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MARS’A GÖREVİMİZ VAR
Kendinizi bir roketin içerisinde Mars programına katılmış bir şekilde hayal edin. Her şey oldukça heyecan verici. Bir bilinmeze
yolculuğun içerisindesiniz. Yolculuk yalnızca 7 ay sürecek ve program toplamda 40 ayı bulacak. Ancak bu 40 ayı sağ salim atlatabilmeye hazır mısınız? Ya yolculuk sırasında sizin veya ekip arkadaşlarınızdan birinin başına bir şey gelirse ne yapacaksınız?
“Hastalık, hayatta olmanın doğal bir parçasıdır. Hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisi insan derin uzay görevleri için kritik
olacaktır.” Aslında bilinmeyen bir sıkıntıyla yüzleşmeden önce de birçok problemle başa çıkmamız lazım. Uzay boşluğuna ulaştıktan sonra birçok komplikasyon bizi bekliyor. Atmosferden çıkış sırasında yaşanacak travmalara bağlı olarak hematolojik krizler
gözlemlenebilir. Uçuş ilerledikçe ve zaman geçtikçe, yerçekimsiz ortam nedeniyle astronotların kasları ve kemikleri körelir. Bağırsak enzimleri ve bağırsak floraları değişir. Bağırsak bakterileri antibiyotiklere karşı direnç kazanır.
Tüm bu zorlu süreçlere adaptasyon sırasında ihtiyacımız olan ilaçları ise maalesef yanımızda götüremiyoruz. Bu uzay serüveni sırasında
yanımızda götüreceğimiz her malzeme ve teçhizat milyonlarca dolara
mâl olacaktır. Maddi problemlerin yanı sıra 40 ay sürecek bu yolculuk süresince ilaçların stabilizasyonu da sağlanamayacaktır. Yolculuk
süresi dahi birçok ilacın stabilitesini korumak için zorluk çıkaracaktır.
Bunun içerisine yer çekimsiz ortam, radyasyon ve düşük nem de eklenince ilaç ömrü tahmin etmekte zorlanacağımız oranda kısalacaktır.
Uluslararası Uzay İstasyonunda yapılan ikmaller de bu görevde olanaksız kalacaktır. Ve saydıklarım yetmezmiş gibi uzayda farmakokine
tik ve farmakodinamik de değişeceğinden her soruna özel çözüm uygulanması gerekecektir. Tüm bunları göz önünde bulundurunca her astronot için yeterli miktarda ilaç götürmek bir çözümden çok probleme dönüşüyor. Peki uzayda eczane açamıyorsak
ne yapacağız?
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bu konuda bir çözüm geliştiriyor. Bu çözümse ilaçları uzayda üretmek. Taşınması, korunması ve kullanımı problem olduğundan ilaçları
uzaya götürmek yerine; ilaçları gerektiği zamanda ve miktarda, uygun preparatlar şeklinde hazırlamanın daha doğru
olduğu düşünülüyor. Özellikle peptit yapılı biyolojik üretim
ilaçların uzay imalatında daha uygun olacağı söyleniyor. Astronotlar üzerinde oluşacağı öngörülen acil durumların veya
tıbbi sorunların büyük çoğunluğunun bu ajanlarla tedavi
edilebileceği tahmin ediliyor. Uygulanması düşünülen bu
yöntemde ilaç üretimi için kullanılması düşünülen mikroorganizmaların korunması, ilaçların stabilizasyonu için gerekli koşulları sağlamaktan daha kolay olacaktır. Sporlaşma özelliği gösteren mikroorganizmaların uzay ortamında uzun süre formlarını koruyabildiklerini biliyoruz. Mikroorganizmaların yanı sıra insanda hastalık oluşturmayacağı bilinen bazı virüslerle gen dizilimleri değiştirilebilen bitkilerden ilaç sentezi de gündemde. Bu
yöntem mikroorganizmalarda uygulanacak yönteme oldukça benzer bir yöntem. Retrovirüs dediğimiz bir virüs tipi kullanılarak
bitkilere bazı ilaçların sentezini yaptıracağımız genleri aktarabiliriz. Bu yöntemde daha fazla ışık enerjisindan yararlanmak için
büyük yapraklı ve az tüketim yapan marul gibi bitkiler kullanılıyor. Ancak bu çözüm akla bir soruyu daha getiriyor. “500 mg parasetamol sentezleyebilmek için ne kadar marul lazım?”
Tüm bu bilgilerin ışığında geriye düşünülmesi gereken tek şey kalıyor: ilaçların üretim aşamasında kimin rol alacağı. Burada da devreye biz eczacılar giriyoruz. Altyapının hazırlanmasından ilaçların üretilip kullanılmasına kadar NASA’ya Dr. Bayuse rehberlik ediyor. Son
yıllarda uzay yarışına yapılan yatırımlardaki artışa bakılırsa gelecekte
biz eczacılara çok daha fazla iş düşecek. İnsanlığın bitmek tükenmek
bilmeyen arayışında yeni gezegenlere açılırken dahi bu denli önemli
bir görev içerisinde bulunmanın heyecanıyla sizlere veda ediyorum.

