Berkay Özdemir 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Betül OKUYAN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2017

ÖZET

Yaşlılarda uygunsuz ilaç kullanımının gözden geçirebileceği ‘Beers Kriterleri (Beers Criteria)’ ve/
veya ‘STOPP/START kriterleri (The STOPP (The Screening Tool of Older Persons’ Prescriptions) 
and START (The Screening Tool to Alert to Right Treatment) criteria)’ gibi birçok değerlendirme 
kriterleri kullanılabilmektedir. ‘STOPP/STSART kriterleri’ kullanılarak  yaşlı hastalarda yanlızca 
kesilmesi gereken uygunsuz ilaç kullanımını değil; ayrıca hastanın başlaması gereken herhangi bir 
ilacın saptanması mümkün olabilmektedir. Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmada, 4 ay içerisinde 
dahiliye servisinden taburcu olan 65 yaş ve üstü, hastaneye yatış öncesi en az bir ilaç kullanan 
yaşlı hastaların ilaç profillerinin değerlendirilmesi amacıyla hastaların taburcu reçeteleri STOPP/
START kriterlerine uygunluk açısından incelenmiştir. Çalışma sonucunda elde ettiğimiz veriler 
doğrultusunda eczacıların da akif rol alabileceği multidisipliner bir ilaç kullanımı değerlendirmesinin 
özelliklerde yaşlı hastalarda ilaç kaynaklı sorunların tespitinde ve azaltılmasında önemli katkıları 
olabileceği öngörülmüştür. Yaşlılarda uygunsuz ilaç kullanımının önlenmesi amacıyla eczacıların 
bilgi ve deneyimini arttırarak hastaneden taburcu olan yaşlılarda akılcı ilaç kullanımının 
sağlanmasına katkıda bulunabilecekleri düşünülmektedir. Bu süreçte eczacıların kanıta dayalı güncel 
farmakoterapi tanı ve tedavi kılavuzlarını takip etmeleri önem taşımaktadır.

Anahtar sözcükler: Hastane, eczacı, uygunsuz ilaç kullanımı.
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Dahiliye Servisinde Asit Baskılayıcı Tedavinin Retrospektif 
Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: İlknur İnce 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Betül OKUYAN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2017

ÖZET

Yatan hastalarda başlanan asit baskılayıcı tedavinin son yıllarda yaygınlaşmasıyla birlikte uygunsuz 
ve gereksiz kullanılmalarının da arttığını gösteren birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada, 
dahiliye servisinde yatan ve herhangi bir amaçla asit baskılayıcı ilaç kullanmış hastaların asit 
baskılayıcı tedavilerinin retrospektif değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan literatür taramaları 
sonucunda uzun süreli asit baskılayıcı tedavinin başlanmasını gerektiren endikasyonlar ve risk 
faktörlerinin kanıta dayalı kriterlere uygunluğu değerlendirilmiştir.  Klinik eczacıların, akılcı ilaç 
kullanımı esaslarına dayalı bilim ve hizmetler üreterek sağlık sisteminde ilaç uzmanı olarak yer alıp; 
asit baskılayıcı tedavilerin uygun kullanımı ile ilgili görevler alması gerekmektedir. 

Anahtar sözcükler: Hastane, klinik eczacı, uygunsuz ilaç kullanımı, proton pompası inhibitörü, 
histamin 2 reseptör antagonisti.
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Dahiliye Servisinde Yatan Hastalarda Böbrek Fonksiyonlarına Göre 
İlaç Dozlarının Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayşenur Altan  
Danışmanı: Prof.Dr. Mesut SANCAR 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, dahiliye servisinde yatan hastalarda böbrek fonksiyonlarına göre ilaç dozlarının 
değerlendirilmesi ve ilgili formüllerin ve farklı yazılım programlarının (Micromedex®, Medscape ve 
Lexicomp®) birbiriyle uyumunun saptanması amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntem: Çalışma, 15 Kasım 2016 - 1 Şubat 2017 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi’nde ve Klinik Eczacılık Anabilim Dalı’nda 
yürütülmüştür. Hastaların klinik verilerine göre GFR<60 mL/dk/1.73 m2 değerine sahip olan, en 
az bir ilaç kullanmış, hastanede yatışı 24 saatten fazla olan, 18 yaş üstü kişiler değerlendirilmiştir. 
Çalışmaya 100 hasta alınmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılanların %60’ı kadın hastadır. Çalışmadaki hastaların yaş ortalaması 
75’tir. Hastaların %90’ında komorbid hastalıklar bulunmaktadır. Hastaların GFR değerleri ortalama 
28 olarak hesaplanmıştır. Hastalar hastanede kalış süresi boyunca ortalama 10 ilaç kullanmıştır. 
Çalışmada GFR değerlerinin hesaplanmasında kullanılan üç formülün (Cockcroft Gault, CKD-
EPI, MDRD) aralarındaki korelasyon katsayısı 1’e yakın olarak bulunmuş ve birbirleriyle yüksek 
oranda uyumlu oldukları saptanmıştır. Araştırmada böbrek fonksiyonlarına göre ilaç dozlarının 
uygunluğu değerlendirildiğinde, Medscape’e göre yapılması gereken 151 ilaç dozu değişikliğinden 
klinikte 61’inin gerçekleştirildiği; Lexicomp®’a göre yapılması gereken 163 ilaç dozu değişikliğinden 
klinikte 65’inin ve Micromedex®’e göre yapılması gereken 149 ilaç dozu değişikliğinden klinikte 
61’inin gerçekleştirildiği görülmüştür. Kullanılan üç yazılım programı (Micromedex®, Medscape ve 
Lexicomp®) arasındaki uyumun yüksek olduğu saptanmıştır.

Sonuçlar: Çalışma sonucuna göre böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan formül ve 
programların birbiriyle uyumlu oldukları görülmüş ve yatan hastalardaki ilaç kullanımında, öncelikli 
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olarak böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinin ve ilaç dozlarının buna göre hesaplanmasının 
önemi ortaya konmuştur. Bu konuda klinik eczacılara önemli görevler düşmektedir. 

Anahtar sözcükler: Böbrek, Kronik böbrek yetmezliği, GFR, klinik eczacı.
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Oral Kontraseptif Kullanan Kadınların Bilgi Düzeylerinin 
Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Hazal Kurşun  
Danışmanı: Prof.Dr. Mesut SANCAR 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2017

ÖZET      

Amaç: Çalışmamızın amacı oral kontraseptif (OKS) kullanmış veya halen kullanmakta olan 
kadınların bilgi düzeylerinin ve tutumlarının araştırılmasıydı. 

Gereç ve yöntem: Araştırma 15 Ocak 2017 – 15 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul Eczacı 
Odası’nın Kadıköy ilçesinde yer alan ve Eczacılık Uygulamaları kapsamında öğrencilerin stajlarına 
devam ettiği eczanelerde yürütüldü. Toplam 59 kadına ulaşıldı. Çalışma katılımcılarla yüz yüze 
görüşülerek yapıldı.

Bulgular: Katılımcıların %63’ü evliydi ve %25,4’ü planlanmamış gebeliklerden çocuk sahibi 
olduğunu belirtti. Katılımcıların yarısı (%52,5) OKS kullandıktan sonraki iki saat içinde kusma olması 
durumunda bir tablet daha alması gerektiğini bilmekteydi. Oral kontraseptif kullanan kadınların 
%52,5’i doktor, %8,5’i eczacı tavsiyesi ile ilaca başladığını belirtmiştir. Çalışmaya katılan kadınların 
az bir kısmı bazı ilaçların kullanımıyla oral kontraseptif etkinliğinin azalacağını bilmekteydi.

Sonuçlar: Çalışma sonuçlarına dayanarak oral kontraseptif kullanımı konusunda hasta eğitiminin 
öneminin vurgulanması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar sözcükler: Oral kontraseptif, hasta eğitimi, bilgi düzeyi, eczacı.
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Hipertansiyon Hastalarında Uyuncun Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Naz Çakır  
Danışmanı: Prof.Dr. Mesut SANCAR 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda serbest eczaneye gelen hipertansiyon hastalarının uyunçlarının 
değerlendirilmesi ve sosyo-ekonomik özellikleri farklı yerleşim bölgelerindeki hasta profilinin 
hipertansiyon tedavi uyuncuyla ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntem: Araştırma 15 Aralık 2016 - 15 Nisan 2017 tarihleri arasında İstanbul ve Bursa’daki 
serbest eczanelerde en az bir yıldır hipertansiyon tanısı ile takip edilen toplam 135 hasta ile yüz yüze 
görüşülerek yürütülmüştür. Çalışmada 13 soruluk ‘Hipertansif Hastalarda İlaca Uyum Öz-Etkililik 
Ölçeği Kısa Formu’ kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılanların %53’ü kadın hastalardı. Hastaların %26’sı ilkokul, %15’i ortaokul, 
%29’u lise ve %24’ü üniversite mezunuydu. Hastaların %35’i oldukça düşük gelir düzeyine sahipti. 
Araştırmaya katılanların %89’unda aile geçmişinde hipertansiyon hastalığı bulunmaktaydı. Çalışmaya 
katılan hastalar arasında en sık görülen kronik hastalıklar sırasıyla Tip 2 diyabet ve hiperlipidemi 
olarak belirlendi. Çalışmaya katılan hastaların %40‘ı 10 yıldan fazladır hipertansyon hastası olup, 
%13,3’ü beta blokör grubu antipertansif ilaç kullanmaktadır. Sonuçlara göre hastaların 13 soruya 4 
üzerinden verdiği yanıtlar ortalama 2,88 (2,76-3,03) olarak saptandı. Total skor ise 37,4 ±6,67 (19-
52)  olarak hesaplandı. Bu sonuçlar hastaların ortalama bir uyunca sahip olduklarını göstermektedir. 

Sonuçlar: Hastaların demografik özellikleri ve sosyoekonomik koşulları arasında Hipertansif 
Hastalarda İlaca Uyum Öz-Etkililik Ölçeği istatiksel sonuçlarına göre anlamlı bir fark bulunamamıştır.  
Hipertansiyon hastalarında uyuncu artırmak adına eczacılara büyük görevler düşmektedir.

Anhatar sözcükler: Hipertansiyon, uyunç, öz-etkililik, eczacı.
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Sedatif-Hipnotik İlaçların 65 Yaş Üstü Hastalarda Kullanımının 
Değerlendirilmesi ve Eczacının Rolü

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gizem Bodur 
Danışmanı: Doç.Dr. Betül OKUYAN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2018

ÖZET

Benzodiazepinler, sedatif antidepresanlar ve nöroleptikler gibi sedatif ilaçların yaşlılarda kullanımı 
fiziksel ve bilişsel işlev bozuklukları kötüleştirdiği gösterilmiştir.  Sedatif ilaçların yüksek advers etki 
riskleri olmasına rağmen, demans hastalarında sedatif ilaçların kullanıldığı gözlenmektedir. Oysa, 
yaşlılarda uygunsuz ilaç kullanımını belirleyen uluslararası birçok kriterlere göre yaşlı hastalarda 
benzodiazepinler ve Z-ilaçları gibi diğer sedatif hipnotikler, uykusuzluğun tedavisi ve demansın 
davranışsal ve psikolojik semptomlarının giderilmesinde kullanımları uygun görülmemektedir. 
Sedatif hipnotiklerin uzun süreli kullanımlarında ilacın kötüye kullanımı ve bağımlılık görülme 
olasılığı artmaktadır. Bağımlılık ve ilaçları aniden bırakma durumunda görülen yoksunluk 
sendromu hastada ilacı bırakma isteğini azaltmaktadır. Hastaların kullandıkları ilaçlarla ilgili yetersiz 
veya yanlış bilgiler çeşitlilik gösterebilmekte ve yanlış kullanımına yol açabilmekte ve dolayısıyla 
etkinliğini azaltabilmekte veya diğer sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 
Eczacılar, hastaların ilaç bilgi düzeyi ölçülerek hastaların ilaçları konusunda bilinçlenmesi sağlayarak 
tedavinin başarısı arttırabilir ya da ilaç suistimalinin önüne geçebilirler. Bu bilgiler ışığında 
çalışmamızda literatürde yer alan eczacı tarafından yürütülen 65 yaş üstü hastalarda sedatif hipnotik 
ilaç kullanımlarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların sonuçları değerlendirilmiştir. Birçok 
çalışmada, eczacıların 65 yaş üstü hastalarda uygunsuz ilaç kullanımının tespit edilmesi ve bunu 
takiben kesilmesi gereken uygunsuz ilaçların doğru bir şekilde bırakılmasına yardımcı olabildiği 
gösterilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Sedatif-hipnotik ilaçlar, geriatri, klinik eczacılık.
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Serbest Eczanede Oral Antikoagülan Kullanan Hastaların Bilgi ve 
Tutumlarının Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Aslıhan Başakıl 
Danışmanı: Doç.Dr. Betül OKUYAN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2018

ÖZET

Bu çalışmada hastaların oral antikoagülanlar hakkındaki bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Tanımlayıcı çalışmamız en az dört hafta oral antikoagülan tedavisi almış, 
18 yaş ve üstü 108 hasta ile 20 Kasım - 20 Mart 2017 tarihleri arasında bir serbest eczanede 
yürütülmüştür. Çalışmada 20 madde ve izlem, ilaç-ilaç etkileşimi, temel ilaç bilgisi, yan etkiler ve 
beslenme problemleri olmak üzere 5 bölümden oluşan Oral Antikoagülan Bilgi (OAK) testinin 
Türkçe’ye valide edilmiş versiyonu kullanılmıştır. Hastaların uyunç ve inançları Morisky Green 
Levine İlaç Uyum Anketi ve İlaçlar Hakkında İnançlar Anketi’nin Türkçe versiyonu kullanılarak 
değerlendirilmiştir. İnanç anketi Spesifik Gereklilik (SN-5 madde, Spesifik Endişeler (SC-5 madde), 
Genel Zarar (GH-4 madde) ve Genel Aşırı Kullanım (GO-5 madde) bölümlerinden oluşmaktadır. 
Çalışma bulgularına göre hastaların yarısından fazlasının kadın olduğu (% 54.6) ve hastaların yaş 
ortalamasının 59.92±11.92 (37-86) olduğu tespit edilmiştir. Hastaların sadece %27.8’inin üniversite 
mezunu olduğu belirlenmiştir. OAK testinden alınan puanların ortalaması 6.86±1.85 (3-12) olarak 
hesaplanmıştır. En yüksek doğru yanıt oranı ‘Varfarin hastalarında kanama belirtilerinin izlenmesi 
önemlidir’ maddesinde görülmüştür (%74.1). Uyum anketi için toplam ortalama skoru 2.38±1.01 
olarak hesaplanmıştır. İnanç anketinin SC, SN, GO, GH bölümleri için hesaplanan ortalama skorlar 
sırasıyla 3.74±0.48, 3.96±0.39, 3.31±0.52, 2.97±0.56 şeklindedir. Varfarin tedavisi alan çoğu hasta 
kanama riskinin ve izlemin öneminin farkındadır. Ancak varfarin ile uygun diyet hakkındaki bilgileri 
yetersizdir. Serbest eczanelerde hastaların oral antikoagülasyonla ilgili bilgilerini arttırmak için 
eczacıların varfarinle ilgili beslenme önerilerini de içeren bir hasta eğitimi yapmaları gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: antikoagülan, bilgi, inanç, uyum, eczacı.
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Serbest Eczanede Osteoporoz Hastalarının Bilgi ve Tutumlarının 
Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Özge Güleç 
Danışmanı: Doç.Dr. Betül OKUYAN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2018

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, en az bir ay osteoporoz tedavisi almış kadınların bilgi ve tutumlarını belirlemektir. 
Çalışma dört ay boyunca serbest eczanelerde yürütülmüştür. Hastaların ilaçlar hakkındaki bilgi ve 
inançlarını belirlemek için İlaçlar hakkında inançlar anketi (BMQ) ve ilaç uyunç anketi (Morinksy, 
Green, Levine) uygulanmıştır. Ayrıca hastaların osteoporoz hakkındaki bilgi ve tutumlarını 
değerlendirmek için Osteoporoz Sağlık İnancı, Osteoporoz öz etkililik- yeterlilik ve Osteoporoz Bilgi 
Testi uygulanmıştır. Çalışmaya katılan 100 hastanın yaş ortalamaları 65,96±9,36 (48,00-89,00) olarak 
hesaplanmıştır. Çoklu ilaç kullanımı oranı %44, ilaç uyuncu oranı %45 bulunmuştur. İlaç uyuncu 
yüksek olan hastalar uyuncu düşük olan hastalara göre osteoporoz bilgi testinden daha yüksek puan 
almıştır( p<0.05). Hastaların yaşı arttıkça osteoporoz bilgi testi ve osteoporoz öz etkililik- yeterlilik 
testinden alınan toplam puanda istatiksel olarak önemli bir atış gözlemlenmiştir( p<0.05). Hastaların 
kronik hastalık sayısı arttıkça ve osteoporoz hakkında bilgi seviyeleri azaldıkça ilaçlar hakkında 
endişeleri artmıştır( p<0.05). Ayrıca osteoporoz hakkındaki bilgi seviyesi arttıkça osteoporoz öz 
etkililik-yeterlilik puanının da önemli ölçüde arttığı görülmüştür ( p<0.05). Hastaların osteoporoz 
hakkında bilgi seviyesinin artması ile ilaç uyuncu ve öz yeterlilik arasında pozitif bir ilişki görülmüş, 
ilaç kullanımından dolayı duyulan endişe ise azalmıştır. Sonuç olarak eczacı özellikle erken yaşlarda 
hastaların osteoporoz hakkındaki bilgilerini artırmak için sorumluluk almalıdır. 

Anahtar sözcükler: osteoporoz, kemik, kırık, bilgi ve tutum.
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Eczacılık Öğrencilerinin Organ Nakli İle İlgili Bilgi ve Tutumlarının 
Değerlendirilmesi 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Simge Altay 
Danışmanı: Doç.Dr. Betül OKUYAN  
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2018 

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı eczacılık öğrencilerinin organ transplantasyonu ve nakli ile ilgili bilgi ve 
tutumlarını değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma İstanbul, Türkiye’de bulunan bir eczacılık fakültesindeki tüm sınıflar 
arasında yapılmıştır. Fontana ve arkadaşları tarafından önceden geliştirilmiş olan 32 soruluk anketin 
Türkçeleştirilmiş halinde eczacılık öğrencilerinin organ bağışı ve transplantasyonu hakkındaki algı, 
kişisel görüşler, gerçek bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Bulgular: Teslim edilen toplam 475 anketin, yanıtlanma oranı %95,37 olacak şekilde 453 tanesinden 
geri dönüş alınmıştır. Anketi tamamlayan 453 kişinin yaş ortalaması 22.08±1,84 olarak hesaplanmıştır. 
Bu 453 kişinin, %75’i kadındı. Cronbach alfa katsayısı 0.951’dir. Bu 453 kişinin %93,80’i organ bağışını 
desteklediklerini bildirmişlerdir. Buna rağmen, yalnızca %6,60’ı organ bağışçısıdır. Dördüncü ve 
beşinci sınıfların alt sınıflara göre (1. 2. ve 3.) (p<0.05) organ bağışı konusundaki bilgi düzeyleri ve 
eğilimlerinin daha yüksektir. Organ donörü olan (n=34), transplant için bekleyen (n=19) ve organ 
ya da organlarını bağışlayan (n=77) birilerini tanıyan öğrencilerin diğer öğrencilere göre istatiksel 
olarak daha yüksek bilgi ve tutum puanları elde edilmiştir.   

Sonuçlar: Eczacılar, hastaların sağlık zincirinde en yakın sağlık Danışmanı olarak mezun olduktan 
sonra organ bağışı oranın yükselmesi için daha bilinçli olabilirler. 

Anahtar Kelime: organ bağışı, eczacılık öğrencileri bilgi ve tutum ölçümü.
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Türkiye’deki Onaylı Biyobenzer İlaçların Ekonomik Analizi 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Baran Arslan  
Danışmanı: Prof.Dr. Şule APİKOĞLU RABUŞ 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2018

ÖZET

Bu bitirme ödevinin amacı Türkiye’de onaylı biyobenzer ilaçların ekonomik yönden analiz edilmesidir. 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 2009 ve 2017 yılları arasında onaylanmış biyobenzer 
ilaçların orijinal biyolojik ilaçlar ile satış hacmi ve satılan kutu sayısına göre karşılaştırılması aynı 
zamanda orijinal ürün yerine biyobenzerinin kullanılması durumundaki varsayımın ekonomik 
olarak analizini içermektedir. Bu projenin hazırlanması sürecinde, öncelikle biyolojik ilaçlar ile ilgili 
genel bilgiler verilmiş, daha sonra ise Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurum’undan alınmış olan 
ülkemizde onaylı biyobenzer ürün listesine göre ürünlerin satış hacimlerini gösteren IMS verileri 
incelenmiştir. Bu verilere göre fiyat ve kutu başına satış karşılaştırmasının yanı sıra 2014-2017 
yılları arasında orijinallerin yerine biyobenzerlerinin kullanılması durumunda yapılacak kazanç 
ile satın alınabilecek ek doz miktarı hesaplanmıştır. 2014-2017 yılları arasında incelenen verilere 
göre biyobenzer ürünleri kullanmanın orijinallere göre daha ekonomik olduğu ve pazar rekabetine 
göre orijinal ve biyobenzer ürünlerin fiyatlarında yıllara göre değişiklikler olduğu görülmektedir. 
Bu çalışmanın sonucu gösteriyor ki tedaviye biyobenzer ile başlanması ya da tedavinin biyobenzerle 
sürdürülmesi ile daha çok sayıdaki hastaya ulaşabilmek ve hastalara daha ekonomik bir tedavi 
sağlayabilmek mümkün olmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Biyobenzer, Ekonomik Analiz, Alternatif Kullanım; Biyolojik; Karşılaştırma. 
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Dermatitle İlişkili Cilt Sorunlarıyla Eczaneye Başvuran Hastaya 
Eczane Personelinin Yaklaşımı 

Öğrencinin Adı-Soyadı: İremnur Kahya 
Danışmanı: Prof.Dr. Şule APİKOĞLU RABUŞ 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada eczacı ve eczane teknisyenlerinin cilt sorunları ile ilgili tutumlarının belirlenmesi 
ve sanal hasta profili kullanarak, dermatit ile ilişkili cilt sorunlarıyla eczaneye başvurup yardım almak 
isteyen hastalara eczane personelinin yaklaşımının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntem: Çalışma İstanbul’daki 100 eczanede yürütülmüştür. Eczane çalışanlarından 
demografik bilgilerini, mesleki deneyimlerini ve cilt sorunları ile ilgili tutum ve danışmanlık 
uygulamalarını değerlendiren bir anketi yanıtlamaları istenmiştir. Ayrıca eczane personeline bir 
sanal hasta profili (dermatit) sunulmuş ve cilt sorununun yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafı ile 
sorunla ilgili özet bilgi verilmiştir. Eczane personelinden sanki sanal hasta profiline danışmanlık 
yapıyormuş gibi davranması istenmiştir. Tutumlar “kesinlikle katılıyorum; katılıyorum; kararsızım; 
katılmıyorum; kesinlikle katılmıyorum” şeklinde beşli Likert ölçek üzerinden cevaplanabilen 
sorularla ölçülmüştür. Cilt sorununun farklı yönleri üzerine danışmanlık verme oranları ve doğru 
tutum oranları değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya %53’ü erkek ve ortalama yaşları 42,72 olan 76 eczacı ve 24 eczane teknisyeni olmak 
üzere 100 eczane çalışanı katılmıştır. Eczane personeli ortalama 17,65 yıldır serbest eczanede çalışmakta 
olup, bir haftada yaklaşık 30 adet cilt sorunu ile gelen hasta ile karşılaşmaktaydılar. Eczane çalışanlarının 
danışmanlık uygulamaları incelendiği zaman, hastadan daha detaylı bilgi isteyen eczane personeli 
oranının %13-%44 olduğu, %92’sinin cilt sorununu doğru bir şekilde tanımladığı, sadece %60’ının doğru 
ürünü önerirken, 48,3’ünün ürünün nasıl kullanılacağı konusunda doğru bilgi verdiği görüldü. Eczane 
personelinin sadece %33.3’ünün dermatit olgusuna yaklaşımda doğru yolu izlediği görüldü. 

