SUNUfi

‹laç etkileflimleri medikal tedavinin en önemli kavramlar›ndan biridir. Klinik Geliflim dergisinin bu say›s›n› haz›rlama
teklifi ald›¤›m zaman önce bu iflin alt›ndan kalkabilirmiyim
diye uzun uzun düflündüm, sonra da memnuniyetle kabul ettim. E¤er okuyucuda bu say›da tüm ilaç etkileflimlerinin tan›mlanaca¤› beklentisi varsa bu say›yla bunun mümkün olmad›¤› hemen anlafl›lacakt›r. Belki iddial› olabilir ama flu ana
kadar bas›lm›fl tüm Klinik Geliflim dergisi sayfalar›n› bile bu
konuya ay›rsak tüm etkileflimleri s›¤d›rmaya yetmeyecektir.
O zaman nas›l bir yol haritas› çizdi¤imi ve bu say› içinde neyi bulaca¤›n›z› aç›klamaya çal›flay›m. Bu say›da öncelikle ilk
befl konuda ilaç etkileflimlerinin temelini oluflturan temel farmakolojik bilgileri ve ilaç etkileflimlerinde çok büyük öneme
sahip organlar olan karaci¤er ve böbre¤e ait özel durumlar›
bulacaks›n›z. Bu konular esas olarak kendi farmakoloji kitab›mdan al›nm›flt›r, içeri¤inde de bu say›ya özel baz› düzenlemeler yap›lm›flt›r. Bundan sonra da ilaç etkileflmelerinden
örnekler sunan konuyu bulacaks›n›z. Bu konu az bir hacim
kaplamas›na karfl›n oldukça uzun bir araflt›rman›n ürünüdür.
Bu konunun esas› kendi farmakoloji kitab›m ile benim için
farmakoloji alan›nda çok fazla önem olan iki ‹ngilizce kaynak kitab›n [Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics; Laurence L. Brunton (editor), John S.
Lazo, Keith L. Parker (associate editors),. 11th Edition,
McGraw-Hill 2006 ve Basic & Clinical Pharmacology; Bertram G. Katzung. 10th Edition, Lange Medical Books/McGraw-Hill 2007] tamam›nda ilaç etkileflmeleri konusunda oluflturduklar› içeri¤in taranmas›yla olufltu. Sonuçta
bu üç kitaptan ald›¤›m içeri¤i belli bir mant›k silsilesiyle harmanlad›m ve flu an Türkiye’de klinik kullan›m› olmayan ilaçlar› da büyük ölçüde eleyerek metni oluflturdum. Elinizdeki
metin son fleklini almadan önce baflka kaynaklar da incelenerek yorumland›. E¤er bilgiler farkl› kaynaklarda çeliflkiliyse
genelikle bu metin içinde yer almad›lar.

‹laç etkileflmelerini taramak için izledi¤im yol bana farmakoloji kitaplar›n›n öne ç›kartt›klar›n› size sunmama olanak
sa¤lad›. Yani bu say›da siz tüm ilaç etkileflimleini de¤il, benim gözümle bak›ld›¤›nda öne ç›kanlar› bulacaks›n›z. Okuyucular e¤er ilaç etkileflimleri konusunda en önemli kitab›
önermemi istiyorlarsa benim tavsiyem kaynaklar listesinde
de yer alan “Stockley's Drug Interactions, Karen Baxter
(Editor) 8th Edition Pharmaceutical Press, 2008” kitab›d›r.
Bu kitap 1464 sayfada 3100 civar›nda ilaç veya madde hakk›nda bilgiyi son derece sistematik bir biçimde sunmaktad›r.
Bu say› Türkiye’de fa rmakolojinin geliflmesini bafllatm›fl ve
geliflimine çok önemli katk›lar sa¤lam›fl olan Ord. Prof. Dr.
Akil Muhtar Özden’e ithaf edilmifltir. ‹çeride kendisini tan›tan yaz›lar da bulacaks›n›z. Kendisi flu anda yaflayan en k›demli hocam›z olan Prof. Dr. Alaaddin Akcasu’nun da hocas›d›r. Klinik Geliflimin bu say›s›yla birlikte kendisini de tan›mayanlara sunma f›rsat› bulaca¤›m için k›vanç duyuyorum.
Son olarak tüm bu çal›flmay› yaln›z bafl›na yapmad›m. Cerrahpafla T›p Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji
Anabilim Dal›’ndan asistan›m Dr. Burçak Deniz Dedeo¤lu
ile yüksek lisans ö¤rencilerimiz Ecz. Rahime Nefleto¤lu ve
Ecz. Gültaç Baruksal bahsetti¤im taraman›n ve bu kitapç›ktaki 6. konunun büyük k›sm›n› gerçeklefltirdiler ve bu say›n›n yazarlar› aras›ndan bulunmay› hak ettiler, hepsine minnettar›m. Ayr›ca Klinik Geliflim Dergisinin editörlerine ve
yay›n kuruluna böyle bir çal›flmay› sizlerle paylaflma olana¤› tan›d›klar› için teflekkür ederim.
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