Sonuç: Bulgularımız, eczane çalışanlarının her ne kadar yeterli dermatolojik bilgiye sahip olduklarını 
düşünseler de yalnızca problemi tanımakta yeterli olduklarını; doğru ürün seçimi ve ürünle ilgili 
olarak hastayı bilgilendirme konularında daha fazla eğitim almaları gerektiğini göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Dermatit; sanal hasta profili; eczane; danışmanlık; tutum; cilt. 
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Mantar Enfeksiyonuyla İlişkili Cilt Sorunlarıyla Eczaneye Başvuran 
Hastaya Eczane Personelinin Yaklaşımı

Öğrencinin Adı-Soyadı: Meryem Serin 
Danışmanı: Prof.Dr. Şule RABUŞ 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda, eczacı ve eczane teknisyenlerinin cilt sorunları ile ilgili tutumlarının belirlenmesi 
ve sanal hasta profili kullanarak, ayakta mantar enfeksiyonu (atlet ayağı) ile ilişkili cilt sorunlarıyla 
eczaneye başvurup yardım almak isteyen hastalara eczane personelinin yaklaşımının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.  Gereç ve yöntem: Çalışma İstanbul’daki 100 eczanede yürütülmüştür. Çalışmaya 
katılmayı kabul eden eczane çalışanlarından demografik bilgilerini, mesleki deneyimlerini ve cilt 
sorunları ile ilgili tutum ve danışmanlık uygulamalarını ortaya koyacak bir anketi yanıtlamaları 
istenmiştir. Bunun yanı sıra eczane personeline bir sanal hasta profili (atlet ayağı) sunulmuş ve cilt 
sorununun yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafı ile sorunla ilgili özet bilgi verilmiştir. Eczane personelinden 
sanki sanal hasta profiline danışmanlık yapıyormuş gibi davranması istenmiştir. Tutumlar “kesinlikle 
katılıyorum; katılıyorum; kararsızım; katılmıyorum; kesinlikle katılmıyorum” şeklinde beşli Likert ölçek 
üzerinden cevaplanabilen sorularla ölçülmüştür. Cilt sorununun farklı yönleri üzerine danışmanlık 
verme oranları ve doğru tutum oranları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya %53’ü erkek ve ortalama yaşları 42,72 olan 76 eczacı ve 24 eczane teknisyeni 
olmak üzere 100 eczane çalışanı katılmıştır. Eczane çalışanlarının danışmanlık uygulamaları 
incelendiği zaman, hastadan daha detaylı bilgi isteyen eczane personeli oranının %17-%32 olduğu, 
%100’ünün cilt sorununu doğru bir şekilde tanımladığı, sadece %50’sinin doğru ürünü önerirken, 
%38’inin ürünün nasıl kullanılacağı konusunda doğru bilgi verdiği görüldü. Tüm yaklaşımlar 
incelendiğinde eczane personelinin sadece %28’inin atlet ayağı olgusuna yaklaşımda doğru yolu 
izlediği görüldü. 

Sonuç: Bulgularımız, eczane çalışanlarının her ne kadar yeterli dermatolojik bilgiye sahip olduklarını 
düşünseler de yalnızca problemi tanımakta yeterli olduklarını; ve doğru ürün seçimi ve ürünle ilgili 
olarak hastayı bilgilendirme konularında daha fazla eğitim almaları gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Atlet ayağı; sanal hasta profili; eczane; danışmanlık; tutum; cilt.
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Psöriazisle İlişkili Cilt Sorunlarıyla Eczaneye Başvuran Hastaya 
Eczane Personelinin Yaklaşımı

Öğrencinin Adı-Soyadı: Pınar Yıldız 
Danışmanı: Prof.Dr. Şule RABUŞ 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda, eczacı ve eczane teknisyenlerinin cilt sorunları ile ilgili tutumlarının 
belirlenmesi ve sanal hasta profili kullanarak, psöriazis ile ilişkili cilt sorunlarıyla eczaneye başvurup 
yardım almak isteyen hastalara eczane personelinin yaklaşımının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Çalışma İstanbul’daki 100 eczanede yürütülmüştür. Çalışmaya katılmayı kabul 
eden eczane çalışanlarından demografik bilgilerini, mesleki deneyimlerini ve cilt sorunları ile ilgili 
tutum ve danışmanlık uygulamalarını ortaya koyacak bir anketi yanıtlamaları istenmiştir. Bunun 
yanı sıra eczane personeline bir sanal hasta profili (psöriazis) sunulmuş ve cilt sorununun yüksek 
çözünürlüklü bir fotoğrafı ile sorunla ilgili özet bilgi verilmiştir. Eczane personelinden sanki 
sanal hasta profiline danışmanlık yapıyormuş gibi davranması istenmiştir. Tutumlar “kesinlikle 
katılıyorum; katılıyorum; kararsızım; katılmıyorum; kesinlikle katılmıyorum” şeklinde beşli Likert 
ölçek üzerinden cevaplanabilen sorularla ölçülmüştür. Cilt sorununun farklı yönleri üzerine 
danışmanlık verme oranları ve doğru tutum oranları değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya %53’ü erkek ve ortalama yaşları 42,72 olan 76 eczacı ve 24 eczane teknisyeni 
olmak üzere 100 eczane çalışanı katılmıştır. Eczane çalışanlarının danışmanlık uygulamaları incelendiği 
zaman, hastadan daha detaylı bilgi isteyen eczane personeli oranının %40 olduğu, %28’inin cilt 
sorununu doğru bir şekilde tanımladığı, sadece %35’inin doğru ürünü önerirken, %20’sinin ürünün 
nasıl kullanılacağı konusunda doğru bilgi verdiği görüldü. Tüm yaklaşımlar incelendiğinde eczane 
personelinin sadece %12’sinin psöriazis olgusuna yaklaşımda doğru yolu izlediği görüldü. 

Sonuç: Bulgularımız, eczane çalışanlarının her ne kadar yeterli dermatolojik bilgiye sahip olduklarını 
düşünseler de yalnızca problemi tanımakta yeterli olduklarını; ve doğru ürün seçimi ve ürünle ilgili 
olarak hastayı bilgilendirme konularında daha fazla eğitim almaları gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Psöriazis; sanal hasta profili; eczane; danışmanlık; tutum; cilt.
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Kanser Hastalarında Bitkisel Ürün Kullanımı: Eczacının Rolü

Öğrencinin Adı-Soyadı: Buse Horoz 
Danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Songül TEZCAN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2018

ÖZET

Dünya genelinde ölüm vakalarında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırayı kanser almaktadır ve 
kanser vakaları giderek artmaktadır. Her yıl ortalama 10 milyon kişi kanser tanısı almakta ve 6 
milyondan fazlası kanser nedeniyle ölmektedir. Kanserin bazı türlerinde tedavi zor olmakla birlikte 
bir çok kanser türünde tedavi mümkündür. Hangi tedavi yönteminin kullanılacağı ise kanserin 
çeşidine, evresine, hastanın özelliklerine göre değişmektedir. Tamamlayıcı ve alternatif tedavi 
kullanımı son yıllarda giderek artmaktadır ve önem kazanmaktadır. Kanser hastaları arasında da 
TAT terapileri yaygın olarak kullanılmaktadır. Hastalar aldıkları tedaviye destek olarak, tedavinin 
yan etkilerini azaltmak ya da yok etmek, yaşam kalitesini arttırmak gibi bir çok nedenle TAT 
terapilerine başvurmaktadır. Yapılan bir çok ankete göre hastalar bu yöntemlerden en sık bitkisel 
ürünleri kullanmaktadır. Hastalar bitkisel ürünleri doğal olmasına güvenerek bilinçsiz ve yaygın 
olarak kullanmaktadır. Ancak doğal ürün demek güvenli ürün demek değildir. Bitkisel ürünler 
kendi aralarında, besinlerle ve en önemlisi ilaçlarla etkileşebilmektedir. Bu etkileşimler sonucu 
ciddi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle hastalar bitkisel ürün kullanırken daha çok dikkat 
göstermeli, doktor ve eczacısına kullandığı bitkisel ürünler hakkında danışması gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler: kanser tedavisi, tamamlayıcı ve alternatif tedavi, bitkisel ürün kullanımı, eczacı.
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Meme Kanseri Tedavisinde Kullanılan Oral Kemoterapötik İlaçlar 
İlgili Hasta Eğitimi Broşürlerinin Hazırlanması ve Eczacının Rolü

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sedef Fatma Abdullahoğlu 
Danışmanı: Prof.Dr. Fikret Vehbi İZZETTİN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2018

ÖZET

Meme kanseri, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş olan ülkelerdeki kadınlarda en çok görülen kanser 
türüdür. Meme kanserinin tedavisinde, lokal ve sistemik tedaviler, tek başına ve/veya kombinasyon 
tedavileri şeklinde uygulanmaktadır. Sistemik tedaviler, kemoterapi, hormon tedavisi ve biyolojik 
tedavileri kapsamaktadır. Sistemik tedaviler arasında yer alan,  oral kemoterapi ilaçlarının kullanımı, 
son yıllarda yaygınlaşmaktadır. Oral tedavi alan hastaların, tedaviye uyumunu sağlamak bazen zor 
olabilmektedir.  Klinik eczacılar, hasta eğitimi, hasta takibi, ilaç etkileşimlerinin kontrolü gibi rolleri 
ile, kanser tedavisinde kullanılan oral kemoterapötik ilaçların akılcı ve güvenli kullanımında önemli 
bir yere sahiptir. Çalışmamızda, internet veri tabanları (Medscape, www.bccancer.bc.ca/) ve ilaçların 
kısa ürün bilgileri kullanılarak, Türkiye’de meme kanseri tedavisinde kullanılan oral kemoterapötik 
ilaçlarla ilgili hasta eğitimi broşürleri hazırlanmıştır. 

Anahtar sözcükler: meme kanseri, oral kemoterapötik ilaçlar, hasta eğitimi broşürü.
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Kemoterapi Merkezlerinde Akciğer Kanseri Tanısıyla Tedavi Alan 
Hastalar İçin Eğitim Broşürlerinin Hazırlanması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Elif Güneş 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Songül TEZCAN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık  
Yılı:2018

ÖZET

Dünya genelinde, erkeklerde en sık görülen kanser türü, akciğer kanseridir. Akciğer kanserinin 
tedavi yöntemlerinde cerrahi tedavi, hormonal tedavi, evreleme, radyasyon ve kemoterapi 
seçenekleri yer almaktadır. Sistemik kemoterapi tedavi protokolleri, birden fazla ilaç içerdiği için 
yan etkilerin görülme sıklığı artmaktadır. Bu durum hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. Klinik eczacılar, hasta eğitimi, hasta takibi, ilaç etkileşimlerinin kontrolü gibi 
rolleri ile, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların akılcı ve güvenli kullanımında önemli bir yere 
sahiptir. Çalışmamızda, internet veri tabanları (Medscape, www.bccancer.bc.ca/) ve ilaçların kısa 
ürün bilgileri kullanılarak, Türkiye’de akciğer kanseri tedavisinde kullanılan tedavi protokolleri ile 
ilgili hasta eğitimi broşürleri hazırlanmıştır. 

Anahtar sözcükler: akciğer kanseri, tedavi protokolleri, hasta eğitimi broşürü.
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Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörü ve Anjiyotensin Reseptör 
Blokörü İlaçlarının İlaç Etkileşimleri İle İlgili Eczacı Bilgilendirme 

Broşürlerinin Hazırlanması 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Fatıma Ulya Yürük 
Danışmanı: Prof.Dr. Fikret Vehbi İZZETTİN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık  
Yılı:2018

ÖZET 

Hipertansiyon, dünyanın birçok ülkesinde en sık rastalan kronik hastalıklardan biridir. 
Hipertansiyonun tedavisinde tek başına ve/veya kombinasyon tedavileri ve onlara destek olarak 
nonfarmakolojik tedavi uygulanmaktadır. Yaşam boyu süren ve günlük ilaç alma mecburiyeti olan 
hastalıklarda,hastanın tedaviye uyumunu sağlamak bazen zor olabilmektedir.  Klinik eczacılar, hasta 
eğitimi yapma, hastalığın seyrini takip etme, ilaç kaynaklı problemlerı en aza indirme gibi rolleri 
ile hastanın yaşam kalitesini ve terapötük başarının artmasını sağlarlar. Çalışmamızda, internet 
veri tabanları (Medscape, Lexicomp) ve ilaçların kısa ürün bilgileri temel alınarak, Türkiye’de 
hipertansiyon tedavisinde en sık kullanılan ilaç grupları olan anjiyotensin dönüştürücü enzim 
(ADE) inhibitörleri ve anjiyotensin reseptör blokörü (ARB) ilaçlarının etkileşimleri ile ilgili eczacı 
bilgilendirme broşürleri hazırlanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Hipertansiyon, ADE ve ARB grubu antihipertansif ilaçlar, eczacı bilgilendirme 
broşürü.
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Eczacıların ve Hastaların Bitkisel Ürün Kullanımı ile İlgili Bilgi ve 
Tutumlarının Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Melike Kızılkaya 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Songül TEZCAN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık  
Yılı:2018

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda, bitkisel ürünlerin kullanımıyla ilgili hastaların ve eczacıların bilgi ve 
tutumlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza, 4 Aralık 2017-4 Şubat 2018 tarihleri arasında serbest eczanelere 
başvuran 201 hasta ve 52 serbest eczacı dahil edilmiştir. Hastalara ve eczacılara, yüzyüze anket 
uygulaması yapılarak, bitkisel ürün kullanımıyla ilgili bilgi düzeyi ve tutumları değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 34,6±1,1 (18-83) olup, %68,2’si (n=37) kadın hastalardan 
oluşmaktadır.  Hastaların %69,2’si (n=139) bitkisel ürün kullanmaktadır ve bu hastaların %46,8’i 
bitkisel ürün kullanımın tamamen zararsız olduğuna inanmaktadır (p=0,001). Hastaların %65,7’sinin 
(n=132) kronik bir hastalığı olduğu ve bu hastaların %76,52inin (n=101) bitkisel ürün kullandığı 
tespit edilmiştir (p=0,02). Çalışmaya katılan serbest eczacıların, %64,7’si (n=33) semt eczanesi sahibi 
olup, %27,5’u (n=14) 20-25 yıldır hizmet vermektedir. Eczacıların %90,2’si (n=46) bitkisel ürün 
satmaktadır. Semt eczacıları başta olmak üzere, eczacıların %45,1 (n=23) haftada en az 1 kere bitkisel 
ürün kullanımı ile ilgili soru yöneltildiğini tespit edilmiştir (p<0,001). 

Sonuçlar: Çalışmamızda, bitkisel ürün kullanımının kronik hastalığı olanlarda fazla olduğu ve 
hastaların çoğunun bu ürünlerin zararsız olduğuna inandığı gözlemlenmiştir. En yakın sağlık 
Danışmanı olan eczacıların bu ürünlerin akılcı ve güvenli kullanımına olumlu katkıda bulunacağını 
düşünmekteyiz.

Anahtar sözcükler: Bitkisel ürün, serbest eczacı, hasta.
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Akciğer Kanseri Tedavisinde Kullanılan Oral Kemoterapötiklerle İlgili 
Hasta Eğitim Broşürlerinin Hazırlanması ve Eczacının Rolü

Öğrencinin Adı-Soyadı: Semra Deniz 
Danışmanı: Prof.Dr. Fikret Vehbi İZZETTİN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık  
Yılı: 2018 

ÖZET

Akciğer kanseri, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş olan ülkelerdeki erkeklerde en çok 
görülen kanser türüdür. Meme kanserinin tedavisinde, lokal ve sistemik tedaviler, tek başına ve/
veya kombinasyon tedavileri şeklinde uygulanmaktadır. Sistemik tedaviler, kemoterapi, hormon 
tedavisi ve biyolojik tedavileri kapsamaktadır. Sistemik tedaviler arasında yer alan, oral kemoterapi 
ilaçlarının kullanımı, son yıllarda yaygınlaşmaktadır. Oral tedavi alan hastaların, tedaviye uyumunu 
sağlamak bazen zor olabilmektedir.  Klinik eczacılar, hasta eğitimi, hasta takibi, ilaç etkileşimlerinin 
kontrolü gibi rolleri ile, kanser tedavisinde kullanılan oral kemoterapötik ilaçların akılcı ve güvenli 
kullanımında önemli bir yere sahiptir. Çalışmamızda, internet veri tabanları (Medscape, www.
bccancer.bc.ca/) ve ilaçların kısa ürün bilgileri kullanılarak, Türkiye’de meme kanseri tedavisinde 
kullanılan oral kemoterapötik ilaçlarla ilgili hasta eğitimi broşürleri hazırlanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Akciğer kanseri, oral kemoterapötik ilaçlar, hasta eğitimi broşürü.
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Helicobacter pylori Tedavisi Alan Hastaların Bilgi Düzeyinin 
Belirlenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Yasemin Yeşilbursa 
Danışmanı: Prof.Dr. Mesut SANCAR 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda Helicobacter pylori tedavisi alan hastaların bilgi düzeylerinin, tutumlarının ve 
reçete profillerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 11.09.2017-31.01.2018 tarihleri arasında kesitsel düzeyde yapılan bu çalışma 
İstanbul ili içerisindeki farklı lokasyonlarda bulunan 2 ayrı serbest eczanede yürütülmüştür.

Bulgular: 138 hasta (95’i kadın; 43’ü erkek; hastaların ortalama yaşı 47.06 ±13.86) ile görüşülmüştür. 
%31’inde peptik ülser öyküsü vardı. %75’i tedaviyi ilk kez alırken, %25’i daha önce tedaviyi almışlardı. 
Hastalarımızın %56’sı eradikasyon tedavisi almadan önce düzenli olarak Proton pompa inhibitörü 
kullanmaya başlamışlardı. %96’ı hasta tedavisinin kaç gün süreceğini biliyordu. Hastalarımızın 
%14.49’unun ailesinde mide kanseri bulunma öyküsü vardı. Helicobacter pylori’nin bulaşıcı olduğu 
kadın hastalar tarafından daha çok bilindiğini görüldü (p=0.014). Anemi öyküsü ve B12 eksikliği 
kadınlarda daha çok görülmüştür; sırayla (p=0.000, p=0.002). Helicobacter pylori’nin endoskopi 
sırasında mideden bir parça alınmasıyla belirlenebileceği kadın hastalar tarafından daha çok 
bilinmiştir (p=0.034). Tedaviyi iki veya daha fazla kez almış olanlar Helicobacter pylori’nin bulaşıcı 
olduğunu daha yüksek oramda bilmişlerdir (p=0.025). 

Sonuç: Hastalarımızın çoğunun Helicobacter pylori’yi yeterince tanımadıklarını ve bilgi düzeylerinin 
düşük olduğunu saptadık. Klaritromisin direncinin yüksek olduğu ülkelerden biri olarak halen 
tedavide %75.4 oranında Klaritromisinli standart üçlü tedavi uyguladığını sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Helicobacter pylori, bilgi, tutum, risk faktörleri.
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Ordu İli Serbest Eczane Eczacılarının Probiyotikler Hakkındaki Bilgi 
Düzeyi ve Farkındalıklarının Belirlenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Nimet Poyraz 
Danışmanı: Prof.Dr. Mesut SANCAR 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: Çalışmamızda, Ordu ili serbest eczane eczacılarının probiyotikler hakkındaki bilgi düzeyi ve 
farkındalıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve yöntem: Bu çalışma 15 Kasım 2017 - 15 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Örneklem büyüklüğüne göre, bu çalışmaya Ordu Eczacı Odası’na kayıtlı serbest eczacıların 80’i dahil 
edilmiştir. Çalışma yüz yüze görüşme ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama için 33 maddeden oluşan 
ve yazarlar tarafından hazırlanan anket katılımcılara uygulanmıştır (Cronbach alfa değeri 0.746). 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 41,78 ± 14,38 idi. Eczacıların mesleki deneyim ortalaması 
18.81 ± 13.74 yıl idi. Bunlardan %56.25’i kadındı. Tüm eczacıların %91,2’si ve araştırmaya katılan 
tüm erkek eczacılar (%100), probiyotiklerin fayda sağladığı konusunda hemfikirdi. Bununla birlikte, 
eczacıların %87,3’ü probiyotiklerle ilgili kanıta dayalı bilgilerin sınırlı olduğunu düşünmekteydi. 
Bunlardan %73.4’ü, hastalara, probiyotikler konusunda farmasötik bakım hizmetleri sunulması 
gerektiğini vurgulanmıştı. Öte yandan, mesleki eczacılık deneyimi 10 yıldan daha az olan eczacılar, 
10 yıldan daha fazla olanlara kıyasla, probiyotikler konusunda farmasötik bakımın gerekli olduğunu 
daha yüksek oranda ifade etmişlerdir (p <0.05). Bunların %51.2’si, hastalarına probiyotikler hakkında 
doğru ve etkili bir şekilde talimat verdiklerine inanıyordu. Kadın eczacılar, erkek eczacılara kıyasla, 
hastalarına antibiyotikle eşzamanlı olarak probiyotik kullanmalarını daha yüksek oranda tavsiye 
ettiklerini belirtmişlerdir (p <0.05). Bunlardan %98.8’i probiyotik önerilen hastalardan herhangi bir 
olumsuz geri bildirim almadıklarını bildirmişlerdir. 

Sonuç: Eczacıların çoğunlukla probiyotiklerin yararlı ve etkili olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. 
Eczacıların çoğu, probiyotikler için farmasötik bakım hizmetlerinin önemine işaret etmişlerdir.

Anahtar Sözcükler: Probiyotik, bilgi, tutum, serbest eczacı.
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Eczanede Satılan Probitoyik Ürünler Hakkında Katılımcıların Bilgi 
Düzeyinin Belirlenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Destan Yıldız 
Danışmanı: Prof.Dr. Mesut SANCAR 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2018

ÖZET

Amaç: Son dönemlerde probiyotik ürünlere ilgi artmaktadır. Bu çalışmadaki amaç katılımcıların 
probiyotik bilgi düzeyinin ve kullanım durumlarının belirlenmesidir. Gereç ve yöntemler: Bu 
çalışma 20.11.2017 - 20.04.2018 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan bir serbest eczanede anket 
formu uygulanarak yapılmıştır. Çalışmaya 18 yaş ve üzeri eczaneye gelen 104 kişi alınmıştır. Anket 
28 soru içermektedir. 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 34.71±11.9’dır. Katılımcıların %56.7’si probiyotik 
kullandığını söylerken %43.3’ü daha önce hiç probiyotik kullanmadığını bildirmiştir. Katılımcıların 
%76’sı probiyotiklerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini düşünürken, asıl endikasyonu olan ishali 
iyileştirdiğini düşünenlerin oranı %54.8’dir. Probiyotik kullanan katılımcılardan %88.3’ü bağışıklık 
sistemini güçlendirdiğini düşünürken, kullanmayan katılımcılarda bu oran %60’tır (p<0,05). 
Probiyotik kullanan kadın katılımcıların %61.7’si çocuklarına probiyotiği güvenle vereceklerini 
belirtmişken, erkek katılımcılarda bu oran %45.5’tir (p<0,05). Katılımcıların %25.0’ı probiyotik 
ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için eczacılara danışacağını bildirirken, %41.3’ü bilgi almak 
için doktorlara danışacağını bildirmiştir. 

Sonuç: Anket sonuçlarına göre katılımcıların çoğunluğu probiyotik kullandığını belirtirken, 
genel olarak probiyotik  kullanan katılımcıların ve kadınların probiyotiklerin faydasına daha çok 
inandıkları görüşmüştür. Probiyotik ürünler hakkında eczacıya danışma oranlarının düşük olması, 
eczacıların bu konuya daha çok odaklanması gerektiğini göstermiştir.

Anahtar Sözcükler: Probiyotik, bilgi, eczane, tüketici.
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Eczacılık Öğrencilerinin Yüksek Riskli İlaçlarla İlgili Bilgi ve 
Tutumlarının Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Tuba Pöze 
Danışmanı: Doç. Dr. Betül OKUYAN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2019

ÖZET

Bu çalışmada eczacılık öğrencilerinin yüksek riskli ilaçlara ilişkin bilgi ve tutumlarını, yüksek riskli 
ilaçların geçerli ve güvenilir Türkçe versiyonlarını (HRM) bilgi anketi kullanarak değerlendirmeyi 
amaçladık. Bu tanımlayıcı çalışma, Mart-Nisan 2019’da, dördüncü ve beşinci sınıf eczacılık 
öğrencileriyle birlikte bir eczacılık fakültesinde (5 yıllık lisans programı), İstanbul’da yapıldı. Güvenilir 
ve geçerli bir anket 20 doğru yanlış bilgi maddesinden oluşmuştur. HRM ile ilgili daha iyi bilgi, daha 
yüksek puanla gösterilmiştir. Bu çalışma 186 eczacılık öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Yanıt oranı 
%77.5 idi. Katılımcıların yaş ortalaması 23.54 ± 1.59 (21-34) olarak hesaplanmıştır. Bunların % 73,1’i 
kadındı. Ortalama yüksek riskli ilaç bilgisi testi puanı 7.42 ± 2.71idi. Beşinci sınıftaki öğrenciler (n 
= 95), dördüncü sınıftaki öğrencilere kıyasla (n=91) yüksek riskli ilaç bilgi testi konusunda daha 
yüksek puan almışlardır (p <0.05). Kız ve erkek öğrenciler arasında istatistiksel olarak bir fark yoktur 
(p> 0.05). Katılımcılar HRM ile ilişkili riskleri şu şekilde düşünmüşlerdir: yetersiz bilgi (n=146, 
% 79,6), karışık reçete (n = 107,% 57,5), net olmayan doz hesaplaması (n = 103,%55,4). Eczacılık 
öğrencileri intravenöz elektrolik çözeltiler ve kemoterapötiklerde doz ayarlaması/hesaplamaları 
hakkında daha az bilgiye sahipti. Ayrıca katılımcılar,HRM ile ilgili bilgi almak için Rx Medya’yı (n 
= 69,% 37,1), Medscape’i (% 40,9) ve eczacı’yı (% 22,0) tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Eczacılık 
öğrencilerinin HRM ile ilgili bilgi düzeyinin düşük olduğu sonucuna rağmen, paradoksal olarak 
çoğu bilginin HRM ile ilgili bir risk olduğunun bilincindedir.

Anahtar Kelimeler: Yüksek riskli ilaç, eczacılık öğrencileri, ilaç hataları.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

403

Eczacılık Öğrencilerinin Mobil Sağlık Uygulaması Kullanımı ile 
E-Sağlık Okuryazarlığının Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gözde Üstün 
Danışmanı: Doç. Dr. Betül OKUYAN  
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı eczacılık öğrencilerinin mobil sağlık uygulaması kullanımı ile e-sağlık 
okuryazarlığının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma İstanbul, Türkiye’de bulunan bir eczacılık fakültesindeki 2018-2019 
eğitim döneminde 18 yaş ve üzeri 3., 4. ve 5. sınıf öğrencileri arasında yapılmıştır. Çalışmamız 
katılan öğrencilerin bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesini sağlayacak ilgili literatür incelenerek 
hazırlanmış veri toplama aracının doldurulması istenerek gerçekleştirilmiştir. Eczacılık fakültesi 
öğrencilerinin demografik bilgilerine yönelik ve mobil sağlık uygulamalarını kullanımını 
değerlendirecek nitelikte sorular LimeSurvey yazılımı kullanılarak online link üzerinden yapılmıştır. 
Bu anket literatürdeki benzer çalışmalar incelenip yazarları ile iletişime geçilerek hazırlanmıştır.

Bulgular: Teslim edilen toplam 295 anketin, yanıtlanma oranı %88,14 olacak şekilde 260 tanesinden 
geri dönüş alınmıştır. Anketi tamamlayan 260 kişinin yaş ortalaması 23.6±2.5 olarak hesaplanmıştır. 
Bu 260 kişinin, %75,77’si kadındı. Ortalama e-Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (eHEALS) skoru 30.1 
± 5.5 olarak hesaplandı. eHEALS için Cronbach alfa değeri 0,906 olarak hesaplanmıştır. eHEALS 
skoruna göre, erkek eczacılık öğrencileri, kadın eczacılık öğrencilerine göre istatistiksel olarak 
daha yüksek puanlara sahipti (p <0.05) ve ayrıca beşinci sınıf eczacılık öğrencileri, üçüncü sınıf 
eczacılık öğrencileriyle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak daha yüksek puanlara sahipti (p 
<0.001). Katılımcıların %55,00’ı (n=143) kişisel bir sağlık davranışını değiştirmek için uygulama 
kullanmaktaydı ve %83,08’i (n=216) uygulamaların yaşam kalitelerini arttırdığını söylemektedir. 
Katılımcılar mobil sağlık uygulamalarının sigara bıraktırma (%67,69, n=176), fiziksel aktivite 
(%70,77, n=184) ve  kilo yönetimi (%76,92, n=200) gibi alanlarda kullanımının faydalı olduğunu 
belirtmişlerdir. Katılımcıların en sık kullandıkları mobil uygulamaların Medscape (%73,85, n=192), 
Lexicomp (29.23%, n=76) ve  Uptodate (28.08%, n=73) olduğu görülmüştür.
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Sonuçlar: Eczacılar, daha iyi bir sağlık hizmeti sunmak için bilgi kaynaklarını değerlendirme 
yollarının farkında olmalıdır. Lisans sağlık öğrencilerinin e-sağlık okuryazarlığı seviyelerini artırmak 
için gerekli eğitim temel üniversite seviyesinden başlamalıdır.

Anahtar Kelime: mobil sağlık uygulaması, eczacılık öğrencilerinin e-sağlık okuryazarlığı ölçümü.
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Yaşlı Hastalarda Olası Uygunsuz İlaç Kullanımı ve Tarama Araçları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Yasin Özen 
Danışmanı: Doç. Dr. Betül OKUYAN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık  
Yılı: 2019

ÖZET

Yaşlılık birçok organda fonksiyon kaybı ile strese karşı duyarlılığın arttığı, artan kronik hastalık sayısı 
ve fiziksel bağımlılıkla ilişkili bir süreçtir. Toplumda 65 yaş ve üstü olan bireyler yaşlı sınıfı olarak 
tanımlanmıştır. Yaşlıların çoklu komorbiditelere sahip olması nedeniyle bu hastalarda polifarmasi 
prevalansı yüksek görülmektedir.  İlaç ile ilgili problemlerin risk faktörleri arasında polifarmasi, 
uygunsuz reçeteleme, ilaçların yetersiz kullanımı (reçeteleme ihmalleri), ilaç uyumsuzluğu 
bulunmaktadır. Yaşlı hastaların yaklaşık yarısında bir veya daha fazla ilacın uygunsuz kullanıldığı 
tespit edilmiştir. İlaçların uygunsuz kullanımları sonucunda ise bu hastalarda advers etki sıklığı 
arttığı bildirilmiştir. Yaşlı hastalarda görülen advers olay riskini arttıran bu gibi uygunsuz ilaç 
kullanımlarının değerlendirilmesi ile ilgili birçok çalışmada çeşitli kriterler kullanılmaktadır. 
Potansiyel olarak uygun olmayan ilaç kullanımını belirlemek için kriter bazlı (açık) ve yargı bazlı 
(kapalı) tarama araçları geliştirilmiştir. Bu tarama araçlarını kullanan çalışmalar potansiyel olarak 
uygun olmayan ilaç kullanımının prevalansının yüksek olduğunu ve bu durumun erken olarak 
belirlenmesinin hastaneye yatışları önlediğini ve sağlık sonuçlarını iyileştirdiğini göstermişlerdir. Bu 
çalışmada literatürde yer alan bu tarama araçları özetlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Geriatri, ilaç inceleme, uygunsuz ilaç kullanımı.
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Beden Dismorfik Bozukluğu İle İlişkili Özelliklerin Kilo İle İlişkili 
Klinik ve Davranışsal Özellikler İle İlişkilendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: İrem Subaşı 
Danışmanı: Prof. Dr. Şule RABUŞ 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç:Bu çalışmada bireylerdeki obezite oranı ve obezitenin beden dismorfik bozukluğu üzerine 
etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Katılımcılardan yaş, cinsiyet, boy, kilo, medeni durum, sigara kullanımı, alkol 
kullanımı, beslenme alışkanlıkları, hastalıkları bilgileri alınmış ve kaydedilmiştir. Katılımcılara 
beden dismorfik bozukluk tanısı almış bireylere uygulanan BDD-YBOCS ölçeği ve ayrıca eczacının 
obezitedeki rolünü inceleyen bir anket uygulanmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya üniversite öğrencileri ve benzer yaştaki çalışan bireyler dahil edilmiş olup, farklı 
cinsiyet gruplarından 194 kişi kabul edilmiştir. Hastaların 56’sı (%29,02) erkek, 137’si (%70,98) kadın 
idi. Çalışmaya katılan hastaların ortalama (SS) yaşı 21,2 (3,0), ortalama (SS) boyu 168,17 (8,3) cm, 
ortalama (SS) kilosu 63,25 (14,0) kg ve ortalama (SS) beden kitle indeksi 22,23 (4,0) idi. Çalışmaya 
katılan bireylerin çoğu (%78,4) öğrenciyken; %5’i memur; %4’ü kimyager idi. Geri kalanı ise diğer 
mesleklerde çalışıyordu. Çalışan gruplarında cinsiyetler arası anlamlı bir fark yoktu. (p>0,05). 
Çalışmaya katılan bireylerin 173’ü (%89,2) bekar iken, 21’i (%10,8) evli idi. (p>0,05). Bireylerin 
%29.4’ü sigara kullanmaktaydı. 

Sonuçlar: Bu çalışma sonucunda obez bireylerde, negatif beden algısı ve beden dismorfik bozukluğunun 
obezite ile ilişkili olduğu görülmüştür. Obez kişilerin obez olmayanlara kıyasla benlik saygılarının daha 
düşük, bedenlerinden hoşnutsuzluklarının çok daha yüksek ve tüm bunlara bağlı olarak toplumsal 
kaçınmalar, uyum bozuklukları ile karakterize beden dismorfik bozuklarının daha yaygın olduğu 
görülmüştür. Çalışmamızda ortaya çıkan farklılıklar kültürel özelliklerin bireyler üzerine olan etkisiyle 
açıklanabilir. Bizim çalmamızda önceki çalmalara oranla BDB sıklığı daha düşük bulunmasına rağmen 
ergenlerin beden imajlarıyla ilgili hoşnutsuzluğu literatürdekiyle benzer çıkmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Obezite, beden dismorfik bozukluk, beden algısı.
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Sosyal Destek Algısının Hipertansiyonlu Bireylerin İlaç Tedavisine 
Uyumu ile İlişkisinin Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Burak Kaan İlik 
Danışmanı: Prof. Dr. Şule RABUŞ 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: Kronik hastalıklar süreğen nitelikte olup, genellikle düzenli izleme ve destekleyici bakım ile 
kontrol altına alınabilecek yavaş ilerleyen durumlardır. Çok sayıda çalışma, sosyal desteğin kronik 
hastalık yönetimi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı diyabet ve/
veya hipertansiyon hastalığı nedeniyle ilaç alan bireyler tarafından algılanan sosyal destek düzeyini 
belirlemek ve hastaların ilaç uyumu düzeyleriyle ilişkisini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel gözlemsel çalışma, İstanbul’da bulunan iki eczanede, 2 hafta boyunca 78 
hasta üzerinde gerçekleştirildi. İlgili demografik, klinik ve ilaçla ilgili veriler toplandı; ve hastalardan 
üç ayrı ölçek doldurmaları istendi: Morisky İlaç Tedavisine Uyum Ölçeği (MMAS); Çok Boyutlu 
Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS); İlaç Bilgi Testi. 

Bulgular: Çalışma, yaş ortalaması 66.14 olan 78 hasta üzerinde yapıldı. Ortanca (min-maks) hastalık 
durumu sayısı 2,5 (1-6) idi. MSPSS toplamı ve alt ölçek puanları, hastaların aileden ve diğerlerinden 
yüksek destek gördüklerini, arkadaşlarından ılımlı destek algıladıklarını ortaya koydu. Toplam 
puanla temsil edilen genel algılanan sosyal destek yüksekti. Öte yandan, hastalar düşük ilaç uyumu 
ve orta düzeyde ilaç bilgisi düzeyine sahipti. 

Sonuçlar: Algılanan sosyal destek puanı ile hastaların ilaç bilgi puanı arasında pozitif yönde anlamlı 
bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, algılanan sosyal destek puanının hastaların yaşı arttıkça azaldığı 
gözlendi. Algılanan sosyal destek, ilaç tedavisine uyum düzeyi ile korele bulunmadı. Genel algılanan 
sosyal destek yüksekti ve algılanan sosyal desteğin ilaç tedavisine uyum düzeyi ile korele bulunmadığı 
tespit edildi.

Anahtar kelimeler: Algılanan sosyal destek, ilaç tedavisine uyum, ilaç bilgisi, hipertansiyon, diyabet.
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Sosyal Destek Algısının Diyabetli Bireylerin İlaç Tedavisine Uyumu ile 
İlişkisinin Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Esra Kınay 
Danışmanı: Prof. Dr. Şule RABUŞ 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: Kronik hastalıklar süreğen nitelikte olup, genellikle düzenli izleme ve destekleyici bakım ile 
kontrol altına alınabilecek yavaş ilerleyen durumlardır. Çok sayıda çalışma, sosyal desteğin kronik 
hastalık yönetimi üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı diyabet ve/
veya hipertansiyon hastalığı nedeniyle ilaç alan bireyler tarafından algılanan sosyal destek düzeyini 
belirlemek ve hastaların ilaç uyumu düzeyleriyle ilişkisini araştırmaktır. 

Gereç ve yöntem: Bu kesitsel gözlemsel çalışma, İstanbul’da bulunan iki eczanede, 2 hafta boyunca 78 
hasta üzerinde gerçekleştirildi. İlgili demografik, klinik ve ilaçla ilgili veriler toplandı; ve hastalardan 
üç ayrı ölçek doldurmaları istendi: Morisky İlaç Tedavisine Uyum Ölçeği (MMAS); Çok Boyutlu 
Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (MSPSS); İlaç Bilgi Testi. 

Bulgular: Çalışma, yaş ortalaması 66.14 olan 78 hasta üzerinde yapıldı. Ortanca (min-maks) hastalık 
durumu sayısı 2,5 (1-6) idi. MSPSS toplamı ve alt ölçek puanları, hastaların aileden ve diğerlerinden 
yüksek destek gördüklerini, arkadaşlarından ılımlı destek algıladıklarını ortaya koydu. Toplam 
puanla temsil edilen genel algılanan sosyal destek yüksekti. Öte yandan, hastalar düşük ilaç uyumu 
ve orta düzeyde ilaç bilgisi düzeyine sahipti. 

Sonuçlar: Algılanan sosyal destek puanı ile hastaların ilaç bilgi puanı arasında pozitif yönde anlamlı 
bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca, algılanan sosyal destek puanının hastaların yaşı arttıkça azaldığı 
gözlendi. Algılanan sosyal destek, ilaç tedavisine uyum düzeyi ile korele bulunmadı. Genel algılanan 
sosyal destek yüksekti ve algılanan sosyal desteğin ilaç tedavisine uyum düzeyi ile korele bulunmadığı 
tespit edildi.

Anahtar kelimeler: Algılanan sosyal destek, ilaç tedavisine uyum, ilaç bilgisi, diyabet, hipertansiyon.
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Meme Kanseri Tedavisinde Sıklıkla Kullanılan İlaçların İlaç-İlaç 
Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Zuhal Çökmez 
Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Songül TEZCAN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2019

ÖZET 

İlaç-ilaç etkileşimleri, ilaç kaynaklı problemler arasında en sık karşılaşılan durumlardan biridir. 
Özellikle kanser gibi çoklu ilaç kullanımı gerektiren hastalıkların tedavisinde ortaya çıkabilmektedir. 
Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türü olup, tedavisinde, lokal ve sistemik tedaviler 
kombinasyon şeklinde uygulanmaktadır. Sistemik tedaviler arasında yer alan, antikanser ilaçların bir 
arada kullanılması, ilaç-ilaç etkileşim riskini arttırmaktadır.  Klinik eczacılar, ilaç etkileşimlerinin 
kontrolünde önemli bir role sahiptir. Çalışmamızda, internet veri tabanları (Medscape ve 
Micromedex) kullanılarak, meme kanseri tedavisinde kullanılan ilaçların olası ilaç-ilaç etkileşimleri 
belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler: Meme kanseri, antikanser ilaçlar, ilaç-ilaç etkileşimleri, klinik eczacı.
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Aile Planlamasında Oral Kontraseptif Kullanımında Hasta Eğitimi ve 
Eczacının Rolü

Öğrencinin Adı-Soyadı: Elif Yaren Ortasöz 
Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Songül TEZCAN 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2019

ÖZET

Aile planlaması, eşlerin kişisel isteklerine, ekonomik imkanlarına göre doğumun zamanını 
planlamalarına imkan sağlayan tıbbi uygulamalardır. Kontrasepsiyon, temel üreme biyolojik işleminde 
pek çok kontraseptif ürün seçeneğiyle gerçekleşebilir. Kontraseptif ürünler hormonal içeriği ve etki 
yöntemleri ile sınıflandırılır. Hormonal seçenekler oral kontraseptif hapları, kontraseptif yapıştırıcı 
yamalar (patchler), vajinal halkalar, implantlar, intravajinal ve intrauterin cihazları, mekanik bariyer 
yöntemler, spermisidler içerir.  Bariyer ürünleri, bir yumurtanın sperm ile başarılı bir şekilde 
döllenmesini engelleyen fiziksel bir engel oluşturarak hamileliği önler. Tüm ürünler ve yöntemler, 
faydaları ve potansiyel komplikasyonları ile ilişkilidir ve sağlık hizmeti danışmanları tarafından en 
tatmin edici seçenek seçilmektedir. Eczacılar, hastalarına kişisel durumlarına ve yaşam tarzlarına 
göre uygun kontraseptif ürün seçiminde yardımcı olmak için uygun şekilde konumlandırılmış sağlık 
çalışanlarıdır. Çalışmamızda, hamileliğin önlenmesi için kullanılan kontrasepsiyon yöntemleri, oral 
kontraseptif kullanımında hasta eğitimi ve eczacının rolü değerlendirilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Aile planlaması, kontrasepsiyon, oral kontraseptif ilaçlar, hasta eğitimi, eczacı.
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Diyabet Hastalarının İlaç Uyuncunun ve Diyabetik Ayak Bakımı İle 
İlgili Tutumlarının Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Furkan Şevik 
Danışmanı: Prof. Dr. Mesut SANCAR 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: İnfektif veya iskemik diyabetik ayak ülserleri hastanede yatan diyabetli hastaların yaklaşık 
%25’inin yatış nedenidir. Bu nedenle, diyabetik hastaların diyabetik ayak bakımına karşı tutumlarının 
ve ilaç uyuncunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma, 1 Ocak 2019 - 1 Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul’daki bir eczaneyi 
ziyaret eden diyabetli hastalarda gerçekleştirildi. Çalışma, araştırmacıların kendileri tarafından 
yapılandırarak hazırlanan bir anketle yüz yüze görüşme ile gerçekleştirilmiştir. 17 maddelik anket ve 
ilaç uyuncunu değerlendirmek için Morisky Green Levine İlaç Uyum Ölçeği kullanıldı. 

Bulgular: Bu çalışmaya 60 diyabet hastası dahil edilmiştir.  Katılımcıların yaş ortalaması 63,18 ± 8,60 
idi. Hastaların %60,0’ı kadındı. Hastaların %45,0’i ilaç tedavisine uyunçuydu. %95’i ayaklarını düzenli 
olarak yıkadığını beyan etmiştir; ancak, bunların sadece %43’ü ayaklarını tamamen kuruladığını 
ifade etmiştir.  %40’ı ayaklarını yıkamak için ılık su kullandığını belirtmiştir. %55’i evde yalınayak 
dolaşmadığını ifade etmiştir. %40’ı ayaklarındaki kuruluk için nemlendirici herhangi bir krem veya 
losyon kullanmadığını, %23.3’ü uzun süre ayakta duramadıklarını belirtmiştir. %21.7’si ise nasır veya 
siğil oluşumu için önlem almadıklarını beyan etmiştir. 

Sonuç: Anket sonuçları, bazı hastaların tedaviye uyumlu olmadığını ve diyabetik ayak bakımına 
karşı yanlış tutumlar gösterdiğini göstermiştir.  Çalışma popülasyonunun az olması nedeniyle; 
diyabetik hastaların ilaçlarına uyuncu ile diyabetik ayak bakımına yönelik tutumları arasındaki ilişki 
saptanamamıştır.

Anahtar sözcükler: Diyabetik ayak, tutum, uyunç, eczane.
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Kardiyovasküler Hastalıklara Sahip Hastaların Uyuncunun 
Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Selen Dede 
Danışmanı: Prof. Dr. Mesut SANCAR 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: Çalışmanın amacı kardiyovasküler komorbiditeleri olan hipertansif hastaların ilaç uyuncunu 
değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Ocak-Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul’da bir eğitim ve araştırma 
hastanesinin iç hastalıkları servisinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya en az bir kardiyovasküler 
hastalığı olan ve bu endikasyonlar için en az bir ilaç kullanan hipertansif yatan hastalar dahil edildi. 
Katılımcıların uyuncuu değerlendirmek için 13 maddelik İlaç Uyum Öz-Yeterlilik Ölçeği-Kısa 
Form’un (MASES-SF) geçerliliği ve güvenilirliği yapılmış olan Türkçe uyarlaması kullanılmıştır. 
Daha yüksek puan daha iyi uyuncu göstermektedir. Puanlar 1 ile 4 arasında değişmektedir.  

Bulgular: Toplam 51 hastada (%43.1 erkek) yaş ortalaması 71.96±11.27 olarak hesaplandı. Bunların 
%74,5’i 8 yıldan daha az eğitim görmüştür. Alkol tüketimi (%5.9) ve sigara (%11.8) oranları düşüktü. 
Yirmi katılımcı, ailede kardiyovasküler hastalık öyküsü olduğunu belirtmiştir. Günlük kullanılan 
ilaçların ortanca değeri 7 (6-8) idi. MASES-SF ortalama madde puanları 2,94 ile 3,59 arasında 
değişmektedir. MASES-SF puanları ile eğitim düzeyi ve cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir korelasyon bulunmamıştır. Kullanılan ilaç sayısı arttıkça hastaların uyunç skorlarında azalma 
gözlenmiş; ancak bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. 

Sonuç: Hastaların hipertansiyona ek kardiyovasküler hastalığı olmasına rağmen Türkiye’de yapılan 
diğer çalışmalara göre daha yüksek bir uyunç oranı saptanmıştır.1,2

Anahtar sözcükler: Hipertansiyon, kardiyovasküler hastalık, uyunç, hastane.
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Nonsteroidal Antiinflamatuvar İlaçlar (NSAİİ)’ın Yan Etkileri ve İlaç 
Etkileşimleri Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Mert Koçak 
Danışmanı: Prof. Dr. Mesut SANCAR 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2019

ÖZET

Nonsteroidal Antiinflamatuvar İlaçlar (NSAİİ) dünya çapında en yaygın olarak reçete edilen 
ilaçlar arasında yer almaktadır. Her gün 30 milyondan fazla insanın bu ilaçları ağrı ve inflamasyon 
tedavisinde kullandığı tahmin edilmektedir. NSAİİ’ler bazı yaygın ilaçlar ile birlikte kullanıldığında, 
ilaç-ilaç etkileşimleri bildirilmiştir. NSAİ İlaçlar hastalar tarafından yaygın olarak kullanılan bir ilaç 
grubu olduğundan ilaç etkileşimlerinin bilinmesi ve incelenmesi oldukça önemlidir. Çalışmamızda 
eczaneye herhangi bir nedenle gelen 18 yaş ve üstü, en az 1 kez NSAİ ilaç kullanmış hastaların bilgi ve 
tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, 15 Şubat 2019 – 15 Mayıs 2019 tarihleri arasında 
yürütülmüştür. Çalışmada NSAI ilaç grubuna bağlı yan etki ve etkileşimler hakkındaki bilgi düzeyini 
ölçmek amacıyla hastaların ‘EVET/HAYIR’ şeklinde cevaplayacağı ve literatürdeki benzerlerinden 
esinlenerek bir anket hazırlanmıştır. Anket toplam 11 sorudan oluşmakta olup, NSAİİ almak üzere 
eczaneye gelen hastalarla yüzyüze uygulanmıştır. Çalışmaya 103 kişi katılmıştır. Katılımcıların genel 
olarak NSAI ilaçlarının etkileşimleri ve kontrenedikasyonları hakkındaki bilgi düzeyinin düşük 
olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: NSAI, etkileşim, bilgi düzeyi, yan etki.
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Hipertansiyon Tedavisinde Hasta Eğitim Broşürlerinin Hazırlanması 
ve Eczacının Rolü

Öğrencinin Adı-Soyadı: Betül Özgan 
Danışmanı: Prof. Dr. Mesut SANCAR 
Anabilim Dalı: Klinik Eczacılık 
Yılı: 2019

ÖZET

Hipertansiyon erişkin yaştaki mortalite ve morbiditenin en önemli sebeplerinden biridir. 
Hipertansiyon tanısı ile birlikte ömür boyu süren bir tedavi süreci başlar ve tedavide hedef, kan 
basıncının ilaç tedavisi ile ideal sınırlar içinde tutulmasıdır. Ancak ilaçla birlikte hastanın obez 
ise kilo vermesi, tuz kısıtlaması, egzersiz yapması, sigara içmemesi, alkol alımını sınırlandırması 
gerekir. Günümüzde hipertansiyona yönelik uygun yaşam biçimi ve tedavi olanaklarının bilinmesine 
karşın, kan basıncı kontrolü istenen düzeyde değildir. Tedavi edilenlerin %55.9’unun kan basıncı 
değerleri kontrol altına alınamamaktadır. Hipertansiyon kontrol altına alınmadığında; kalp, beyin 
ve böbrekle ilgili komplikasyonlar kaçınılmazdır.  Kötü kan basıncı kontrolünün major sebebi reçete 
edilen antihipertansif medikal tedaviye hasta uyuncunun düşük olmasıdır. Hastaların demografik 
özellikleri, ilaçların yan etkileri, ilaç dozunun uygunluğu, maliyet ve ilaç sayısı, hastaların bilgi 
düzeyi ve hipertansiyon ve tedavisine ilişkin inanç ve tutumları uyuncu olumsuz etkileyebilir. Kan 
basıncının etkili bir şekilde düşürülmesinde ilaç ve ilaç dışı tedaviye uyum esastır. Bu nedenle, 
eczacıların kan basıncı kontrolünün zayıf olduğu hastalarda ilaç uyuncunun desteklenmesi ve 
hastaların hipertansiyon takibindeki rollerini artırma çalışmaları, etkin ve kolay erişilebilir sağlık 
profesyonellerini temsil ettikleri için güçlendirilmelidir. Eczacılar hasta eğitimi, hasta takibi, ilaç 
etkileşimlerinin kontrolü gibi rolleri ile hastalık bilgisini artırma, hipertansiyon tedavisinde kullanılan 
antihipertansif ilaçların akılcı ve güvenli kullanımını sağlama konusunda önemli bir yere sahiptir. 
Çalışmamızda internet veri tabanları ve çeşitli makaleler kullanılarak, hipertansiyon hastalığı ve 
tedavisinde kullanılan antihipertansif ilaçlar ile ilgili hasta eğitim broşürleri hazırlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Hipertansiyon, antihipertansif ilaçlar, hasta eğitim broşürü.
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Monoklonal Antikorlar ve Kullanım Alanları ve Ranibizumab 
Kullanım Özellikleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Beyza Karaöz 
Danışmanı: Doç.Dr. Ali Demir SEZER 
Anabilim Dalı: Farmasötik Biyoteknoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

Monoklonal antikorlar hibrit hücreler aracılığıyla üretilen antikor topluluklarıdır. Bu teknoloji 
ileantikorların saf halde ve oldukça büyük miktarlarda üretilmesi imkanıelde edilmiştir. Geliştirilen 
teknoloji şöyledir: İstenilen antikorı doğal olarak üreten hücreler elde edilir. Ardından bu hücrelere 
sonsuz bölünme yeteneği kazandırılır ve kültür ortamında, istenen antikoru üretecek hibrit 
hücreler geliştirilir. Monoklonal antikorlar günümüzde çok çeşitli tanı ve tedavi yöntemlerinde 
kullanılmaktadır.

Bu derlemede monoklonal antikorların tanımı, kullanım alanları ve elde ediliş yollarından 
bahsedilip Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyon hastalığı tedavisinde kullanılan monoklonal antikor olan 
Ranibizumab daha yakından ele alınmıştır. Ranibizumab’ın yapısı, kullanımı ve endikasyonlarına yer 
verilmiştir.

Ayrıca bu derlemede Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyon hastalığı ve tedavi yöntemlerine yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Monoklonal antikor, ranibizumab, yaşa bağlı makula dejeneresyon, ranibizumab 
endikasyonları.
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Hyaluronik Asit: Eldesi, Özellikleri ve Tedavide Kullanımı

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gülberk Aytaç 
Danışmanı: Doç.Dr. Ali Demir SEZER 
Anabilim Dalı: Farmasötik Biyoteknoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

Hyaluronik asit (HA) β-1-4 ve β-1-3 glikozidik bağı ile bağlanmış D-glukuronik asit ve 
N-asetilglukozamin birimlerinin tekrarlanması ile oluşan bir polimerdir. Hyaluronik glikozaminoglikan 
grubunun sülfat içermeyen tek üyesidir ve ekstraselüler matriksin ana bileşenlerindendir. Gözün 
vitröz sıvısında, hyalin kıkırdakta, eklem sıvılarında ve deride bulunmaktadır. İnsan vücudunda 
birçok yapısal ve fizyolojik fonksiyonu vardır. Dokuların hidrasyonu ve nemlenmesinde, dokulardan 
madde geçişinde, hücrelerin hareketinde ve farklılaşmasında önemli rol oynamaktadır. Yüksek 
viskoelastisitesi, su tutma kapasitesi ve biyouyumluluğu sayesinde dermatoloji, kozmetoloji, ortopedi, 
romatoloji ve oftalmolojide çeşitli biyomedikal uygulamalarda kullanılmaktadır. Hyaluronik asit 
biyouyumlu, biyolojik olarak parçalanabilen, toksik ve immunojenik olmayan bir polimerdir ve 
hyaluronik asit reseptörleri birçok tümör hücresinde overeksprese olmuştur. Bu özellikleri sayesinde 
antikanser ilaçların taşınmasında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada hyaluronik asit’in 
yapısı, fizikokimyasal özellikleri, elde edilişi, dermatoloji, kozmetoloji, oftalmoloji ve osteoartrit 
tedavisinde kullanılışı ve farmasötik endüstride ilaç taşıyıcı sistemlerde kullanılışı hakkında bilgi 
verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hyaluronik asit, ilaç taşınması, biyoteknoloji, antikanser tedavi, nanotaşıyıcılar.

ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ / FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
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Parkinson Hastalığı’nda Gen Tedavisi ve Uygulanan Yöntemler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Nesfe Ender 
Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Suna ÖZBAŞ TURAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Biyoteknoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

Parkinson, etiyolojisi hala kesinlik kazanamamış ve toplumda özellikle yaşlılar arasında sıklıkla 
görülen bir sendromdur. Parkinson Hastalığı, nigrostriatal yolaktaki dopamin sinir hücrelerinin 
ilerleyici harabiyeti kaynaklı bradikinezi, rijidite ve tremorla karakterize bir motor sendromdur. 
Günümüzde Parkinson sendromunun ilaçla tedavisi semptomatiktir ve ilaçla tedavide bazı sorunlar 
ortaya çıkabilmektedir ve belli bir süre sonra ise ilaçla tedavi de işe yaramamaya başlamaktadır. Bu ise 
bu alanda yeni tedavi araştırmalarının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu araştırma alanlarından 
bir tanesi de gen tedavisidir.

Gen tedavisi en genel tanımıyla; genetik prensiplerin insan hastalıklarının tedavisinde kullanılmasıdır. 
Parkinson Hastalığı temel olarak gen tedavisi için umutlandırıcı bir hedef sunmaktadır. Çünkü temel 
patolojisi, sınırları  belirlenmiş ve iyi karakterize olmuş bir sinirsel devre sistemi içerisinde açıkça 
görülen sonuçları olan tek bir grup hücrenin dejenerasyonundan doğmaktadır.

Bu çalışmada gen tedavisi, gen tedavisinin uygulama alanları ve uygulama yöntemleri, Parkinson 
Hastalığı ve klinik kullanımdaki ilaçlar hakkında bilinenler ışığında kısaca bilgiler sunulmuş olup, gen 
terapisinde araştırılmakta olan methodlar, karşılaşılan sorunlar ve yeni gelişmelerden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gen Tedavisi, parkinson hastalığı, parkinson hastalığı’nda gen tedavisi.
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Koagülasyondan Sorumlu Protein: Faktör VIII

Öğrencinin Adı-Soyadı: Esra Betül Dirik 
Danışmanı: Doç.Dr. Ali Demir SEZER 
Anabilim Dalı: Farmasötik Biyoteknoloji 
Yılı: 2017

ÖZET

Hemofili-A hastalığı vücutta kanın pıhtılaşma sisteminde rol alan ve pıhtılaşma faktörleri olarak 
adlandırılan proteinlerin eksikliği veya yokluğu nedeniyle ortaya çıkan ve pıhtılaşma bozukluğu 
oluşturan X’e bağlı resesif olarak taşınan herediter bir kanama hastalığıdır. Görülme sıklığı 1/5000-
1/10 000 arasında değişir. Hemofili-A hastası bireylerde hematüri, GIS kanaması, derin doku 
kanaması, kas içi kanama, mukoz membran kanaması, intrakraniyal kanama, post travmatik ve 
cerrahi girişim sonrası kanama ve eklem içi kanama ihtimali yüksektir. 

Hastalıkta tedavi amacıyla yaygın olarak Faktör VIII konsantreleri kullanılmaktadır.

Faktör VIII rekombinant DNA teknolojisiyle ve rekombinant olmayan metotlarla kan plazmasından 
elde edilebilmektedir. Bunun yanısıra hemofili-A hastalarına gen tedavileri de uygulanmıştır.

Rekombinant DNA teknolojisiyle faktör VIII üretimi; faktör VIII sentezini kodlayan genin ait olduğu 
hücre (prokaryotik veya ökaryotik) genomundan veya kromozomundan restriksiyon enzimleriyle 
kesilerek çıkarılması, bunun taşıyıcı (vektör) DNA’sı ile birleştirilerek alıcı bir hücreye (prokaryotik 
veya ökaryotik) transfer edilmesi ve bu alıcı hücrede genin ekspresyonunun sağlanması yoluyladır.

Bu çalışma Hemofili-A hastalığı ve tedavisinde kullanılan Faktör VIII’in özellikleri, elde edilişi, 
kullanımı vs. bilgileri içeren bir derleme çalışmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Rekombinant DNA, gen tedavisi, faktör VIII, Hemofili-A.
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Monoklonal Antikorlar ve Rituximabın Özellikleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sinem Saar 
Danışmanı: Doç.Dr. Ali Demir SEZER 
Anabilim Dalı: Farmasötik Biyoteknoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Amaç: Çeşitli hedef moleküllere yönelik monoklonal antikorlar, kanser tedavisi başta olmak üzere 
günümüzün en etkin tedavileri arasına girmiştir. Yüksek düzeyde seçicilik ve düşük toksisite profilleri, 
yüksek maliyetlerine rağmen bu ajanların standart tedaviler içinde yer almalarını sağlamıştır. Bu 
moleküllerin tedavideki önemi ve başarısı ile farklı alanlarda kullanımları araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Monoklonal antikor grubu ilaçlar içerisinde önemli bir yere sahip olan rituximab, 
CD20’ yi hedef alan Ig G1 izotipinde kimerik bir monoklonal antikordur. Rituximab özellikle 
Hodgkin-dışı lenfoma tedavisinde başta olmak üzere Wegener granülomatozu, mikroskopik 
poliarteritis nodosa ve romatoid artrit gibi otoimmün hastalıkların tedavisinde kombinasyon 
şeklinde kullanılmaktadır. 

Tartışma: Kanser, transplantasyon ve bulaşıcı hastalıklar gibi türlü hastalıkların belirlenmesinde 
ve tedavisinde antikorlardan yararlanılmaktadır. Rekombinant teknolojisinin gelişmesiyle antikor 
kullanım alanı oldukça artmıştır. 

Sonuç: Sonuç olarak yapılan preklinik çalışmalarla hastalıkların progresyonunda rol alan yeni hedef 
proteinler tespit edilmekte ve bunlara karşı etkin olabilecek monoklonal antikor üretim çalışmaları 
çalışmaları devam etmektedir. Bunlar içerisinde rituximab onay aldığı günden itibaren etkinliği ve 
güvenliği ile birçok hastanın tedavisinde aktif olarak kullanılmış ve tedavi başarısını artırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Rituximab, monoklonal antikor, farmakoloji, üretim, CD20 2.
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Kök Hücreler ve Klinik Çalışmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Merve Doğan  
Danışmanı: Doç.Dr. Ali Demir SEZER 
Anabilim Dalı: Farmasötik Biyoteknoloji 
Yılı: 2017

ÖZET

Dokuların, sınırlı farklılaşma özellikleri olsa da kendilerine ait kök hücrelerinin var olduğu ve klinik 
uygulamalara girdiği son 10 yıldır bilinmektedir. Pek çok yeni çalışma erişkin dokularda da çok 
yönlü farklılaşma gösteren hücrelerin varlığını bildirmektedir. Kök hücreler özellikle iyileştirici ve 
yenileştirici tıbbi uygulamalardaki potansiyel rolleri nedeniyle araştırılmaktadır. 

Özellikle normal şartlarda hassas ve kendi kendini yenileme özelliği olmayan, nöronlar ve kalp kası 
gibi dokuların kök hücre uygulamaları ile tamirinin mümkün olması gelecekte umut vadeden tedavi 
uygulamaları arasındadır. 

Bu tez kök hücrelerin çeşitleri, elde edilmeleri ve klinikte kullanımlarıyla ilgili güncel bilgileri 
sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kök Hücre, kök hücrelerin klinikte kullanımı, kök hücre ve hastalıklar, kök 
hücre ve etik. 
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Biyoteknolojik İlaçlar-Enzimler                                                                                              
(Yapısı-Etki Mekanizması-Üretim Yöntemi ve Preparatlar)

Öğrencinin Adı-Soyadı: Mine Esen 
Danışmanı: Yrd.Doç. Dr. Suna ÖZBAŞ TURAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Biyoteknoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Geleneksel farmasötik ürünlerin çoğu kimyasal kaynaklıdır ve kimyasal yollarla üretilmektedir. 
Kimyasal kaynaklı ilaçlara ek olarak (son yıllarda oldukça önem kazanan) bazı farmasötik maddeler 
(örn. hormonlar ve kan ürünleri) biyolojik kaynaklardan modern biyoteknolojik teknikler ve 
genetik mühendisliği ile üretilmektedir. Bunlar biyoteknolojik ürünler ve biyofarmasötiklerdir. 
Biyoteknolojik ürünlerin bir grubu enzimlerdir. Enzimler çeşitli terapötik amaçlarla kullanılırlar. 
Örneğin, doku plazminojen aktivatörü trombolitik ajan olarak, asparaginaz anti-kanser ajan olara, 
nükleaz (DNase) ise kistik fibrozis tedavisinde kullanılır.

Anahtar Kelimeler: Biyoteknoloji, biyofarmasötikler, terapötik enzim, genetik mühendisliği.
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Biyoteknolojik İlaçlar-İnterferonlar                                                                                      
(Yapısı, Etki Mekanizması, Üretim Yöntemi ve Preparatları)

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ayşe Akay 
Danışmanı: Yrd.Doç. Dr. Suna ÖZBAŞ TURAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Biyoteknoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

‘Biyolojik’, ‘biyofarmasötik’ ve ‘farmasötik biyoteknolojinin ürünleri’ veya ‘biyoteknoloji ilaçları’ 
gibi terimler artık farmasötik literatürün kabul gören bir parçası haline geldi. Bununla birlikte, bu 
terimler bazen birbirinin yerine kullanılır ve farklı insanlara farklı şeyler ifade edebilir. 

‘Biyolojik’ teriminin, biyoteknolojik çaba tarafından üretilen herhangi bir farmasötik ürünü ifade 
ettiği düşünülse de, tanımı daha sınırlıdır. İlaç açısından, ‘biyolojik’ kelimesi genel olarak aşılar, 
toksinler ve alerjen ürünler gibi kandan elde edilen tıbbi ürünlere karşılık gelmektedir. ‘Biyoteknoloji’ 
çok daha geniş ve köklü bir anlam taşıyor. Esas olarak, ticari ürünler imalinde biyolojik sistemlerin 
(hücreler veya dokular gibi) veya biyolojik moleküllerin (enzimler veya antikorların) kullanılması 
anlamına gelmektedir.

‘Biyofarmasötik’ terimi ilk kez 1980’lerde kullanıldı ve modern biyoteknolojik tekniklerle, özellikle 
genetik mühendisliği veya monoklonal antikorlarda hibridoma teknolojisi ile üretilen bir terspötik 
protein sınıfını tanımlamaktadır. Biyofarmasötiklerin veya biyoteknolojik ürünlerin çoğunluğunun 
artık onaylanmış veya gelişimi genetik mühendisliği yoluyla üretilen proteinler olmasına rağmen, bu 
terimler artık nükleik asit bazlı, yani DNA veya RNA bazlı ürünler ve tüm hücre bazlı ürünleri de 
kapsamaktadır.

İnterferonlar da birer biyoteknolojik üründür. Bu ödevde; interferonlar, interferonların yapısı, 
sınıflandırılması, biyolojik etkileri, interferonlarda sinyal iletimi, biyoteknolojik olarak üretimleri, 
tıbbi olarak kullanımları ve günümüzde kullanılan preparatları araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Biyoteknolojik üretim.
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Biyolojik ve Biyoteknolojik Ürünlerde Preklinik Çalışmalar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sedanur Üner 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Suna ÖZBAŞ TURAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Biyoteknoloji  
Yılı: 2018

ÖZET

Biyolojik ürünler; aşılar, kan ve kan bileşenleri, alerjenler, somatik hücreler, gen terapisi, dokular ve 
rekombinant terapötik proteinler gibi geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Biyolojik maddeler, çeşitli 
doğal kaynaklardan (insan, hayvan veya mikroorganizma) izole edilir ve biyoteknoloji yöntemleri ve 
diğer ileri teknolojilerle üretilebilir.

Biyoteknolojik ilaçta; 1982’de insülinle başlayan gelişme hızla devam etmektedir. Halen çok sayıda 
biyoteknoloji ürünü ilaç ve aşı klinik deneme aşamasındadır.

Preklinik çalışmalar, yeni ilaçların geliştirilmesinde önemli bir adımdır. İlaç ve gıda katkı maddelerinin, 
piyasaya sürülmeden önce preklinik toksisite açısından değerlendirilmesini gerektirmektedir.

Biyolojik ve biyoteknolojik ürünler düzenleyici otoritelerin belirlediği kalite esaslarına uygun 
üretilir. Bu ürünlerde yapılması gereken preklinik güvenlik değerlendirmeleri biyolojik aktivite, 
farmakokinetik /farmakodinamik çalışmalar ve toksitite testlerini kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rekombinant, preklinik, terapötik protein.
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Biyomateryaller ve Biyomateryallerin Kullanım Alanları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Fecri Çelik 
Danışmanı: Doç.Dr. Ali Demir SEZER 
Anabilim Dalı: Farmasötik Biyoteknoloji  
Yılı: 2019

ÖZET

Canlı bir dokunun görevini yerine getiren, destekleyen veya canlı bir sistemin bir parçası olarak görev 
alan yapay veya doğal materyaller biyomateryal olarak adalndırılır. Günümüzde biyomateryal bilimi 
tıp, doku mühendisliği, biyokimya, fizik gibi alanlarla işbirliği içerisinde ilerleyen çok kampsamlı 
gelişen ve gelecek vaat eden bir teknolojik alandır. İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren 
ameliyat dikişlerine kadar uzanan binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan biyomateryaller de gelişen 
teknolojiye bağlı olarak aradan geçen zaman içerisinde yapısı ve etkileşimlerinin daha iyi anlaşılması 
ile bilimsel ve ticari anlamda ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Biyomateryaller, insan vücudundaki 
canlı dokuların işlevlerini yerine getirmek veya destek olmak amacıyla kullanılan doğal veya sentetik 
materyaller olup, sürekli veya belli aralıklarla vücut içerisindeki akışkanlarla temas halindedir. Bu 
yapılar herhangi bir canlı dokusu kadar vücut sıvılarıyla sürekli veya aralıkla temas halinde bulunur. 

Anahtar Kelimeler: Biyomateryal.
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Gen Tedavisinde Proteomiks ve Güncel Gelişmeler

Öğrencinin Adı-Soyadı: İsa Gülalan 
Danışmanı: Doç.Dr. Ali Demir SEZER 
Anabilim Dalı: Farmasötik Biyoteknoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Gen tedavisi hastalıkları tedavi etmek veya önlemek amacıyla eksik ya da hatalı protein üretimine 
neden olan, bozuk gen taşıyan hücreye normal geni yerleştirme yöntemine denir. ,gen tedavisi 
hastalıkları nükleotit düzeyinde tedavi etmeyi amaçlamaktadır. Akademik ve ticari laboratuvarların 
zorlu çalışmaları ile 2006 Yılı verilerine göre 127 gen tedavisi klinik deneme protokolü etik 
çevrelerce onaylanmıştır. Fakat sadece baş-boyun kanserleri için geliştirilen bir gen tedavisi ürünü 
rutin kullanım için Çin’de lisans alabilmiştir. Gen tedavisi denemelerindeki başarısızlıklar terapötik 
genlerin yetersizliğinden kaynaklanmamaktadır. Terapötik genleri aydınlatmak için en önemli 
yöntem proteomikstir. Proteomiks; belirli bir zamanda belli bir yerde bulunan tüm proteinlerin 
yapılarını, yerleşimlerini, miktarlarını, translasyon sonrası modifikasyonlarını, doku ve hücrelerdeki 
işlevlerini, diğer proteinlerle ve makro moleküllerle olan etkileşimlerini incelemektedir. Proteomik, 
dinamik bir terim olup farklı koşullarda hücre, doku veya vücut sıvılarındaki proteinlerin kantitatif 
analiz teknolojisi olarak tanımlanmaktadır. Bu teknoloji kalıtsal gen hastalıkları ve kardiyovasküler 
hastalıkları da içine alan bir dizi hastalığın tedavisi amacıyla geliştirilmekteyse de özellikle kanser 
tedavisi daha öne çıkmaktadır. Gen tedavisinin pratikte yaygın uygulama alanı bulabilmesi tedavi 
genlerinin hücrelere yeterli dozlarda aktarılabilmesine, genin hastalıklı hücreleri hedefleyebilmesine 
ve aktarılan yeni genlerin vücut tarafından sıkı kontrol altında tutulabilmesi gibi yolların 
geliştirilmesine bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: Gen, gen tedavisi, proteom, proteomiks.
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Hücre Kültüründe Temel Prensipler ve Ekipmanlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Fatma Sare Uzunköy 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Suna ÖZBAŞ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Biyoteknoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Geçtiğimiz 40 yıllık süreç hücre kültürü teknolojisinde büyük gelişmelere sahne olmuş ve sürekli 
gelişerek biyoteknoloji için vazgeçilmez duruma gelmiştir. Hücre kültürü teknolojisi gelişimi 
sırasında hücre biyolojisi, genetik mühendisliği, protein kimyası, genomiks ve kimya mühendisliği 
gibi pek çok alanla entegre olmuştur. Günümüzde hücre kültürü teknolojisi, özellikle büyük ve 
kompleks proteinlerin üretilmesi için rutin olarak kullanılan bir yöntemdir ve hücre kültürü temelli 
üretilen ürünler hastalıkların tedavisi ve önlenmesi için kullanılmaktadır. Hücre kültürü teknikleri 
çalışmaları in vitro hücre ve doku davranışları ve fonksiyonlarının belirlenmesi ile başlamış ve aşı 
üretiminin yapılması ile terapötik özellik de kazanmıştır. Hücre kültürü tekniklerinin gelişimindeki 
bir sonraki büyük adım, otoriteler tarafından sürekli hücre hatlarının onaylanması olmuştur. Genetik 
mühendisliği ve rekombinant DNA teknolojisinin kullanılması hücre kültüründe çeşitli ürünlerin 
üretilmesine olanak sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hücre, hücre kültürü, biyoteknoloji.
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Geleneksel Parfüm Formülasyonları Geliştirme

Öğrencinin Adı-Soyadı: Mustafa Akdaş 
Danışmanı: Doç.Dr. Timuçin UĞURLU  
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2016 

ÖZET

Parfümler, güzel koku vermek amacıyla kullanılan, içeriğinde uçucu yağlar, sentetik koku maddeleri, 
çözücü karışımı ve fiksatif bulunan kozmetik ürünleridir.

Parfümeride çözücü vücut ısısı tarafından hızla dağıtılarak uçurulur ve geriye kalan koku maddesi 
ise uzun süre boyunca vücuttan buharlaşarak etrafa yayılır. Kokunun buharlaşma hızı parfümün 
nota sınıflandırmasını belirler. Parfüm üst nota, orta nota, alt nota olmak üzere üç notadan oluşur. 
Parfüm formülasyonu geliştirmede bu sınıflandırma çok önemlidir.

Bu çalışmada başarılı bir parfüm formülasyonu oluşturmada dikkat edilmesi gereken adımlar ve 
parfüm formülasyonları çeşitleri incelenmiştir.

Elde edilen bilgiler ışığında tez çalışması süresince bazı parfüm formülasyonları da geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Koku, parfüm, parfüm formülasyonları, kozmetik.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

428

Lipozomlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Şükran Koca  
Danışmanı: Doç.Dr. Timuçin UĞURLU  
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2016 

ÖZET

Lipozomlar, tabakalı fosfolipitlerin bileşimiyle meydana gelen çok küçük (nanometre boyutunda) 
kabarcıklardır. Hazırlanmaları için temel olarak doğal veya benzeri lipitler kullanılmaktadır. Bu 
moleküller hidrofil ve lipofil bölge içermeleriyle karakterize edilmektedir. Boyutlarına göre küçük 
(Small) ve büyük (Large), tabaka sayılarına göre de tek tabakalı (Monolayer), iki tabakalı (Bilayer) ve 
çok tabakalı (Multiplelayer) olarak sınıflandırılmaktadır. Farklı tip lipozomların eldesi için değişik 
hazırlama teknikleri ve lipidik bileşimler kullanılmaktadır. Değişik lipozom fomülasyonlarının 
karakteristik ve özellikleri hazırlama tekniği, lipidik bileşim, yük, aktif ürün vb. tarafından 
belirlenmektedir. Bütün bu değişkenler elde edilen son aktif lipozom ürününün davranışı üzerinde 
önemli etkiye sahiptir. Her bir lipozom türü kendine has potansiyel aplikasyon alanına sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Lipozom, fosfolipit

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
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Aerosol Sistemler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Melike Aysi  
Danışmanı: Doç.Dr. Timuçin UĞURLU  
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2016 

ÖZET

Son 5-10 yıl içinde solunum sistemi yolu ile inhalasyon şeklinde tedavi giderek önem kazanmıştır. 
İnhalasyon yolu ile ilaç kullanmak akciğer hastalıklarının tedavisinde tercih edilmektedir. Özellikle 
KOAH ve astım gibi kronik hastalıkların tedavisinde inhalasyon başta gelen tedavi şeklidir.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan inhalasyon sistemleri ölçülü doz inhaleri (ÖDİ), kuru toz 
inhaleri (KTİ) ve nebülizatörlerdir. İnhalasyon tedavisi ile aynı etkinliği sağlamak için, diğer yollara 
göre daha az ilaç kullanılır, sistemik yan etkiler daha azdır, etkinin başlama süresi daha kısadır. ÖDİ’ 
lerin avantajları çabuk kullanılabilmesi, kompakt ve kolay taşınabilmesi, birden çok doz içermesi 
ve diğer araçlara göre ucuz olmasıdır. Dezavantajları itici gaz (CFC) gerektirmesi, fazla miktarlarda 
orofarengeal birikim olması ve el-ağız koordinasyonu gerektirmesidir. ÖDİ ile meydana gelen 
hataları ve komplikasyonları hava odacığı (spacer) ile minimuma indirmek mümkün olmuştur. ÖDİ 
ile kıyaslandığında, KTİ ile uygulanan aynı doz ilaç akciğere yaklaşık iki kat fazla ulaşır, orofarinkste 
biriken miktar ise daha az olmaktadır. 

İnhaler ilaçları kullanırken yapılan hatalar, bu hastalıkların tedavi başarısızlığında önemli yer teşkil 
eder. İnhalasyon tedavisinin başarısını etkileyen faktörler hasta uyumu, akciğerde depolanma miktarı, 
kullanılan inhalasyon teknikleri ve araçlardır. İnhaler ilaçların doğru kullanımında en önemli faktör 
hasta eğitimidir. Bu nedenle bu ilaçları yazan doktorların, eczacıların ve diğer sağlık çalışanlarının 
hastalara yeterli düzeyde eğitim vermeleri gereklidir.

Anahtar Kelimeler: İnhalasyon, aerosol, ölçülü doz inhaler, kuru toz inhaler, nebülizatör.
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Saç Dökülmesinde Kullanılan Dermokozmetik Ürünler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sezgi Öztürk 
Danışmanı: Doç.Dr. Oya KERİMOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2016

ÖZET

Saç, hem kadınlar hem de erkekler için fiziksel görüntünün önemli bir parçasıdır. Kişinin psikolojisini 
ve sosyal hayatını etkileyen saçın bakımı için pek çok ürün tüketicinin kullanımı için piyasaya 
sürülmüştür. Bu ürünler dünya kozmetik piyasasında hem ithalat hem de ihracat açısından önemli 
bir yere sahiptir. Saç bakım ürünleri Türkiye’nin kozmetik ürün ihracatında ikinci sırada, kozmetik 
ürün ithalatında ise üçüncü sıradadır. Saç bakım ürünlerindeki en büyük pazar payı ise saçlı deri ve 
saçın temizliği için kullanılan şampuanlardır. Günümüzde tüketici saç ve saçlı deriyi temizlemenin 
dışında, saçı yumuşatmak, kolay taramak, elektriklenmesini engellemek, kepek oluşumunu önlemek, 
saç tellerini kuvvetlendirmek ve dökğlme hızını yavaşlatıp bunu tedavi etmek için saç bakım 
ürünlerini tercih etmektedir.

Ana işlevi temizlik olan saç bakım ürünlerinin yukarıda belirtilen etkileri oluşturabilmesi için içeriğine 
saç teli ile etkileşen bazı maddeler konulmaktadır. Bugünün şampuanları ve saç bakım ürünleri farklı 
etken madde ve yardımcı maddeler sayesinde çok sayıda işleve sahip olup dermokozmetik olarak 
değerlendirilmesi gereken ürünlerdir. 

Bu çalışmada günümüzün en önemli saç problemlerinden biri olan saç dökülmesinin çeşitlerinde, 
tedavisinden ve kullanılan dermokozmetik ürünlerin içeriklerinden bahsedilerek bilinçlendirme 
sağlanması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Saç dökülmesi, dermokozmetik.
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Farmasötik Dozaj Formülasyonlarında Emülsiyonların Yeri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Fatime Zeqiri 
Danışmanı: Doç.Dr. Oya KERİMOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2016

ÖZET

Son yıllarda emülsiyonların, mikroemülsiyonların, nanoemülsiyonların ve çoklu emülsiyonların 
farmasötik dozaj formları olarak kullanımı ve piyasadaki örnekleri büyük artış göstermiştir. 

Yine aynı şekilde son yıllarda mikroemülsiyonlara ve nanoemülsiyonlarla ilgili hızlı gelişme sanayinin 
bir çok alanında yeni üretim modellerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle ilaç, kozmetik 
ürünlerin geliştirilmesi ve başarılı sonuçlar alınması, bu alana yönlendirmiş ve her geçen gün önem 
kazanmaktadır. 

Her geçen gün dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda araştırma yapılmakta ve yeni ürünler 
üretilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Emülsiyon, mikroemülsiyon, nanoemülsiyon.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

432

Deri Yaşlanmasına Karşı Kullanılan Lipozomlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Büşra Karcı 
Danışmanı: Doç.Dr. Oya KERİMOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2016

ÖZET

Önemli görevlere sahip olan derimiz vücudumuzun kompleks bir organıdır ve yaşlanmanın en çok 
etkilendiği yapıların başında gelir. Yaşlanmaya bağlı olarak epidermis ve dermişte birçok değişiklikler 
meydana gelmektedir. Her geçen gün önem kazanmaya devam eden antiaging çalışmaları ve 
teknolojik gelişmelerle yaşlanma süreci yavaşlatılmaya çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Deri yaşlanması, lipozom.
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Cilt Temizleme Ürünleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gizem Güloğlu 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Emine ALARÇİN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

Bu çalışmada insan derisinin yapısı, fonksiyonları, cilt tipleri ve özellikleri, cilt temizliğinin amacı 
ve önemi, cilt bakımındaki yeri, uygun temizleyici ürün seçimi ve güncel cilt temizleyici ürün 
formülasyonları incelenmiştir. Cilt bakımının ilk basamağı doğru ve etkin cilt temizliğidir. Cilt 
temizleyici ürünler, cildin sağlıklı durumunu sürdürmek, oluşması muhtemel cilt problemlerini 
ve yaşlanma belirtilerini önlemek veya mevcut olan problemleri ortadan kaldırmak amacıyla 
topikal olarak uygulanan ürünlerdir. Geçmişten bugüne birçok cilt temizleyici ürün formülasyonu 
geliştirilmiştir. Cilt temizliğinde kullanılan kremler, jeller, losyonlar, köpükler ve yağlar birbirlerinden 
farklı şekilde etki gösterirler ve uygulanmaları gereken cilt tipleri farklıdır. İnsanların cilt tiplerini 
tanıyarak cilt yapısına uygun temizleyici ürüne yönelmeleri son derece önemlidir. Cilt temizleyici 
ürünlerin; birçok deri hastalığının tedavisinde kullanımlarının gösterdiği yararlı etkinin yanında, 
yanlış kullanımları ile deri hastalıklarına sebep olabileceklerine dair mevcut bilgiler vardır. Kullanılan 
temizleyici ürünler deride alerji ve iritasyona, kuruluğa, tahrişe, kötü görüntüye neden olmamalı, 
cildin doğal florasını bozmamalı ve belirli standartlara göre üretilmiş olmalıdırlar. Temizleyici 
ürünlerin doğal deri florasına müdahelesiyle derinin bariyer fonksiyonu kaybolmakta, vücutta çeşitli 
enfeksiyonlar meydana gelmektedir. Derinin vücudu tamamen örten komplike ve en büyük organ 
olması, dış faktörlere bariyer görevi üstlenmesi; derinin dolayısıyla deri ile temas edecek topikal 
temizleyicilerin içeriklerini de son derece önemli kılmaktadır. Bu çalışmada, farklı cilt tiplerinde 
tercih edilecek etkin maddeler ve farklı formülasyon içerikleri incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Cilt bakımı, temizleyiciler, cilt tipleri, cilt temizliği, kozmetik.
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Dermokozmetiklerde Satış ve Pazarlama

Öğrencinin Adı-Soyadı: Mehmet Ali Ay 
Danışmanı: Dr. Öğr.Üyesi Gökçen YAŞAYAN  
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

Son yıllarda büyük gelişim gösteren dermokozmetik sektöründe bilimsel teminat arayışı artmış, 
orijinal aktif maddeli, zararsızlık garantili, gerçek söylemlerle kuvvetli reasürans arayışına girilmiştir. 
Faydalanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilen kozmesötik ürünler eczacı bilgisi ve danışmalığında 
kullanılması bu konuda büyük önem kazanmıştır. (1) Öte yandan ilaçlarla kombine edilerek yan 
etkiler belli ölçütlerde kontrol edilebilir konuma gelmiştir. (2) Eczane ekonomik perspektifinden ise 
kar marjı ve ödeme avantajı olan bu ürün grubu ile hasta bağlılığını arttırmıştır.(1) 

Bu çalışmada küresel ve ulusal dermokozmetik pazarı hakkında bilgiler verilerek, gelişim perspektifleri 
eczane/eczacı açısından incelenmiştir. Ayrıca satış ve pazarlama konusunda bilgiler verilerek eczanede 
uygulanma şekilleri ve hastaların sosyal stillerine göre eczacının rolleri belirtilmiştir. Ayrıca bu 
çalışmayla sosyal eczacılığın gündemde tutulması, eczacının işletme bilgisinin vurgulanması, eczacılık 
eğitim programların bu konuda revize edilmesi, yetişmekte olan eczacıların gerekli donanıma sahip 
olması, mezun eczacıların ise meslek içi eğitim programları oluşturularak desteklenmesi gibi hedefler 
amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Dermokozmetik, kozmesötik, kozmetik, satış ve pazarlama. 
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21.YY Eczanelerinde OTC Ürünleri ve İlaç Dışı Ürünler Üzerine 
Pazarlama Yaklaşımları ve Sonuçları

Öğrencinin Adı-Soyadı: H. Murat Şahin 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Gökçen YAŞAYAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2016

ÖZET  

Bu çalışmada, günümüz eczanelerinde OTC ve ilaç dışı ürünlerin satışı üzerine yapılan pazarlama 
çalışmaları ve bu çalışmaların hasta/müşteri davranışlarına etkileri konusu, çeşitli ülkelerdeki 
eczaneler üzerine daha önceden yapılmış çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçlarını içeren makaleler 
incelenip araştırılmıştır. 

Çalışmanın amacı; günümüzde, hızla sadece sıradan bir ilaç temini ve danışmanlığı mağazası 
olmaktan çıkan ve bir dönüşüm içine girmesi kaçınılmaz olan serbest eczanelerin, hasta/müşteri 
ihtiyaçlarına pazarlama stratejileri ile nasıl yanıt vermesi gerektiğini ve sorunun/ihtiyacın çözümüne 
yönelik yapılan bu yaklaşımın serbest eczanelerin devamlılığını nasıl etkileyeceğini saptamaktır.

Anahtar Sözcükler: OTC, ilaç dışı ürünler, satış ve pazarlama. 
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Akne Tedavisinde Kullanılan Dermokozmetikler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Şeyda Kaya 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Gökçen YAŞAYAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

Bu çalışmada akne tedavisinde kullanılan dermokozmetikler incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle 
kozmetik ürün nedir açıklanmış, ardından ilk çağdan günümüze kozmetiğin serüveni ve kullanım 
amaçları tanımlanmıştır. Daha sonra kozmetik, kozmesötik ve ilacın ne olduğu anlatılmış, aralarındaki 
farklara değinilmiş ve kozmetikler sınıflandırılmıştır. Deriye uygulanan kozmetik preparatların 
bileşimine giren bazı bitkiler ve bunların kullanış amaçları, dermokozmetiklerle ilgili dikkat edilecek 
bazı hususlara değinildikten sonra piyasadaki dermokozmetiklere örnekler verilmiştir.

Akne vulgaristen bahsedilmiş ve epidemiyolojisi, etyolojisi, patogenezi, gelişimi ve derecelendirilmesi 
anlatılmıştır. Akne vulgaris tedavisi ele alınıp topikal, sistemik, lazer ve bitkisel tedavi yöntemleri 
anlatılmıştır. Son olarak güncel araştırmalar incelenerek tartışma ve sonuç kısmı oluşturulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Dermokozmetik, kozmetik, kozmesötik, ilaç, akne vulgaris.
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Bebek Cilt Bakım Preparatları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Elif Yağmur Otlu 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Sevinç ŞAHBAZ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2016

ÖZET

Bu çalışmada bebek cildinin özellikleri, sık görülen deri hastalıkları ve bebeklerde kullanılan çeşitli 
kozmetik formülasyonlar incelenmiştir. Anne karnındaki güvenli ve steril ortamı terk ederek her 
türlü zararlı ajana açık dış dünyaya uyum sağlamaya çalışan bebek cildi yetişkinlere göre çok daha 
hassas ve kırılgan bir yapıdadır. Bu nedenle bebeklerde cilt bakımı, enfeksiyonların önlenmesi ve dış 
etkilere karşı korunma sağlanması açısından büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada bebek ve yetişkin 
cildi arasındaki farklılıklar ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Bütün bu farklılıklar özellikle anatomik 
ve fonksiyonel gelişimin devam ettiği yaşamın ilk bir yılında bebeklere uygulanan kozmetik ürünlerin 
seçiminde büyük bir öneme sahiptir. Bu ürünler bebek derisinin özellikleri göz önüne alınarak 
formüle edilmeli ve istenmeyen reaksiyonlara neden olmamalıdırlar. Bu ürünlerin üretimlerinde ve 
içeriklerinde bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Ürünlerde parfüm, boyar madde, koruyucu ve tahriş 
edici özelliği yüksek olan surfaktanlar gibi madde gruplarının kullanılması, yanlış ürün seçimi veya 
doğru ürünün yanlış kullanımı çeşitli cilt sorunlarına neden olabilmektedir. Bebek kozmetiklerinin 
temel amaçları temizleme ve korumadır. Şampuanlar, sabunlar, yağlar, pudralar, emolyentler, güneş 
kremleri, ıslak mendiller, temizleme sütleri ve temizleme losyonları bebeklerde sıklıkla kullanılan 
kozmetik ürünlerdir. Bu çalışmada formülasyonlar hakkında detaylı bilgi verilmiş olup her bir grup 
için piyasadaki ürünler içerik ve fiyat açısından değerlendirilerek karşılaştırılması yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bebek kozmetikleri, bebek cildi, yenidoğan, kremler, temizleyiciler
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Argan Yağı ve Kozmetiklerde Kullanımı

Öğrencinin Adı-Soyadı: Kübra Konyar 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Sevinç ŞAHBAZ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2016 

ÖZET

Bu çalışmada derinin yapısı üzerinden kuru derinin özellikleri incelenmiş ve kuru deriye neden 
olan faktörlere yer verilmiştir. Kuru deri problemleri, rüzgar ve güneşe bağlı olarak artar. Yanlış cilt 
bakımı uygulamak, özellikle nem kaybı yaşayan cildi korumamak, bu problemleri şiddetlendirir. 
Cildin nem dengesini korumak ve çevresel faktörlerin cilt üzerinde yarattığı hasarları önlemek için 
nemlendiriciler kullanılır. Bitkisel yağların nemlendirici preparatlarda kullanılışı uzun bir geçmişe 
sahip olmakla birlikte, bilimsel gelişmelere dayanarak bunların gözden geçirilmesi gerekmektedir. 
Son yıllarda giderek önem kazanan Argan yağı, Argania spinosa bitkisinden elde edilmektedir. 
İçerdiği zengin temel yağ asitleri ve E vitamini sayesinde derinin nemlenmesinde, egzama ve 
psöriyazis tedavisinde ve saç bakımında kullanılmaktadır. Bu bitirme ödevinde Argan yağının 
kozmetik ürünlerde kullanımı incelenmiş ve ülkemizde bulunan preparatları araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Argania spinosa, Argan yağı, bitkisel yağlar, kuru deri, cilt bakımı, nemlendiriciler.
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Saç Boyaları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Aylin Kavaklı 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Sevinç ŞAHBAZ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2016 

ÖZET

İnsanları birbirinden ayırt eden karakteristik özelliklerden biri olan, farklı renk ve yapısı ile çeşitlilik 
gösteren saçlar, yüzyıllardır tüm toplumlarda insanlar üzerinde sosyal, kültürel ve psikolojik bir 
önem arz etmiştir. Bu bitirme ödevinde ilk olarak, saçın yapısı ve fizikokimyasal özellikleri ele 
alınarak, saçın ana maddesinin keratin yapıda protein olduğu gözlemlenmiştir. Kıl folikülü yapısı 
ve özellikleri incelendiğinde, kıl şaftını oluşturan üç temel yapı; kütikül, korteks ve medulladır. Kılın 
büyüme döngüsü üzerinde, hem folikül içi hem folikül dışı faktörlerin etkisi olduğu araştırılmış, 
hormonlar, ilaçlar, vitamin ve mineraller, mevsimsel değişiklikler gibi faktörlerin de büyümede etkili 
olduğu görülmüştür.

Saçın renginin melanin pigmenti kaynaklı olduğu görülmüş, pigment üretiminde azalmaya bağlı 
olarak gri saç oluşumu meydana geldiği gözlemlenmiştir. Bitirme ödevinin temel konusu olan saç 
boyaları; rengi açılmış, beyazlamış saçı boyayarak daha genç bir görünüm sağlamak, saçın rengini 
değiştirerek modaya uygun hale getirmek için kullanılan kozmetikler olarak tanımlanmıştır. Saç 
boyaları temel olarak oksidasyon gerektiren ve oksidasyon gerektirmeyen boyalar olarak ele alınmış, 
bu sınıflandırmaya göre ülkemizdeki saç boyaları formülasyonları incelenmiştir.  

Son olarak, saç boyalarının insan sağlığı üzerine olan etkilerinin incelendiği bu bitirme ödevinde, saç 
boyalarında en sık gözlemlenen reaksiyonların alerjik ve kontakt dermatit olduğu açıklanmıştır. Saç 
boyaları maddelerinin karsinojenliği ve gebelerde kullanımının güvenliliği ise geçmişten günümüze 
hala tartışma konusudur.

Anahtar kelimeler: Saçın yapısı, kıl folikülü, melanin, saç boyaları, oksidasyon. 
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Transdermal Kontrollü Salım Sistemleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Özge Adalı 
Danışmanı: Doç.Dr. Timuçin UĞURLU  
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Transdermal preparatlar , deri yolu ile uygulama sonucu ilaç salımını yaparak sistemik etki 
oluşturan farmasötik teknoloji yöntemleri ile hazırlanmış kontrollü salım sistemleridir. Oral ve de 
diğer konvansiyel ilaç uygulamaları sonrasında  etken maddenin kan plazmasındaki konsantrasyon 
değişimleri ilaç uygulamaları sonrasında hastaların yan etki ve toksisite gibi sorunlarla 
karşılaşmalarına neden olmaktadır.Kontrollü salım sistemleri ise kontrollü doz uygulaması imkanı 
tanımaktadır.

Deri, ilaç uygulamalarında önemli bir yol olmakla birlikte avantajlar da sağlamaktadır.Günümüze 
kadar , merhem ve krem formülasyonlarının topikal ilaç uygulaması tedavisinde önemli bir yeri 
vardı.Fakat bu topikal uygulamaların kısıtlamaları ve de polimer teknolojisindeki gelişmeler ile 
birlikte transdermal salım sistemlerine yönelik çalışmalar da artmıştır.

Transdermal salım sistemlerindeki gelişmelerle birlikte özellikle oral ilaç kullanımına pekçok 
üstünlük elde edilmiştir.Transdermal salım sistemleri ile ilk geçiş etkisi ve gastrointestinal iritasyon 
önlenebilmektedir.

 Bu çalışmanın amacı ise transdermal kontrollü salım sistemlerinin tedavideki önemi vurgulanarak 
farmasötik teknoloji açısından  incelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Transdermal sistemler, deri, polimerler.
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Nazal İlaçlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Recep Başar Kıraç 
Danışmanı: Doç.Dr. Timuçin UĞURLU  
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Günümüzde nazal yoldan kullanılan pek çok ilaç vardır. Hastalıkların tedavisinde nazal yolun tercih 
edilmesinin pek çok avantajı ve dezavantajı vardır. Nazal yolun avantajlarından faydalanabilmek 
amacıyla yeni ilaçların geliştirilebilmesi için dezavantajlarını ortadan kaldırabilecek ve sorunları yok 
edebilecek fikirler ve çözümler üretilmelidir. Bunların yapılabilmesi için burnun yapısı ve işleyişi 
hakkında bilgi sahibi olmak, bu konularda çalışmalar yapmak ve araştırmaların artmasını sağlamak 
büyük önem taşımaktadır. 

Nazal ilaçlar çoğunlukla lokal etkiler için tercih edilseler de sistemik etkiler için de kullanılabilirler. 
Fakat bu konudaki çalışmalar devam etmektedir.   Sistemik etki için nazal yol, genellikle gastrointestinal 
kanalda metabolize olan veya karaciğerde ilk geçiş etkisine uğradığından oral yolla kullanılamayan 
sistemik etkili ilaçların organizmaya verilebilmesi için alternatif bir yol olarak kullanılmaktadır. 
Bunların dışında nazal yoldan kullanılmak üzere santral sinir sistemini hedef alan ilaçlar, insülin ve 
aşılar geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Nazal yolla uygulanmak üzere, klasik dozaj şekillerinden başka yeni ilaç taşıyıcı sistemlerin 
de geliştirildiği görülmektedir. Dozaj şeklinin etkinliği ilacın fizikokimyasal özelliklerine ve 
formülasyona ait faktörlere bağlıdır.

Yapılan umut verici araştırmalar ve çalışmalarla birlikte nazal yolun ilaç kullanımı açısından önemi 
giderek artmaktadır. Gelecekte de nazal yoldan uygulanan ilaçların sayılarının ve çeşitliliklerinin 
artış göstermesi şaşırtıcı olmaz. 
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Kanser Tedavisinde Kullanılan Lipozomlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Selin Çatıoğlu 
Danışmanı: Doç.Dr. Oya KERİMOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan kanser önemli bir sağlık sorunudur. Kanser 
hastalığının güncel tedavi yöntemleri, cerrahi uygulama ve sağlıklı hücreleri de öldüren hastada 
toksisiteye sebep olan radyasyon ve antineoplastik ilaç uygulaması yer alır. 

Günümüzde kanser tedavisinde kullanılan yöntemleri başlıca radyoterapi ve kemoterapi olarak ikiye 
ayırabiliriz. Bu yöntemler de karşılaşılan en önemli sorun tümör dokusuna özgü olmamasıdır. Bu 
sebeplerden dolayı, bu tür ilaçların nanotaşıyıcı sistemler şeklinde kanser hücrelerine aktif ve pasif 
hedeflendirilmesi önemlidir.

Son yıllarda kanser tedavisinde nanotaşıyıcı  sistemlerin kullanımı öne çıkmaya başlamıştır. Bu 
sistemlerden lipozom ile verilen ilaç miktarı azaltılarak, biyoyararlanım artırılır; yan etki ve toksik 
etkiler azaltılır.

Yeni ilaç taşıyıcı sistemlerden olan lipozomlar, güvenilir ilaç taşıyıcıdır. Lipozomlar geliştirmeye 
yönelik, yeniliğe açık nanotaşıyıcı sistemlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Lipozom, nanotaşıyıcı, kanser. 
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Erken Yaşlarda Kullanım için Yaşlanma Karşıtı Dermakozmetikler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Burcu Ağırman 
Danışmanı: Doç.Dr. Oya KERİMOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Ciltte yaşlanma, iç ve dış/çevresel etmenlere bağlı oluşan karmaşık bir olaydır. İç etmenler ile oluşan 
yaşlanmaya spontan veya intrinsik/kronolojik yaşlanma adı verilmektedir. Dış/çevresel etmenlere 
bağlı oluşan yaşlanma ise ekstrinsik veya foto yaşlanma olarak adlandırılır. 20’li yaşların ortalarına 
gelindiğinde cildin yapısal kollajen proteinin sentezi yavaşlamaya başlar, bu yavaşlama sonucunda 
ciltte hafif kırışıklıklar ve ince çizgiler gözlemlenir ve bu dönem ön yaşlanma dönemi olarak 
adlandırılır.

Ön yaşlanma adı verilen bu dönemde, yaşlanma belirtileri ortaya çıktığı andan itibaren cilt bakım 
ürünleri, yaşlanmanın belirtilerini önlemek ve kontrol altına almak için rutinleştirilmelidir. 

Yaşlanma karşıtı dermakozmetik ürünler yaşlanmanın yavaşlatılmasında ve yaşlanma belirtilerinin 
hafifletilmesinde kullanılan ürünlerdir. Son zamanlarda yaşlanma karşıtı dermakozmetiklerde, 
yeni taşıyıcı sistemler ve yaşlanma karşıtı maddeler kullanılarak alan oldukça genişletilmiş ve 
yeni metodlar geliştirilmiştir. Her bireyde cilt yapısına göre ve yaşa göre kullanılması gereken 
dermakozmetik ürünler farklılık gösterir. Cilt yaşlanmasının başlangıç yaşı genetik, hormonlar ve 
çevre tarafından etkilenir ve bu sebeple değişkenlik gösterir.

Anahtar kelimeler: Deri, yaşlanma, yaşlanma karşıtı kozmesötikler, antioksidan, lipozom.
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Parfümler ve Günümüzde Kullanımı

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sinem Yılmaz 
Danışmanı: Doç.Dr. Oya KERİMOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Parfüm, Latince ‘perfumum’ kelimesinden gelen, içerisinde farklı esans, alkol ve su bulunduran 
karışımlardır. Parfümün ilk kullanımı Mısır’a dayanmaktadır. 18. yüzyılda günümüzde de varlığını 
sürdüren markalar kurulmuştur. Koku alma mekanizması gizemini hala sürdüren bir mekanizmadır. 
Koku reseptörlerinin uyarılmasıyla başlayan bu süreç beyindeki merkezin uyarılması sonrasında 
kokunun yorumlanmasıyla son bulmaktadır. Koku maddeleri doğal ve sentetik olarak elde 
edilmektedir. Doğal koku maddeleri bitkilerden distilasyon, enfloraj, ekstraksiyon, dijesyon gibi 
faklı yollarla elde edilmektedir. Sentetik koku maddeleri ise doğal koku maddeleri temel alınarak 
laboratuvar ortamında sentezlenmektedir. Parfümler içeriğinde birden fazla koku içermektedir. 
Bu kokular, notalar olarak adlandırılmaktadır. Notalar, yoğunluk ve buharlaşma zamanlarındaki 
farklılıklardan dolayı üst, orta ve alt şeklinde üç gruba ayrılmaktadır. Bu gruplardan uygun 
eşleşmelerin yapılması, doğru kitleye doğru ambalajla hitap edilmesi parfümün yaratılmasında 
oldukça önemlidir. Seçimler yapıldıktan sonra parfüm; başarısı, kokunun davranışı, şiddeti, kalıcılığı 
açışından kontrol edilmektedir. Parfümler içerisindeki alkol su oranlarındaki farklılıklardan EDP, 
EDT, EDC gibi isimler almaktadır. Koku maddeleri aynı zamanda aromaterapide, psikolojik 
çalışmalarda, koruyucu olarak gıda endüstrisinde(antimikrobiyal, antibakteriyel) kullanılmaktadır. 
Ayrıca böcek kovucu, spazmolitik, antihistaminik özellikleri olan esanslar da bulunmaktadır. Aerosol 
sistemlerden yararlanılarak piyasaya sürülen parfümlerde üreticiler ambalaj konusunda da oldukça 
dikkatli ve özenli davranmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Parfüm, koku, esans, koku alma, aromaterapi.
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Saç Boyaları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Beyza Altay 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Gökçen YAŞAYAN 
Anabilim dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Bu çalışmada saç boyaları incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle detaylı olarak saçın yapısı açıklanmış, 
saça rengini veren pigmentlerden bahsedilmiş, ardından kozmetik, kozmetik preparatların 
sınıflandırılması ve saç kozmetiklerine değinilmiştir. Daha sonra saç boyalarının sınıflandırılması 
detaylıca açıklanmış, bazı kimyasal yapılarına yer verilmiş, saç boyalarının yan etkileri ve kanserojen 
etkilerine değinildikten sonra piyasadaki saç boyalarına örnekler verilmiştir. Son olarak güncel 
araştırmalar incelenerek tartışma ve sonuç kısmı oluşturulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Saç boyaları, saç boyaları ve kanser, gebelikte saç boyaları, kozmetik, saçın 
yapısı.
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İlaç Taşıyıcı Polimerik Sistemlerde Hidrojellerin Önemi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Erkan Yeta 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Gökçen YAŞAYAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

İlaç taşıyıcı polimer sistemler mikropartikül ve nanopartikül ilaç taşıyıcı sistemler olarak ikiye 
ayrılırlar. Bu sistemlerde: doğal, sentetik ve yarı sentetik polimerlerden yararlanılmaktadır. Polimerik 
sistemler ile vücut içine taşınan etkin maddenin kontrollü bir şekilde salınması ve yan etki profilinin 
azaltılması amaçlanmaktadır. Hidrojeller sahip olduğu su içeriği nedeniyle, doğal dokulara büyük bir 
benzerlik gösterir. Hidrojeller kuru ağırlıklarının binlerce katı kadar suyu absorblayabilen hidrofilik 
polimer ağ yapılardır. 

Anahtar Sözcükler: Polimerik mikropartiküler, polimerik nanopartiküller, polimerler, hidrojeller.
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Cilt Temizleyici Kozmetik Ürünler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Zeynep Ulu 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Gökçen YAŞAYAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2017

ÖZET

Bu çalışmada cilt temizlemede kullanılan dermokozmetikler incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle 
kozmetik ürün nedir tanımlanmış, ardından günümüze kadar kozmetiğin gelişimi ve değişen 
kullanılış amaçları tanımlanmıştır. Kozmetik, kozmesotik ve ilaç kavramları tanımlanmış, 
aralarındaki farklara değinilmiş ve kozmetikler sınıflandırılmıştır. Deriye uygulanan kozmetik 
preparatların bileşimine giren bazı bitkiler ve bunların kullanış amaçlarına örnekler verilmiştir.

Su ve sabunun temizlikteki önemine vurgu yapılmış sabunun kirleri uzaklaştırma mekanizmasından 
bahsedilmiştir. Cilt temizleyici ürünlerin genel amaçları sıralanmış olup alt başlıkları (kremler, jeller, 
losyonlar, köpükler, yağlar, maskeler ve abrasivler) ayrı olarak ele alınmıştır. Son olarak da güncel 
araştırmalar incelenerek tartışma ve sonuç kısmı oluşturulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Cilt temizleyici, kozmetik, kozmesötik, ilaç, sabun
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Güneşten Koruyucular 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sibel Can 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Gökçen YAŞAYAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2017

ÖZET

Bu çalışmada Güneşten yayılan ışınlar, bunların cilt üzerine etkileri ve güneş koruyucular 
incelenmiştir. Bu kapsamda özellikle ilaç, kozmetik ve kozmesötik nedir açıklanmış; ardından 
aralarındaki ilişki kısaca anlatılmıştır. Daha sonra kozmetikler sınıflandırılmıştır.

Derinin yapısı ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, derinin katmanları ve deriyle ilgili önemli 
mekanizmalar hakkında bilgi verilmiştir. Güneş ışınları ve ışınların etkileri anlatılmıştır. Foto 
yaşlanma ve beraberinde deri tipleri incelenmiştir. UV’ den korunma ve güneşten koruma faktörü 
açıklanmıştır. Güneşten koruyucu maddelerle ve formülasyon çeşitleri ilgili bilgi verilmiştir. Yapay 
bronzluk oluşturan ürünler ve güneşlenme sonrası kullanılan ürünler anlatılmıştır. Tekstilde güneş 
korunması nasıl sağlanır, kullanılan maddeler, UV adsorbanlardan bahsedilmiş; gelişmekte olan 
nanokompozitlerle ilgili bilgi verilmiştir.

Anahtar Sözcükler:  Deri, güneş, UV ışınları, koruyucular, Güneşten Koruma Faktörü.
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Terlemeye Karşı Kullanılan Kozmetikler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sezen Süzgeç 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Sevinç ŞAHBAZ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Bu çalışmada terlemenin fizyolojisi, terlemeye sebep olan başlıca etkenler, terlemeyi gerçekleştiren 
ekrin ve apokrin bezleri, terleme ile ilgili rahatsızlıklar ve terleme karşıtı olarak kullanılan ürünler 
ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. İnsan vücudu sıcak bir ortama girdiğinde kimyasal tepkimelerin 
etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi, vücut sıcaklığının korunması ve ısıl konforun sağlanması 
amacıyla terleme ve vazodilatasyon gibi tepkiler vermektedir. Ter memelilerin ter bezleri tarafından 
salgılanır ve salgılanması hipotalamus tarafından düzenlenmektedir. Bu çalışmada terlemede 
etkili olan ekrin, apokrin ve apoekrin ter bezleri ayrıntılı bir şekilde incelenmiş olup anotomik ve 
fonksiyonel farklılıklarından dolayı sebep oldukları ter bileşimin farklılıkları gösterilmiş, sonrasında 
terleme ve ter kokusuna karşı kullanılan preparatların başlıca farkları, etki mekanizmaları ve bu 
ürünlerin kullanılmasına bağlı oluşabilecek zararlı etkilerden söz edilmiştir. Antiperspirantlar 
terlemeyi önleyen maddeleri içerirken, deodorantlar yalnızca aksiller kokuyu gidermek amacıyla 
kullanılmaktadır. Bu nedenle tüm antiperspirantlar deodorant olarak kabul edilebilir, ancak tüm 
deodorantlar antiperspirant değildir. Çalışmada formülasyonlar hakkında detaylı bilgi verilmiş olup 
her iki grup için piyasadaki ürünler içerik açısından değerlendirilerek karşılaştırılması yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: Terlemenin fizyolojisi, ekrin ve apokrin ter bezleri, antiperspirantlar, 
deodorantlar, koltuk altı mikroflorası.
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Diş Macunları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Merve Bayraktar 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Sevinç ŞAHBAZ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Bu çalışmada diş macunlarını daha iyi anlayabilmek için öncelikle ağız, dil ve dişlerin anatomisi ve 
genel özellikleri incelenmiştir. Dişlerin sürme süreleri, ne zaman fırçalanmaya başlanması gerektiği, 
süt dişler ve kalıcı dişler arasındaki farklar da araştırılmıştır. Eski çağlarda diş temizliği için öncelikle 
misvak kullanılmaya başlanmışken günümüzde diş macunları ağız ve diş sağlığının en önemli 
öğesidir. Günde 2 defa dişlerin ve dilin fırçalanması ile birçok ağız problemi önlenmiş olmaktadır, 
özellikle de diş çürümeleri önlenebilir. Diş macunları temelde belli formülasyonlara sahip olmakla 
birlikte çok farklı çeşitleri bulunmaktadır. Diş macunlarında özellikle dikkat edilmesi gereken 
konu flor konsantrasyonudur. Çocuklar diş macununu yutmamayı öğrendikten sonra florürlü diş 
macunları kullanmaya başlamalıdır. Flor konsantrasyonlarına dikkat edilerek florozis önlenmelidir. 
Zamanla teknolojinin ilerlemesiyle de ağız ve diş bakımı için yeni gelişmeler yaşanmıştır. Bunlar 
diş çürümesine karşı geliştirilen aşılar, ozon terapisi ve iyonik diş fırçası gibi yöntemlerdir. Bu 
bitirme ödevinde ağız bakım ürünleri genel olarak incelenerek özellikle diş macunları incelenmiş ve 
ülkemizdeki preparatları araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dişler, ağız bakım ürünleri, flor konsantrasyonu, diş macunu, iyonik diş fırçası.
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Güneşten Koruyucu Ürünler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Yağmur Samıkıran 
Danışmanı: Dr. Öğr.Üyesi Sevinç ŞAHBAZ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2017

ÖZET

Bu çalışmada güneş ışınları, güneş ışınlarının insan vücudu üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, 
güneşten korunma ve güneş koruyucuları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Ozon tabakasının 
incelmesiyle güneş ışınlarının insan vücudu üzerindeki etkileri daha da önem kazanmaya 
başlamıştır. D vitamini sentezi, bazı dermatolojik hastalıkların tedavisi ve psikolojik olarak iyi 
hissetme, güneş ışınlarının olumlu etkileriyken; fotoyaşlanma, hiperpigmentasyon, eritem, katarakt, 
fotokarsinogenez, fototoksik ve fotoallerjik deri hastalıkları, güneş ışınlarının olumsuz etkilerinden 
bazılarıdır. Bu sebeple güneşten korunma büyük önem arz etmektedir. Güneş altında bulunma 
saatleri, ultraviyole indeksinin takibi, gölgelerin akıllıca kullanılması, koruyucu giysiler, güneşten 
koruyucu gözlük, geniş kenarlı şapka kullanımı ve güneş koruyucuları, güneşten korunmada temel 
prensiplerdir. Güneş koruyucuları fiziksel ve kimyasal filtreler içermekte olup, piyasada birçok 
çeşit ürün bulunmaktadır. Her geçen gün yeni preparatlar üretilmektedir. Bu çalışmada, güneş 
koruyucularının birçok alanda sınıflandırılması yapılmış olup; eczanelerde satışı yapılan ürünler 
araştırılarak, içeriği ve fiyatları incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ultraviyole radyasyon, fotoyaşlanma, güneş koruyucu, güneşten korunma, 
ultraviyole filtreleri.
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Göze Uygulanan Dozaj Şekilleri 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Melek Kamacı 
Danışmanı: Doç.Dr. Timuçin UĞURLU  
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2018

ÖZET

Göze uygulanan dozaj şekilleri göz küresine, konjunktival keseye, gözün içine uygulanmak üzere 
tasarlanmış olan çözelti, yarı-katı, katı halde olabilen steril preparatlardır. Bu çalışmada; gözdeki 
ilaç salınım sistemlerinden ,göze uygulanan dozaj formlarının tanımlarından, özelliklerinden, 
formülasyonlarının bileşminden, sterilizasyonlarından, ambalajlanmalarından ve günümüzde 
kullanılan oftalmik ilaçlardan bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göz küresi, ilaç salınım sistemleri, sterilizasyon, çözelti, yarı-katı.
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Vajinal Kontrollü Salım Sistemleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Seren Bıçaklıoğlu 
Danışmanı: Doç.Dr. Timuçin UĞURLU  
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2018

ÖZET

İntravajinal  uygulama, bir maddenin çoğunlukla bir aplikatör vasıtasıyla vajina 
gövdesine  uygulanmasını  içerir.  Bu  uygulama yolunun  ana avantajı, vajinanın hastalık ve 
durumlarının lokal olarak tedavi edilebilmesi, hastalık bölgesinde yüksek bir ilaç konsantrasyonu 
sağlaması ve bu bölgeden uzaklaşan herhangi bir olumsuz etkiyi potansiyel olarak sınırlandırmasıdır.

İntravajinal ilaç verme, lokal bir etki oluşturabilir veya hepatik ilk geçiş metabolizması olmaksızın 
sistematik olarakta etki olışturabilir.  İntravajinal ilaç uygulamasında bir dizi gelişmekte olan 
alan vardır, ancak vajina,  dozaj formlarının  zayıf bir şekilde tutulması, tahriş ve diğer advers 
reaksiyonlara neden olan temizleme mekanizmalarına bağlı olarak zorlu bir uygulama yoludur .

Bu çalışma,vajinanın anatomi ve fizyolojisini özetlemekte, ilaç dağıtımına ilişkin alanlara 
odaklanmaktadır. Daha sonra kontrollü salım sistemlerini açıklayıp, vajinal dozaj formlarının 
ayrıntılı incelenmesini içermektedir.

Anahtar Kelimler: Vajinal ilaçlar, kontrollü salım sistemleri, biyoadezif jel, vajinal halka, 
kontrasepsiyon.

https://02107cewh-y-https-www-sciencedirect-com.proxy2.marmara-elibrary.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/intravaginal-administration
https://02107cewh-y-https-www-sciencedirect-com.proxy2.marmara-elibrary.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/intravaginal-administration
https://02107cewh-y-https-www-sciencedirect-com.proxy2.marmara-elibrary.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/route-of-administration
https://02107cewh-y-https-www-sciencedirect-com.proxy2.marmara-elibrary.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/first-pass-effect
https://02107cewh-y-https-www-sciencedirect-com.proxy2.marmara-elibrary.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/dosage-forms
https://02107cewh-y-https-www-sciencedirect-com.proxy2.marmara-elibrary.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/clearance-mechanism
https://02107cewh-y-https-www-sciencedirect-com.proxy2.marmara-elibrary.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/route-of-administration
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İnsülinin Mikroiğneler ile Uygulanması

Öğrencinin Adı-Soyadı: Selen Şenol 
Danışmanı: Doç.Dr. Oya KERİMOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2018

ÖZET

Diabetes Mellitus, pankreas yeterli insülin üretemediğinde veya vücut ürettiği insülini etkili bir 
şekilde kullanamadığında ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Diyabetik kan glukoz düzeyleri iyi 
düzenlenemezse, insan vücudunda akut ve kronik komplikasyonlara ve dolayısıyla morbidite ve 
erken mortaliteye sebep olabilir. Diabetes Mellitus tedavisinde insülin ve diğer oral antidiyabetik 
ilaçlar kullanılmaktadır.

Bu derlemede diabetes mellitus hastalığı, insülin ve diğer kullanılan oral antidiyabetik ilaçlar 
tanıtılmış, insülinin değişik uygulama yolları anlatılmış, mikroiğnelerle insülin tedavisinin 
avantajları, dezavantajları ve mikroiğne çeşitleriyle insülin uygulama çalışmaları anlatılmıştır. 
Araştırmalar mikroiğnelerle insülin tedavisinin muhtemel bir yol olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İnsülin, mikroiğne. 
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Cilt Rengini Açan Ciltteki Renkleri Gideren Preparatlar ve Maskeler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Beste Yıldız 
Danışmanı: Doç. Dr. Oya KERİMOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji  
Yılı: 2018

ÖZET

Deri insan vücudunun en büyük organı ve en göz önünde olan yeridir. Derinin sağlıklı, temiz ve 
problemsiz görünmesi dünyada birçok insan için oldukça önemlidir. Cilt problemleri arasında cildin 
renginin değişmesi ve koyu lekelerin oluşması anlamına gelen hiperpigmentasyon bozuklukları, 
bireylerin yaşam kalitesini önemli derecede etkileyebilen ve dermatologlara danışan hastalar arasında 
sık görülen bir şikayettir. Hiperpigmentasyonun UV ışınlarına maruz kalma, genetik, ilaç veya 
kozmetik vb. maddelere maruz kalma ya da bazı hastalıklar nedeniyle meydana gelebildiği ayrıca 
mekanik travma, kimyasal soyma, lazer uygulamaları, akne veya bazı deri hastalıklarına cevaben 
oluşabildiği de bilinmektedir. Dermatolojik uygulamalarda karşılaşılan başlıca hiperpigmentasyon 
bozuklukları melazma, lentigo, efelid, postinflamatuvar hiperpigmentasyondur. Hiperpigmentasyon 
bozukluklarının tedavisinin başarılı olabilmesi için çok çeşitli terapi yöntemleri vardır ve bu tedavi 
çok fazla sabır ve bilgi gerektiren uzun bir süreçtir. Öncelikle genel önlemlerin alınmasıyla (UV 
ışınlarından korunmak, cildi temizliğine özen göstermek vb.) yüksek oranda kaçınmak mümkünken 
çeşitli kimyasal ajanlarla seyri yavaşlatılabilir. Güneşten korunma, kozmetik ürünlerin topikal 
kullanılması, oral tedaviler, kimyasal soyma, lazer uygulaması veya cerrahi işlem uygulanması 
hiperpigmentasyonun tedavi yollarıdır. Hiperpigmentasyonda kullanılan etken maddeler çok çeşitli 
farmasötik formda olabilmektedir ve bunlardan biri olan maskelerin de tedavi prosedürüne olduğu 
gibi cildi temizleme, nemlendirme ve gözenekleri sıkıştırarak cilt sorunlarını önlemeye de katkısı 
vardır.

Anahtar Sözcükler: Hiperpigmentasyon, deri, cilt lekeleri, maske.
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Kozmetikte Fitozomların Kullanımı

Öğrencinin Adı-Soyadı: Dilem Bostancı 
Danışmanı: Doç. Dr. Oya KERİMOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı  
Yılı: 2018

ÖZET

İnsanlar yüzyıllardır genç ve güzel görünmek, ciltlerini dış etkenlerden korumak, cilt lekelerini 
ve sivilce izlerini gidermek, cilt, saç ve tırnak bakımı yapmak gibi nedenlerle kozmetik ürünleri 
kullanıyorlar. Son zamanlarda değişen ekonomik ve kültürel şartlar, tüketicinin bilinçlenmesi, 
kozmetik ürünün üretim ve tüketiminin artması, yeni etken maddeler ve endikasyonlar bulunması, 
insanların kozmetik ürünlerden beklentisinin artmasına neden olmuştur. Taşıyıcı sistemler, 
etken maddeyi taşıyan, kontrollü salım ve hedeflemeye olanak tanıyan sistemlerdir. Kozmetikte 
kullanılan taşıyıcı maddeler, etken maddenin korunmasını sağlamanın yanında, ürün görünümü, 
akış özelliklerini de etkileyebilir. Ürünün istenmeyen özellikleri maskelenebilir, uçucu maddeler 
taşıyıcı sistemler ile kontrol edilebilir. Böylece ürünün kullanımı, depolanması, taşınması kolaylaşır. 
Kozmetik taşıyıcı sistemlerden bir tanesi de fitozomlardır. Fitozomlar, biyo-aktif bitkisel kaynaklı 
ürünler olup, daha iyi emilen ve geleneksel bitkisel özlerden daha iyi sonuçlar veren bir ürün ortaya 
çıkarır. Fitozomların üretimi kolaydır, ucuzdurlar, daha büyük terapotik yarar sağlarlar, bitkisel 
kaynaklı oldukları için içerikleri güvenilirdir. Piyasadaki fitozom preparatlarının kullanım amaçları 
arasında kalp ve damar sağlığını korumak, karaciğeri korumak, bağışıklığı arttırmak, antioksidan ve 
antienflamatuar etki sağlamak sayılabilir.

Anahtar Sözcükler: Kozmetik preparatlarında taşıyıcı sistemler, fitozom, fitozom preparatları.



Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projeleri Özet Kitabı (2016-2019)

457

Saç Bakımında Güncel Yaklaşımlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Tufan Türkoğlu 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Emine ALARÇİN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2018

ÖZET

Saç bakım ürünleri saçın uzun süreli şartlandırılması, nemlendirilmesi, onarımı, hacim ve parlaklık 
kazanması, kuvvetinin artması veya kepek, saç dökülmesi gibi sorunların çözümü için kullanılan 
malzemelerdir. Son zamanlarda şampuan, şartlandırıcı, saç şekillendiriciler (saç spreyi, jöle, köpük), 
serum ve yağ farklı şekillerde formüle edilebilen bu ürünlerde kontrollü ilaç taşıyıcı sistemlerin 
kullanımı dikkat çekmektedir. Bu sistemler birçok etken maddenin veya parfümün saça ugulanması 
ve saç üzerinde istenilen süre boyunca serbestleşmesini sağlayan sistemlerdir. Örneğin saçın 
şekillendirilmesi sırasında uygulanan ısı ile içerisindeki etken madde veya parfümü serbestleştirerek 
etkili bir performans sağlayan çeşitli patentler mevcuttur. Saç kozmetikleri saçın kütiküler ve 
medullar tabakasını değiştirerek etkili olur. Saç kozmetikleri sık kullanılmakla birlikte çeşitli formları 
mevcuttur. Şampuanlar ve şartlandırıcılar başlıca saç bakım ürünü olarak bilinir. Şampuanlar saçtan 
sebumu ve kiri uzaklaştırarak temizlik sağlarken şartlandırıcılar hacim ve parlaklık vererek saçı 
güzelleştirir. Saç şekillendiricileri saçın estetik bir görünüme sahip olması amacıyla kullanılırlar. 
Saçın dökülmesinin engellenmesinde antiandrojenler, mezoterapi gibi yöntemler kullanılırken 
saçsız deride saçların yayılmasını sağlayan tek yol saç transplantasyonudur ve günümüzde oldukça 
yaygın bir işlemdir. Saçtaki fotokoruma için ise UV filtre içeren saç bakım ürünlerinin kullanılması 
önerilmektedir. Saçın güneş ışınlarından korunmasında UV filtrelerin kullanımıyla, saçın yapısına 
ulaşan ışınların miktarının azaltılması sağlanabilir. Sonuç olarak, günümüzün modern teknolojileri 
saçın sağlık ve güzelliğini koruyan ve arttıran pek çok ürün geliştirmiştir. Ancak, bu ürünlerin 
doğru ve etkin kullanımı için kullanıcıların saçının yapısı ve üründen beklentiler göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Saç, saçın yapısı, saç kozmetikleri, saçın fotokorunması.
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Güneşten Koruyucu Ürünlerde Güncel Yaklaşımlar ve Yasal 
Düzenlemeler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gizem Mirzaoğlu 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Emine ALARÇİN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2018

ÖZET

Güneşten koruyucular, fotokorunmanın önemli bir parçasıdır. Güneşten koruyucu ürünler ve 
UV filtreleri, geçmiş yıllarda sürekli bir gelişim içinde olmuştur. Yeni gelişmeler ve ileri üretim 
teknikleri, geniş spektrumlu koruma sağlayan etkin ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 
Güneşten koruyucular, dünya çapında, kozmetik, piyasaya sürülmeden önce ön onay gerektiren 
reçetesiz ilaçlar ve devlet ön onayı gerektirmeyen reçetesiz ilaçlar olarak düzenlenmektedir. 
Dünyada çeşitli bölgelerde kozmetiklerin farklı tanımlanmasının yanı sıra her ülke, izin verilen UV 
filtrelerinin önceden onaylanmış bir listesine, GKF belirleme ile etkin bir şekilde çalışma etkinliğine 
ve düzenlenmiş etiketlere sahiptir. Bu çalışma kapsamında, güneşten koruyucu maddeler gözden 
geçirilmiş, Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerdeki güneş 
koruyucuların mevcut yasal düzenlemeleri güncel olarak incelenmiş ve uluslararası yeni gelişmelere 
bir bakış sağlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Güneşten koruyucular, UV filtreleri, fotokorunma, kozmetik, regülasyon.
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Yanık Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Cansu Zöhre 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Emine ALARÇİN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2018

ÖZET

Yanık, dokunun kendi ısısından daha sıcak veya soğukla, kimyasal madde, elektrik akımı veya 
radyoaktif ışınlarla teması sonucu ortaya çıkan bir yaralanma çeşididir. İnsan vücudunun 
karşılaştığı en ağır travmaların başında gelmektedir. Resüsitasyon, antibiyotik kullanımı, yara bakım 
ürünlerindeki birçok gelişmeye rağmen mortalite ve morbiditesi halen yüksektir. Yanığın tedavisinde 
hastanın stabilize edilmesi, olası enfeksiyonların önlenmesi ve hızlı iyileşmenin sağlanması üzerine 
odaklanılmıştır. Bu amaçla pansuman materyalleri yanık yara tedavisinde oldukça sık kullanılan 
malzemelerdir. Yapay ve biyolojik örtü materyalleri ise yanık yara tedavisinde gittikçe fazla 
kullanım alanı bulmaktadır. Bu bitirme tezinde, yanık tedavisinde uygulanan pansumanlar ve bu 
amaçla kullanılan çeşitli yapay ve biyolojik örtü materyalleri hakkında bilgiler verilmektedir. Yanık 
tedavisinde hayatta kalmanın yanında kozmetik ve fonksiyonel olarak iyi sonuçların sağlanması 
gerekmektedir. Tüm deri katmanlarının kalıcı olarak yerine konması ve görünüm ile fonksiyonların 
yerine getirilmesi yanık tedavisinde hedef olmalıdır. Bütün bu örtü seçenekleri yanında ülkemizde 
homogreft kullanımı yanık merkezlerinde geçici örtü olarak başarıyla kullanılmıştır. Ancak kalıcı 
örtüler, deri alternatifleri maliyetleri sebebiyle henüz beklenen kullanımı bulamamıştır. Majör 
yanıklarda, farklı örtü alternatifleri bulunmasına rağmen, ideal ürün henüz geliştirilememiştir. 
Ekonomik faktörler zaman zaman örtü tipinin belirleyicisi olmakla beraber, ülkemizde de 
ekonomik faktörlerin seçenekler konusunda belirleyici olmasının hasta tedavisini en iyi şekilde 
yapmamızı engellememesi ancak, doğru endikasyonlarla doğru tedaviyi uygulamamız gerektiği de 
unutulmamalıdır.

Anahtar kelimeler: Örtü materyali, pansuman, yanık, yara.
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Akne Vulgaris Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Mehmet Ali Aslansoy 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Gökçen YAŞAYAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2018

ÖZET

Akne vulgaris pilosebase üniteyi tutan, multifaktöryel etiyolojiye sahip kronik inflamatuar bir hastalık 
olarak tanımlanır Genellikle adolesanların hastalığı olarak kabul edilen akne, sebase bezlerin aktif 
olduğu neonatal, infantil, prepubertal ve erişkin dönemlerde de gözlenebilir. Bu derlemede, akne 
vulgarisin etiyolojisine, patogenezine ve tedavide kullanılabilecek ürünlere yer verilmiştir. Aknenin 
insan psikolojisiyle ilgisi ve tüketilen gıdaların akne üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda, 
akne tedavisinde uygulanabilecek bitkisel ve sentetik etkin maddelerden ve bu maddelerin etki 
mekanizmalarından bahsedilmiştir. Kozmetiklerin ve dermakozmetiklerin tanımı, tarihsel 
süreç içerisindeki gelişimine ve ilaçlarla arasındaki farklara değinilmiştir. Aknenin tedavisinde 
uygulanabilecek dermakozmetikler, majistral ilaçlar, müstahzarlar ve aynı zamanda elektrokoter, 
fotodinamik gibi ek tedavi yöntemleri anlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Acne vulgaris, majistral ilaç, kozmetik, dermokozmetik.
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Farmasötik Teknoloji Alanındaki Deney Tasarımı Yaklaşımları

Öğrencinin Adı-Soyadı: Burak Tunç 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Gökçen YAŞAYAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2018

ÖZET

Gelişen ilaç endüstrisi ile beraber üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekmektedir. En büyük 
giderin ayrıldığı alanın kalite kontrol analizlerinin olduğu görülmektedir. Bu bilgiler ışığında kalite 
kontrol giderlerinin azaltılması amacıyla deney tasarımı yaklaşımının önemli avantajlar sağladığı 
tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Deney tasarımı, ilaç endüstrisi, kalite kontrol.
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Yaşlanma Karşıtı Ürünlerin İncelenmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Merve Göktürk 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Gökçen YAŞAYAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2018

ÖZET

Bu araştırma çalışmasının amacı eczanelerde katılımcıların yaşlanma kaygıları ve yaşlanma karşıtı 
ürünler ile ilgili bilgi ve tercihlerinin değerlendirmektir. Bu çalışma Kadıköy, İstanbul’da bulunan 
eczanelerin mesul müdürleri, çalışmanın amacı ve yöntemi anlatıldıktan sonra çalışmaya katılmayı 
kabul eden Akademi Eczanesi, Moda Eczanesi ve Acıbadem Eczanesi’nde yürütülmüştür.

Çalışma İstanbul, Türkiye’de yaşayan herhangi bir sebeple eczaneyi ziyaret etmiş, çalışmanın amacı 
ve yöntemi belirtildikten sonra çalışmayı kabul eden 18 yaş ve üstü 106 katılımcıya yapılmıştır. 
“Yaşlanma Kaygısı Ölçeği” ve “Yaşlanma Karşıtı Ürünler ile ilgili Bilgi Yaklaşım” konulu anketlerle 
katılımcıların algı ve kişisel tercihlerinin değerlendirilmesi yapılmıştır.

Araştırmanın sonucunda kadın katılımcıların yaşlanma konusunda erkek katılımcılardan daha 
kaygılı olduğu ve kadın katılımcıların, yaşlanma karşıtı ürün kullanımlarının erkek katılımcılardan 
fazla olduğu görülmüştür. Tüm katılımcıların ürün seçiminde çeşitli faktörlerin etkili olduğu 
değerlendirilmiştir. Yaşlanma karşıtı ürün kullanım yaşının ise 25 yaş altına düştüğü sonucuna 
varılmıştır. Yaşlanma karşıtı ürünlerin, yaşlılık belirtilerini görmeden önce kullanılmaya başlanması 
ise gelişen teknoloji ve refah düzeyi ile bilincin arttığını düşündürmektedir.

Anahtar Sözcükler: Yaşlanma karşıtı, anti-aging, yaşlılık kaygısı, anket, eczane
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Retinoidlerin Yaşlanma Karşıtı Ürünlerde Kullanımı

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gökçegül Koçlardan 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Sevinç ŞAHBAZ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2018

ÖZET

Dış görünüşe olan önemin artmasıyla birlikte yaşlanma karşıtı ürünlere olan ilgi de artmıştır. 
Deri organizmayı zararlı çevresel etkilerden koruyan, ısı, elektrolit ve sıvı dengesinin korunmasını 
sağlayan, vücut için çok önemli bir organdır. İleri yaşla birlikte görülen kümülatif hasar hücrede 
metabolik aktivitelerin yavaşlamasına yol açarak yaşlanmaya sebep olur. Aynı zamanda güneş 
ışınları, hava kirliliği, sigara dumanı gibi dış etkenlerdederide kalınlaşma, esneklik kaybı ve 
kırışıklıklara neden olur. Yaşlanmanın önüne geçmek ve oluşan etkileri iyileştirmek için birçok ürün 
kullanılmaktadır. Retinoidler de bu amaçla kullanılan, doğal ve sentetik A vitamini türevleridir. Gen 
ekspresyonunu başlatarak hücre yenilenmesinde önemli bir rol oynarlar. Tretinoin üzerinde en çok 
çalışılan retinoiddir ve özellikle fotoyaşlanma belirtilerinin giderilmesinde oldukça başarılıdır. Daha 
az çalışılmış olmasına rağmen, izotretinoin, retinaldehid ve tazaroten gibi başka yollar da umut verici 
sonuçlar vermiştir. Aynı zamanda retinoidlerin neden olduğu kızarıklık, kaşıntı, yanma hissi gibi yan 
etkilerin azaltılması için kombinasyon tedavileri üzerinde çalışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Deri yaşlanması, kronolojik yaşlanma, fotoyaşlanma, retinoid, tretinoin.
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Beyin Tümörleri Tedavisinde Kullanılan Lipozomal Taşıyıcı Sistemler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ezgi Çınar 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Sevinç ŞAHBAZ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2018

ÖZET

Farmasötik teknolojinin hızla ilerleyen dallarından nanoteknolojik sistemler arasında lipozomlar; hem 
hidrofilik hem de hidrofobik bölgeleri olması nedeni ile aynı anda yağda ve suda eriyen molekülleri 
taşıyabilme özelliğine sahip, temel olarak fosfolipitten oluşmuş mikroskopik veziküllerdir. Bu 
veziküller, yapısal özelliklerinden dolayı ilaç taşıma araçları olarak kullanılmaktadırlar. Lipozomların; 
yapı ve içerik açısından hücre zarına benzerlik göstermesi, toksik olmaması ve kimyasal içeriğinin 
araştırmacı tarafından belirlenebilmesi gibi nedenler ile bilim adamları tarafından uzun yıllar 
boyunca model membran olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte, belirli hedef hücreye yönelebilen 
akıllı lipozomlar üretebilmek için çeşitli lipozom formulasyonları geliştirilmiştir. Lipozomların; 
gen tedavisinde, enfeksiyon hastalıkları tedavisinde, dermatolojik hastalıkların tedavisinde ve bazı 
hastalıkların teşhisinde kullanımı olup, uygulama alanlarından biri de kanser tedavisidir. Beyin 
tümörlerinde tedaviye etkin yanıt alınamaması, hastalık sürecinin hızlı ilerlemesi ve ciddi nörolojik 
fonksiyon kaybı yaşam kalitesinin hızla düşmesine neden olmaktadır. Beyin tümörü tedavisinde 
lipozom ile hedeflendirme ile anlamlı sonuçlar alınmaktadır. Bu çalışmada, beyin tümörleri 
konusuna yoğunlaşarak kanser hakkında genel bilgiler verilmiş, lipozomların ilaç taşıyıcı sistemler 
olarak temel özellikleri incelenmiş ve beyin tümörü tedavisinde lipozomların konumu özetlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Kanser, beyin tümörü, lipozom, nanoteknoloji, hedeflendirilmiş tedavi.
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Saç Dökülmesine Karşı Kullanılan Majistral Preparatlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Öykü Ertan 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Sevinç ŞAHBAZ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji

Yılı: 2018

ÖZET

Saçın günlük hayatta sosyal etkileşimleri ve kişiliğin oluşumunu belirlemekteki rolü oldukça büyüktür. 
Saç dökülmesi kadın ve erkeklerde sık karşılaştığımız ve hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde 
etkileyen bir sorundur. Saç dökülmesi tedavilerinde kullanılan formülasyonlardaki etken meddeler 
dihidrotestesteron (DHT) oluşumunu azaltarak, bölgesel stimülasyonu sağlayarak, saçlı derideki 
hastalıkları tedavi ederek, saçlı deride dolaşımı düzenleyerek, saç folikülünü güçlendirerek doğrudan 
ya da dolaylı olarak saç dökülmesini durdurur ya da yavaşlatırlar. Saç dökülmesini önleyen bir 
formülasyon kullanırken saç dökülmesinin sebebi ve tipi de tespit edilmelidir ve buna uygun tedaviler 
kullanılmalıdır. Bu yüzden majistral formülasyonlar ile uygulanacak olan tedaviler daha önemlidir. 
Doktor hastanın sorununu belirler ve soruna uygun göre reçete yazar. Bu reçetedeki formüle göre 
eczanelerdeki eczacılar formülasyonu hazırlarlar. Böylece kişinin tedaviye uyuncu artar ve daha 
etkili bir tedavi uygulanabilir. Bu çalışmada, öncelikle saçın yapısı işlenerek saç oluşumunu ve saç 
dökülmesinin nasıl gerçekleştiği anlatılmıştır. Saç dökülmesinin nedenleri ve tipleri araştırılmış, 
farklı tipteki saç dökülmelerinin nedenleri ve oluşum mekanizmaları hakkında bilgi verilmiştir. 
Saç dökülmesini önleyen etken maddelerin, dökülmeyi hangi etkilerle önledikleri hakkında bilgi 
verilmiştir. Farklı tipteki saç dökülmelerinde, saç dökülmesi sebebine uygun olarak kullanılan 
majistral formülasyon örnekleri de verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Saç, saç dökülmesi, tedavi, majistral, majistral formülasyonlar.
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Aşı Formulasyonları ve Aşılarda Kullanılan Yardımcı Maddeler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Hatice Kübra Akdeniz 
Danışmanı: Prof.Dr. Timuçin UĞURLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Aşılamanın tarihçesi çiçek hastalığına dayanmaktadır. Modern aşılamayı 1796’da Edward Jenner 
keşfetmiştir. 1830’larda, insanlar yabancı maddelerin bedenlerine nüfuz etmesini istemedikleri 
için anti aşılama hareketi ortaya çıkmıştır. Günümüzde ebeveynler koruyucu timerosal ile otizmin 
ilişkilendirilmesi nedeniyle kaygılıdırlar. Çalışmalarda timerosal ile otizm arasında bir bağlantısı 
bulunamamıştır. Aşılar; hastalık nedeni etkenin çeşitli formlarından oluşan ve hastalığa karşı bağışıklık 
geliştiren biyolojik preparatlardır.Aşı üretimine antijen keşfi ve hangi türde bir aşı olacağına karar 
verilerek başlanmaktadır. Antijen üretimi genelde upstream ve downstream prosesten oluşur. Üretim 
süreci, farklı aşı tipleri için farklılık gösterir. Aşı üreticileri, aşıların üretimi sırasında kapsamlı kalite 
güvence ve kalite testleri gerçekleştirmektedir. Kalite testleri üretim sürecinin % 70’ini oluşturur. Bir 
aşının ruhsatlanabilmesi için ilk üç klinik test aşaması tamamlanmalıdır. Klinik çalışmalarının III. 
aşaması tamamlandığında aşının satışı için ruhsat başvurusunda bulunulabilir. Ruhsat gereklilikleri 
ülkeler arasında farklılık gösterebilir, ancak temel şartlar benzerdir. Aşılarda kullanılan yardımcı 
maddeler grubunda adjuvanlar, koruyucu maddeler, stabilizanlar ve tat iyileştiriciler bulunmaktadır. 
Üretim sırasında kullanılan maddeler ise antibiyotikler, yumurta veya maya proteinleri, ambalaj 
için kullanılan lateks, formaldehit, pH düzenleyiciler maddeler, hayvan hücreleri ya da kültür ortam 
bileşenleri yer almaktadır.
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Tırnağa Uygulanan Dermakozmetik Ürünler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Şahibe Demir 
Danışmanı: Doç. Dr. Oya KERİMOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Günümüzde dermakozmetiğin önemli bir bölümünü tırnak dermakozmetikleri oluşturmaktadır, 
fakat bu ürünlerin doğru kullanımına gerekli hassasiyet gösterilmemektedir.

Bu çalışmada tırnağın yapısı ile ilgili çalışmalar derlemiştir. Günümüzde kullanılan tırnak 
dermakozmetikleri sınıflandırılmış, formülasyonlarına yer verilmiş, dikkat edilmesi gereken 
durumlar açıklanmış olup uygulama süresi ve sıklığı hakkında derlemeler yapılmıştır. Aynı zamanda 
hastalıklı tırnak durumlarında nelere dikkat edilmesi gerektiğine değinilmiş ne tür kozmetik 
ürünlerin kullanılabileceği derlenmiş ve bu ürünlerin kullanılmı anlatılmıştır.

Sonuç olarak yeterli güvenlik önlemleri alındığında ürünlerin kullanımında bir sakınca görülmemiş 
olup olası alerjik durumlara karşı uyarılar ve önlemler derlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Tırnak bakımı, cilalar, dermokozmetik, yapay tırnak.
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Sebum Dengeleyici Dermakozmetik Ürünler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Şebnem Enise Tolga 
Danışmanı: Doç. Dr. Oya KERİMOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Amaç: Yağ ve/veya akne problemi yaşayan cilt hakkında bilgiler edinip kullanılan dermakozmetik 
ürünlerin incelenmesi.

Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre yağlı ve/veya akneli ciltlerde yapılması gereken en 
temel iş cildin uygun bir temizleyici ile kirden arındırılmasıdır. Sonraki adım uygun nemlendirme 
ürünü ile cildin nemlendirilmesidir. Ayrıca 4 mevsim uygun güneş kremi kullanımı da cilt bakımının 
altın kurallarındandır. Ciltte oluşan yağ ve/veya akne durumuna göre uzman destek alınarak doğru 
ürün, doğru zamanda ve özellikle düzenli olarak kullanılmalıdır. Ancak unutulmamalıdır ki sebum 
salgısı ciltte her zaman vardır, önemli olan yağ ve/veya akneye sebep olabilecek faktörlerin önüne 
geçmektir. Örneğin bol su içmek, yağlı yiyeceklerden ve stresten uzak durmak gibi.

Anahtar Sözcükler: Sebum, dermakozmetik/kozmesötik, sebum dengeleyiciler, kozmetik taşıyıcı 
sistemler, akne.
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Transdermal Sistemlerde Yenilikçi Yaklaşımlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Büşra Vert 
Danışmanı: Doç.Dr.Oya KERİMOĞLU 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Modern transdermal terapötik sistemler gelişim sürecinde, özellikle oral yoldan verilemeyen 
veya verilişinde fazla miktarda kayıplar yaşanan etkin maddelerin verilişi amacıyla geliştirilen 
sistemlerdir. Bu sistemlerin en önemli avantajları arasında uzun süreli etki elde edilmesi ve etki 
veya yan etkinin istendiği anda sonlandırılabilmesi yer almaktadır. Transdermal sistemlerin en 
önemli dezavantajlarından biri ise fizikokimyasal özellikleri nedeniyle birçok etkin maddenin bu 
yolla verilememesidir. Bu problem kimyasal, fiziksel ya da mekanik geçiş arttırıcı mekanizmaların 
yardımıyla çözülmeye çalışılmaktadır. Özellikle fiziksel ve mekanik yöntemlerden yararlanılan 
çalışmalar son yıllarda gündemdedir.

Ancak, bu mekanizmaların üretim maliyetlerinin yüksek olması ve uygulandıkları alandaki 
güvenirliliklerinin tartışmalı olması gibi dezavantajları bulunmaktadır. Bu nedenle de piyasada 
hala çok sayıda ticari transdermal cihaz olmadığı görülmektedir. Bu projede, günümüzde piyasada 
bulunan veya üzerinde klinik çalışmaları henüz devam eden ve elektriksel (iyontoforez, elektroforez, 
sonoforez), fiziksel (termal soyma, mikroiğneler vb.) ya da mekanik (basınç dalgası) yöntemler ve 
daha yenilikçi

yaklaşımlar ile geçiş arttıran transdermal ürün ve cihazlardan bahsedilmektedir.Türkiye’de henüz çok 
az sayıda olsada Avrupa’da çeşitli ülkelerde bu konuyla ilgili bir çok çalışma yapılmakta ve kullanıma 
sunulmuş bir çok ürün ve cihaz bulunmaktadır.
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Farklı Cilt Tiplerine Uygun Nemlendiriciler Üzerine İnceleme

Öğrencinin Adı-Soyadı: Defne Buse Burgut 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Emine ALARÇİN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Nemlendiriciler eski tarihlerden beri günlük hayatta çok sık kullanılan bir dermokozmetik üründür. 
Nemlendiricilerin birçok kullanım alanı mevcuttur. Genellikle cildin hidrasyonunu sağlamak 
amacıyla kullanılmalarının yanı sıra cilt hastalıklarında veya yara almış ciltlerde tedavi edici olarak 
da kullanılabilirler. Farklı cilt tiplerine uygun, farklı içeriklere sahip nemlendiriciler bulunmaktadır. 
Nemlendiriciler genel olarak, oklüzifler, hümektanlar ve emolyentler olarak 3 çeşit olarak 
sınıflandırılmaktadır. Bu çalışma kapsamında güncel olarak kullanılan farklı nemlendirici çeşitleri 
ve bunların farklı cilt tiplerine göre kullanımı araştırılmıştır.

Anahtar kelimeler: Nemlendiriciler, cilt, hümektan, oklüzif, emolyent.
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Göz Çevresi Morlukları ve Tedavi Yöntemleri

Öğrencinin Adı-Soyadı: Sena Şeyhoğlu 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Emine ALARÇİN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Göz çevresine yerleşik morluklar genetik, fiziksel ve başka hastalıkların oluşumu, yaş cinsiyet kaynaklı 
olarak oluşabilmektedir. Bu görünüm kişilerde özellikle psikolojik sorunlara neden olabilmektedir. 
Konuyla ilgili fazla bir kaynak ve araştırma bulunmamaktadır ve bu sorunun nedenleri de tam 
olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte infraorbital koyu halkalarla baş edilmesindeki ilk 
adım, özelleştirilmiş bir tedavinin hazırlanabilmesi için mevcut etiyolojik faktörlerin özel olarak 
tanımlanmasıdır. Gizleme ve kamuflaj gibi invazif olmayan seçenekler, yumuşak doku dolguları 
ve yeniden yüzeylendirme gibi minimal invaziv tedavilerin yanı sıra cerrahi müdahale de dahil 
olmak üzere daha invaziv tedaviler dahil olmak üzere çeşitli müdahaleler mevcuttur. Bazı tedavi 
yöntemleriyle ilgili komplikasyon bildirilmesine karşın bu durumda çok etkili sonuçlar veren 
tedaviler de bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Gözaltı morluğu, koyu halka, göz çevresi morluğu.
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Akne Vulgaris ve Tedavisi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Şeyma Yıldız 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Emine ALARÇİN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Akne vulgaris başlıca pilosebase üniteyi etkileyen kronik inflamatuvar bir hastalıktır. Akne vulgaris 
adolesanlarda %90’a varan prevalansıyla, insanlığı etkileyen en sık görülen hastalıklardan biridir. 
Hastalığın epidemiyolojisi ile ilgili bilinenler nispeten az olmasına karşın; akne genç popülasyonda 
görülen evrensel bir durumdur. Bu hastalık gelişmiş ülkelerde dünyanın daha az endüstrileşmiş 
bölgelerinden daha yaygındır. Aknenin etiyopatogenezi multifaktöriyeldir. Etiyopatogenezinde 
sebum üretimi, foliküler epitelyal keratinizasyon, bakteriyel proliferasyon ve inflamasyon önemli rol 
oynar. Tedavide yerel antibakteriyeller, yerel keratolitikler, sistemik antibakteriyeller kullanılabilir. 
Hormonların yeri çok sınırlıdır. Her üç etkene de etkili ve %80 civarında kalıcı etki yapabilen sistemik 
isotretinoin ise akne tedavisinde bir devrimdir. Bu çalışma kapsamında öncelikle akne vulgarisin 
patogenezi, klinik bulguları açıklanmış ve sınıflandırılması gerçekleştirilmiştir. Ardından topikal, 
sistemik ve cerrahi tedavi seçenekleri ve bunların etkinliği araştırılmıştır.

Anahtar kelimeler: Akne vulgaris, patogenez, akne vulgaris klinik bulgular, akne vulgaris tedavisi.
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Kanser Tedavisinde Modern Taşıyıcı Sistemler

Öğrencinin Adı-Soyadı: Esra Ersan 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Gökçen YAŞAYAN 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Kanser çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biridir. İlerleyen yıllarda da önemli bir sorun olmaya 
devam edileceği öngörülmektedir. Kemoterapi, radyoterapi, cerrahi yöntemler, immunoterapi gibi 
yöntemler, kanser tedavisinde kullanılan güncel yaklaşımlar olmasına rağmen ilaç toksisitesi, sistemik 
yan etkiler, hasta uyuncunun düşük olması gibi önemli sakıncalar içermektedirler. Bu sakıncaları 
ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar arasında, nanofarmasötiklerin kullanımı giderek önem 
kazanmaktadır. Bu yaklaşımda nanopartiküller, lipozomlar, dendrimerler gibi nanofarmasötik 
sistemler kullanılarak sadece kanserli hücrelere hedeflendirme yapılması, ve böylece sistemik 
toksisitenin azaltılması, güvenilir bir tedavi sağlanması, ilacın biyoyararlanımının arttırılması ile 
tedavinin etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Bu çalışmada kanser tedavisinde modern taşıyıcı sistemler incelenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak 
kanser hakkında bilgi verilmiş, ülkemizde ve dünyada kanserin şu an ki ve gelecekteki durumundan 
bahsedilmiştir. Sonra klasik kanser tedavisinden ve modern taşıyıcı sistemlerden söz edilmiştir. 
Modern taşıtıcı sistemlerden nanopartiküller, lipozomlar, niozomlar ve dendrimeler hakkında 
detaylı bilgi verilmiş ve tedavide kullanılışları anlatılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Kanser, kanser tedavisi, nanopartiküller, kanser ve nanopartiküller, kanser 
tedavisinde lipozomlar.
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Kanser Tedavisinde Lipozomlar

Öğrencinin Adı-Soyadı: Fatma Betül Tartıcı 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Gökçen YAŞAYAN 
Anabilim dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Kanser, dünyada ve ülkemizdeki en büyük sağlık sorunlarından biridir. Kanser insidansı zamanla 
giderek artmaktadır ve tehlikeli bir hal almaktadır. Tedavide kullanılan ilaçların, hasarlı dokuya 
spesifik olmamasından ve terapötik indekslerinin düşük olmasından dolayı tedavinin etkinliği ve 
hasta uyuncu olumsuz etkilenmektedir. Teknolojinin de gelişmesiyle son yıllarda ilaç hedeflendirme 
çalışmaları üzerinde yoğunlaşılmıştır ve kanser tedavisinde kullanımı ile ilgili formülasyonlar 
tasarlanmıştır. Lipozomlar, kanser tedavisinde kullanılan, ilaç taşıyıcı sistemlerin arasında en çok 
tercih edilenlerden biridir. En önemli sebebi; hücre membranına benzer lipit çift tabaka taşımaları, 
toksik olmamaları ve bu sebeple biyouyumlu, biyogeçimli olmalarıdır. Bu tez çalışmasında, gerekli 
olan detaylı araştırmalar sonucunda, ilaç hedeflendirmesinin ve ilaç taşıyıcı sistemlerin amacının, 
avantaj-dezavantajlarının, aynı zamanda ilaç taşıyıcı sistemlerin kanser tedavisindeki öneminin ve 
lipozomların kanser tedavisindeki yerinin aktarılması amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Kanser, kanser tedavisi, ilaç taşıyıcı sistemler, lipozom, ilaç hedeflendirilmesi.
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Mukoadezif Film Formülasyonları ve Mekanik Özelliklerinin 
Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Büşra Sarı 
Danışmanı: Dr. Öğr.Üyesi Sevinç ŞAHBAZ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Çalışmada film formülasyonların ne olduğunu, nasıl üretildikleri, kullanılan polimerlerin neler 
olduğu, üretildikten sonra hangi aletlerle hangi özelliklerinin test edildiği araştırılmıştır. Filmler 
mukus yapısına uygulandığı için hidrofil, esnek, yapışkan olmalılardır. Filmler içe uygulanan ve dışa 
uygulanan diye ikiye ayrılır. Formüller oral, burun, vajinal, oküler, transdermal uygulanabilmekteyken 
en çok tercih edilen yol transdermal uygulamadır. Polimerlerden en çok tercih edilen ise doğal 
polimerlerdir. Doğal polimerlere kitozan, karragen, pektin, jelatin örnek verilebilir. Filmler 
uygulanmadan önce amaçlarına göre test edilirler. Mekanik olarak çekme çeneleri, 90 ° lik ve 180 °lik 
soyma testi, pnömotik sistemler, film destek sistemleri kullanılmaktadır. Çalışmada bu yöntemler 
detaylı incelenmiş olup, kullanılan parametreler ve gerekli formüllere yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Film, biyoadezyon, mukoza, polimer, mekanik test.
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Biyoadezif Hidrojel Formülasyonları ve Mekanik Özelliklerinin 
Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Gülberk Sarı 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Sevinç ŞAHBAZ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Hidrojeller, büyük miktarda su veya biyolojik sıvı tutabilen üç boyutlu çapraz bağlı gözenekli hidrofilik 
polimer ağlarıdır. Ayarlanabilir gözenekliliği, değişken yarı geçirgenliği ve uygun mekanik özellikleri 
sayesinde; oksijen ve besinlerin girmesine, metabolik ürünlerin dışarı çıkmasına izin verdiği gibi 
kapsüllenen maddeyi immun saldırılardan, sitotoksik moleküllerden ve mekanik streslerden korur. 
Hidrojeller geleneksel/kontrollü salımlı veya duyaranlara bağlı olarak yani akıllı salımlı olmak üzere 
ikiye ayrılırlar. Akıllı hidrojel sistemlerinin çeşitli tepkilerini indüklemek için birçok fiziksel ve 
kimyasal uyarıcı uygulanmıştır. Fiziksel uyarıcılar sıcaklık, elektrik alanları, çözücü bileşimi, ışık, 
basınç, ses ve manyetik alanları içerirken, kimyasal veya biyokimyasal uyarıcılar pH, iyonlar ve 
spesifik moleküler tanıma olaylarını içerir. Çapraz bağlı bir polimer oluşturmak için kullanılabilecek 
herhangi bir teknik, bir hidrojel üretmek için kullanılabilir. Yetersiz çözünürlük, yüksek kristallik, 
biyobozunurluk gibi problemler; elverişli olmayan mekanik ve ısıl özellikler, tepkimeye girmemiş 
monomerler ve toksik çapraz bağlayıcıların kullanımı hidrojel kullanımındaki sınırlamalardır. 
Hidrojeller sentetik polimerlerden veya doğal polimerlerden hazırlanabilir. Tekstürel analiz 1963 
Yılında Szczesniak tarafından öne sürülen ve yapısal parametreleri tanımlayan bir analiz yöntemidir. 
Çok parametreli özelliklerin belirlenebilmesi için homojen numunelere sahip olmak gereklidir. 
TPA’da belirlenen değerler için karşılaştırma yapılabilmesi için örnek boyutları tutarlı olmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Biyoadezyon, çapraz bağlama, tekstürel analiz, kırılabilirlik, mukoadeziflik.
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Katı Dozaj Şekillerinde Tekstürel Özelliklerin Değerlendirilmesi

Öğrencinin Adı-Soyadı: Feray İnanç 
Danışmanı: Dr.Öğr.Üyesi Sevinç ŞAHBAZ 
Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji 
Yılı: 2019

ÖZET

Bu çalışmada katı dozaj şekillerinin çeşitleri, özellikleri, kontrolleri ve tekstür analizleri kapsamlı 
olarak ele alınmış ve tekstür analizi başlığı altında yapılan deneyler araştırılıp derlenmiştir. Katı 
dozaj şekilleri kapsamında tozlar, granüller, tabletler, sert ve yumuşak kapsüller, mikrokapsüller yer 
almaktadır. Katı dozaj şekilleri başta tabletler olmak üzere hastalar tarafından çokça tercih edilen 
dozaj formlarıdır. Katı dozaj şekillerinin hazırlanmasında kullanılan yöntemler çok çeşitlidir. Bu 
dozaj şekillerinin özelliklerinin değerlendirilmesinde farmakopede yer alan kontrol yöntemleri 
kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemler in vivo ortamı yansıtamamaları, farklı parametrelerle aynı 
anda çalışılamaması gibi nedenlerden dolayı yetersiz kalmaktadırlar. Dolayısıyla tekstürel özelliklerin 
araştırılması gereği ortaya çıkmıştır. Bu amaçla tozlarda sıkıştırılabilirlik ve akış özellikleri; 
granüllerde sıkıştırılabilirlik ve şişme özellikleri; tabletlerde dağılma, sertlik, sıkıştırılabilme, şişme, 
çift tabakalı tabletlerde kırılganlık, kaplı tabletlerde kaplamanın adhezyon özellikleri; kapsüllerde 
gerilme ve delinme özellikleri araştırılmıştır. Yapılan tekstürel analiz çalışmaları tüm hızıyla devam 
etmektedir ve tüm bu çalışmaların daha üst kademelere taşınması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tablet, kapsül, granül, TA.XT Plus Stable Micro Systems, tekstür analizi.
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Alkan N, Yanar HN, Şener A. Ateroskleroz: risk değerlendirilmesi, primer ve sekonder korunma. 1.Ulusal 
Marmara Eczacılık Kongresi (UMEK), 3-5 Kasım 2016

Bulut G, Akaltun D. Şanlıurfa yöresinde farmasötik Botanik Araştırmalar. I. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi 
(UMEK). 3-5 Kasım, 2016, İstanbul.

Bulut G, Kartal R. Akyazı ve Taraklı (İstanbul) yörelerinde farmasötik Botanik Araştırmalar. I. Ulusal Marmara 
Eczacılık Kongresi (UMEK). 3-5 Kasım, 2016, İstanbul.

Şenkardeş İ, Kır B. Alaçam (Samsun) yöresinin bazı yararlı bitkileri. 1. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi 
(UMEK), 3-5 Kasım, 2016, İstanbul.

Yeşil S, Gürbüz B. Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Konusunda Ne Kadar Bilgiliyiz? I.Ulusal Marmara 
Eczacılık Kongresi (UMEK) 3-5 Kasım 2016, İstanbul.

Demirhan S, Karaderi S, Epilepsi ve tedavisinde kullanılan kullanılan ilaçların analitik incelenmesi. 1.Ulusal 
Marmara Eczacılık Kongresi (UMEK), 3-5 Kasım, 2016, İstanbul.

Cengiz E, Karaderi S. Omega-3 ve balık yağının metabolik fonksiyonları ve insan sağlığı üzerine etkileri. 
1.Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, (Umek), 3-5 Kasım, 2016, İstanbul

Göçer R. Karaderi S. Sildefanil sitrat etken maddesinin analitik incelenmesi,1.Ulusal Marmara Eczacılık 
Kongresi(UMEK), 3-5 Kasım, 2016, İstanbul.

2017 Yılı Yayınlar
Han MI, Gürol G, Yıldırım T, Kalaycı S, Şahin S, Küçükgüzel ŞG. Synthesis and Antibacterial Activity of New 

Hydrazide-Hydrazones. Marmara Pharm J. 2017; 21(4): 961-966.

2017 Yılı Bildiriler

Poster Bildiriler
Şahin Y, Şen A, Bitiş L. Analysis of Almond Oil Samples Sold in Egyptian (Spice) Bazaar-İstanbul,.3.Uluslararası 

İlaç ve Eczacılık Kongresi (IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies), 
P-728, 26-29 Nisan 2017, İstanbul.
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Gürol G, Yıldırım T, Han Mİ, Kalaycı S, Şahin F, Küçükgüzel ŞG. Yeni p-(benzoilamino)benzoik asit hidrazit-
hidrazonlarının sentezi ve antibakteriyel etkileri İVEK 3RD International Convention of Pharmaceuticals 
And Pharmacies, 26-29 April 2017, İstanbul.

Gürol G, Yıldırım T, Han Mİ, Kalaycı S, Şahin F, Küçükgüzel ŞG. Yeni p-(benzoilamino)benzoik asit hidrazit-
hidrazonlarının sentezi ve antibakteriyel etkileri İVEK 3RD International Convention of Pharmaceuticals 
And Pharmacies, 26-29 April 2017, İstanbul.

Demirci A, Kulabaş N, Dingiş Sİ, Birgül K, Sriram D, Küçükgüzel İ. Synthesis, antituberculosis activity and 
molecular docking study of some novel fluoroquinolone derivatives. VII EFMC International Symposium 
on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry, 27-31 Ağustos 2017, Viyana, Avusturya.

İzzettin FV, Tezcan S, Cakici G, Sahin Y, Sancar M. Evaluation of Pharmacists’ Role Related to Corticosteroid 
Usage: Corticophobia. 46th ESCP Symposium on Clinical Pharmacy “Science meets practice – towards 
evidence-based clinical pharmacy services”, 9-11 Ekim, 2017, Heidelberg, Almanya.

Tezcan S, Tanir Gİ, Yilmaz H, Memiş S, Sahin Y, Yumuk PF, Rabus S. Assessment of chemotherapy-related 
educational needs of colorectal cancer patients. 46th ESCP Symposium on Clinical Pharmacy “Science 
meets practice – towards evidence-based clinical pharmacy services”, 9-11 Ekim, 2017, Heidelberg, 
Almanya.

Tezcan S, Torun B, Çakıcı G. Kortikosteroidlerin Kullanımına İlişkin Sorunların Çözümünde Klinik Eczacının 
Rolü. 3. Ulusal Klinik Eczacılık Kongresi, 9-12 Şubat 2017, Antalya

Ince I, Torun B, Leblebici A, Ozdemir B, Belentepe A, Ozkan O, Demirtunc R, Boz E, Sancar M, Okuyan B. 
Retrospectively Assessment of Acid Suppression Therapy in Internal Medicine Service, International 
Meeting on Education and Research in Health Sciences, 2017, Istanbul.

Altan A, Ozkan O, Demirtunc R, Okuyan B, Izzettin FV, Sancar M. Importance of Medication Dose Adjustment 
in Hospitalized Patients with Impaired Renal Function at Internal Medicine Ward: The Possible Impact 
of Clinical Pharmacist. 46th European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) Annual Symposium, 2017, 
Heidelberg, Germany.

Belentepe A, Ozkan O, Leblebici A, Ozdemir B, Ince I, Torun B, Sancar M, Okuyan B. Attitudes of Visually 
Disabled People Towards Medication Usage – Primary Research. 46th European Society of Clinical 
Pharmacy (ESCP) Annual Symposium, 2017, Heidelberg, Germany.

Leblebici A, Torun B, Özkan O, Ozdemir B, Belentepe A, İnce İ, Okuyan B, Sancar M, Babi B, İzzettin FV. 
Medication adherence and medication regimen complexity of patients with polypharmacy setting, 46th 
European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) Symposium on Clinical Pharmacy, 2017, Heidelberg, 
Germany.

Cakir N, Okuyan B, Sancar M. Evaluation of Antihypertensive Medication Adherence at Community Pharmacy 
Setting. 46th European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) Symposium on Clinical Pharmacy, 2017, 
Heidelberg, Germany.

Kurşun H, Okuyan B, Barri R, Sancar M. Assessment of knowledge and attitude of women utilized oral 
contraception. 46th European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) Symposium on Clinical Pharmacy, 
2017; Heidelberg, Germany.

Cantürk Talman, RY, Keleş K. Endüstride Yeşil Kimya, 3.IVEK International Convention of Pharmaceuticals 
and Pharmacies, 26-29 April, 2017, Istanbul.

Cantürk Talman RY, Kalkavan A. Yeşil Kimya ve Nanoteknolojiye Uygulanması 3.IVEK International 
Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26-29 April, 2017, Istanbul.
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Çalışkan Salihi E, Kabacaoğlu G, Wang J, Siller L. Graphene oxide for the adsorptive removal of trimethoprim: 
Equilibrium and kinetic study. 16th International Conference on Chemistry and the Environment 
(ICCE 2017), 2017, Oslo, Norway.

Bulut G, Başol BN. Gediz (Kütahya) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar. 3.İlaç ve Eczacilik Kongresi, 
26-29 Nisan, 2017, İstanbul.

Bulut G, Yener C. Sarigöl (Manisa) Yöresinde Farmasötik Botanik Araştırmalar. 3.İlaç ve Eczacilik Kongresi, 26-
29 Nisan, 2017, İstanbul.

Şenkardeş İ, Arslan K. The Folk Medicinal Plants of the Surroundings of Lake Abant (Bolu-TURKEY). 58 th 

Annual Meeting of the Society for Economic Botany, June 4-9, 2017, Bragança-Portugal.
Şenkardeş İ, Culu A. Erdemli (Mersin) yöresinin bazı yararlı bitkileri. 3.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi 

(İVEK), 26-29 Nisan, 2017, İstanbul.
Bulut G, Doğan A, Şenkardeş İ, Yıldız F, Tuzlacı E. Some Ethnobotanical Notes From Üzümlü (Erzincan-

Turkey). International Meeting on Education and Research in Health Sciences (IMER-HS), 3-5 Kasım 
2017, İstanbul.

Doğan A, Ertaş F, Şenkardeş İ, Bulut G. An ethnobotanical investigation of Gürpınar district and city center of 
Van (Turkey). 58th Annual Meeting of the Society for Economic Botany, 2017, Cordoba, Spain.

Doğan A, Bozkurt K. İnebolu (Kastamonu) Yöresinde Farmasötik BotanikAraştırmalar. 3.İlaç ve Eczacilik 
Kongresi, 26-29 Nisan, 2017, İstanbul.

Doğan A, Cura B N. Akşehir (Konya) Yöresinin Bazı Yararlı Bitkileri. 3. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık 
Kongresi, 26-29 Nisan 2017, İstanbul.

Selçuk G, Karaderi S. Göğüs Kanseri Tedavisi ve Kullanılan İlaçların Analitiksel Yönden İncelenmesi, Uluslararası 
İlaç ve Eczacılık Kongresi (İVEK), 26-29 Nisan, 2017, İstanbul.

Kaya U, Arıöz F, Karaderi S. Biyofarmasötik İlaçlar ve İlgili Analitik Çalışmalar. Uluslararası İlaç ve Eczacılık 
Kongresi (İVEK), 26-29 Nisan, 2017, İstanbul.

2018 Yılı Bildiriler

Poster Bildiriler
Şenkardeş S, Han Mİ, Hançer H, Küçükgüzel ŞG. Synthesis and identification of some new thiosemicarbazide 

derivatives. 11th Joint Meeting on Medicinal Chemistry, 2018, Bologna, İtaly.
Han Mİ, Coşkun GP, Ergenç E, Çivilibal Ş, Küçükgüzel ŞG. Etil-4-aminobenzoattan hareketle yeni 

tiyosemikarbazit ve 1,2,4-triazol türevlerinin sentezi ve yapı aydınlatma çalışmaları. 2. Ulusal Marmara 
Eczacılık Kongresi (2. UMEK), 14-16 Kasım 2018, İstanbul.

Han Mİ, Altan A, Aktaş Y, Küçükgüzel ŞG. Etil-4-hidroksibenzoattan hareketle yeni tiyosemikarbazit 
türevlerinin sentezi ve yapı aydınlatma çalışmaları. 2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi (2. UMEK), 
14-16 Kasım 2018, İstanbul.

Han Mİ, Uçak O, Küçükgüzel ŞG. 1,2,4-Triazol halkası taşıyan yeni etil-4-hidroksibenzoat türevi moleküllerin 
sentezi ve yapı aydınlatma çalışmaları. 2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi (2. UMEK), 14-16 Kasım 
2018, İstanbul.

Türe A, Sarı S, Acar Ş, Apak AFB, Mercimek IN, Küçükgüzel İ. Olası VEGFR2 inhibitörü tiyadiazol halkası 
içeren diaril üre ve diaril tiyoüre bileşiklerinin moleküler kenetlenme çalışmaları ışığında tasarımı ve 
sentezi. 2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi (2. UMEK), 14-16 Kasım 2018, İstanbul.
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Ozkan O, Basakil A, Torun B, Sancar M, Okuyan B. Evaluation of Patients’ Knowledge and Attitude towards 
Utilization of Oral Anticoagulants at Community Pharmacy Setting. 47th European Society of Clinical 
Pharmacy (ESCP) Annual Symposium, 24– 26 October 2018, Belfast, Northern Ireland.

Ozkan O, Gulec O, Torun B, Soylemez SL, Sancar M, Okuyan B. Knowledge and Attitudes of Women under 
Treatment of Osteoporosis at Community Pharmacy Setting, 47th European Society of Clinical 
Pharmacy (ESCP) Annual Symposium, 24– 26 October 2018, Belfast, Northern Ireland.

Altay S, Köse H, Özkan Ö, Sancar M, Okuyan B. Pharmacy Students’ Knowledge and Attitudes toward Organ 
Transplantation and Donation. 47th European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) Annual Symposium, 
24– 26 October 2018, Belfast, Northern Ireland.

Apikoglu-Rabus S, Arslan B, Cengiz KN. An economic study of a potential therapeutic interchange regarding 
biosimilar products. European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) – 47th European Symposium on 
Clinical Pharmacy, 24– 26 October 2018, Belfast, Northern Ireland.

Apikoglu-Rabus S, Arslan B. Economic analysis of biosimilar drugs approved in Turkey: a study covering the 
2014-2017 period. International IVEK Biotechnology Congress, 26-28 October 2018, Istanbul.

Apikoglu-Rabus S, Kahya I, Serin M, Yildiz P. Assessment of attitudes and practice of Turkish community 
pharmacy staff regarding skin problems using virtual patient profiles. European Society of Clinical 
Pharmacy (ESCP) – 47th European Symposium on Clinical Pharmacy, 24–26 October 2018, Belfast, 
Northern Ireland.

Tezcan S, Horoz B, Özkan O. Eczacılık eğitiminde bir hedef: kanser hastalarında bitkisel ürünlerin kullanımı 
perspektifinden onkolojide eczacının rolü. II. Ulusal Eczacılık Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, 10-11 
Mayıs 2018, Eskişehir.

Tezcan S, Kızılkaya M, Sancar M, İzzettin FV Evaluation of knowledge and attitudes of patients and pharmacısts 
on usıng herbal products. 47th ESCP Symposium on Clinical Pharmacy “Personalised Pharmacy Care”, 
24–26 October 2018, Belfast, Northern Ireland.

Poyraz N, Okuyan B, Cengiz KN, Izzettin FV, Sancar M. Determination of Knowledge and Attitudes of Community 
Pharmacists Towards Probiotics. 47th ESCP Symposium on Clinical Pharmacy “Personalised Pharmacy 
Care”, 24–26 October 2018, Belfast, Northern Ireland.

Yesilbursa Y, Sahin Y, Okuyan B, Izzettin FV, Sancar M. Determination of patients’ knowledge about Helicobacter 
pylori treatment and evaluate consistency of their Helicobacter pylori treatment regimen with the 
guidelines. 47th ESCP Symposium on Clinical Pharmacy “Personalised Pharmacy Care”, 24–26 October 
2018, Belfast, Northern Ireland.

Destan Y, Okuyan B, Cengiz KN, Izzettin FV, Sancar M. Determination of the Knowledge of the Participants 
Regarding Probiotics Purchased From Community Pharmacy. 47th ESCP Symposium on Clinical 
Pharmacy “Personalised Pharmacy Care”, 24–26 October 2018, Belfast, Northern Ireland.

Göktürk M, Okuyan B, Yaşayan G. Yaşlanma karşıtı ürün kullanan katılımcıların yaşlanma kaygılarının 
ve kullanılan ürünler ile ilgili bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi. 2. Ulusal Marmara Eczacılık 
Kongresi (2.UMEK), 14-16 Kasım 2018, İstanbul.

Koçlardan G, Şahbaz S. Retinoidlerin yaşlanma karşıtı ürünlerde kullanımı. 2. Ulusal Marmara Eczacılık 
Kongresi (2.UMEK), 14-16 Kasım 2018, İstanbul.

Ertan Ö, Şahbaz S. Saç dökülmesine karşı kullanılan majistral preparatlar. 2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi 
(2.UMEK), 14-16 Kasım 2018, İstanbul.

Çınar E, Şahbaz S. Beyin tümörleri tedavisinde kullanılan lipozomal taşıyıcı sistemler. 2. Ulusal Marmara 
Eczacılık Kongresi (2.UMEK), 14-16 Kasım 2018, İstanbul.
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Bulut G, Doğan A, Şenkardeş İ, Avcı R, Tuzlacı E. The medicinal and wild food plants of Batman city center 
and Kozluk district (Batman-Turkey). 10th Conference on Medicinal and Aromatic plants of Southeast 
European Countries (CMAPSEEC), 20-24 May 2018, Split, Croatia.

Şenkardeş İ, Yangın A. Sur (Diyarbakır) yöresinin bazı yararlı bitkileri. 2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi 
(UMEK), 14-16 Kasım 2018, İstanbul.

Dogan, A. Şenkardeş, İ., Oğuzbeyi, M., Bulut, G. (2018). Muğla Merkez ilçesinin Tıbbi Bitkileri Üzerine 
Etnobotanik Bir Çalışma. XIII. Bitkisel ilaç hammaddeleri toplantısı (BİHAT), 9-12 Nisan 2018, Antalya.

2019 Yılı Yayınlar
Şenkardeş S, Han İ, Hançer H, Abbak M, Çevik Ö, Küçükgüzel ŞG. Synthesis, characterization and biological 

evaluation of some novel sulfonylthiosemicarbazides. Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem. 2019; 
194(12): 1164-1170.

Türe A, Kulabaş N, Dingiş Sİ, Birgül K, Bozdeveci A, Alpay Karaoğlu ŞA, Krishna VS, Sririam D, Küçükgüzel 
İ. Design, synthesis and molecular modeling studies on novel moxifloxacin derivatives as potential 
antibacterial and antituberculosis agents. Bioorganic Chemistry. 2019; 88: 102965.

Bulut G, Doğan A, Şenkardeş İ, Avci R, Tuzlaci E. The Medicinal and Wild Food Plants of Batman City and 
Kozluk District (Batman-Turkey). Agriculturae Conspectus Scientificus. 2019; 2584(1):29-36.

Çıkla Yılmaz D, Özdoğan O, Bulut G, Ayaz Seyhan S. İki Kekik Türünün (Thymbra spicata var. spicata ve 
Origanum onites) Antioksidan Aktivitelerinin Karşılaştırılması, Uluslararası Doğu Anadolu Fen 
Mühendislik ve Tasarım Dergisi, 2019; 1(2): 296-306.

2019 Yılı Bildiriler

Poster Bildiriler
Poze T, Torun B, Altiparmak O, Sancar M, Okuyan B. Pharmacy Students’ Knowledge and Perception on High-

Alert Medications. 48th European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) Annual Symposium, 2019, 
Ljubljana, Slovenia.

Üstün G, Söylemez S. L, Uçar N, Sancar M, Okuyan B. E-Health Literacy and Mobile Health Application 
Utilization Among Pharmacy Students. 48th European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) Annual 
Symposium, 2019, Ljubljana, Slovenia.

Kinay E, Kaan B, Sari H, Büyüker SB, Buyuk AS, Apikoglu-Rabus S. Assessment of the perceived social support 
and its relationship with the medication adherence of individuals with chronic disease, 3. International 
Public Health Congress, 26-30 November 2019, Antalya.

Sevik F, Okuyan B, Sancar M. Evaluation of Diabetic Patients’ Medication Adherence and Attitudes towards 
Diabetic Foot Care. 48th European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) Annual Symposium, 2019, 
Ljubljana, Slovenia.

Dede S, Altiparmak O, Demirtunc R, Okuyan B, Sancar M. Evaluation of Medication Adherence of Hypertensive 
Patients with Cardiovascular Comorbidities. 48th European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) 
Annual Symposium, 2019, Ljubljana, Slovenia.
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