Emin KARAMEŞE

Kaynakça:
1)Aralık, 2020 https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2020_Phase_I_Phase_II/Astropharmacy/
2)Aralık, 2020 https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/features/drugs-in-space-the-pharmacy-orbiting-the-earth/20208033.article
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YAŞAMDA ENERJİ
Enerji, bir sistemin iş yapma kapasitesidir. Yaşamın devam etmesi için enerji kaynaklarına ihtiyaç vardır. Ateş ve hayvan gücüyle başlayan enerji tüketimi, kömürle devam etmiş, zamanla makineler devreye girmiştir. Bugün ise çeşitli
kaynaklardan enerji üretilmektedir.

Enerji tasarrufu nedir?
Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemektir. Aynı işi daha az enerji kullanarak
yapmaktır. Dolayısıyla çevrenin daha az kirletilmesi, doğal
kaynakların daha geç ve yavaş tükenmesi, maliyetlerin
azalması enerji tasarrufu ile beraber gelmektedir.

Neden enerji tasarrufu yapmalıyız?
Enerji insan yaşamında her zaman büyük yararlar sağlamaktadır. Ancak bunun yanında enerji ve enerjiye bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunları da gittikçe artmaktadır. Kullanılan enerjilerin çevreye olan zararlı etkilerini tamamen
yok etmek ya da hafifletmek her bakımdan önemlidir.
Artan enerji tüketimiyle birlikte öncelikle beslenmenin
temelini oluşturan tarım alanlarının verimliliği azalacaktır.
Toprak içinde bulunan besin ve mineraller değişime uğrayacaktır. Su problemi sebebiyle hayat durma noktasına
geldiğinde canlılar büyük zararlar görecektir. Küresel anlamda iklimde meydana gelebilecek değişimler ekosistemde bozulmalara neden olacaktır.
Maden ocaklarında, toprak yığılmasına bağlı olarak tarım
alanları daralmaktadır. Bu gidiş verimli tarım alanlarının bazılarında kuraklığı meydana getirirken bazılarında da suya
ve soğuğa bağlı olarak kullanılamama durumunu oluşturacaktır. Öyle ki gelecek zamanda dünyanın farklı bölgelerinin ya gereğinden fazla soğuyacağı ya da gereğinden fazla ısınacağı tahmin edilmektedir. Gelişmeler bu tahminlerin
tutacağını şimdiden göstermektedir.

İktisaden ileri gitmiş ülkelerde hakim olan üretimle birlikte dünyaya sunulan zararlı gazlar büyük tehdit oluşturmaktadır. Ayrıca petrol işleme ve kullanılmasına bağlı olarak da
dünya genelinde hızlı bir kirlenme ve bozulma görülmektedir. Yenilenemez enerji kullanımının yarattığı olumsuz
etki dünyamız için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.
Özellikle enerjinin bilinçsizce ve yerinde kullanılmamasına bağlı olarak yeryüzüne yansıyan güneş ışınlarının tekrar atmosfere geri dönmesiyle olağanın dışında küresel
anlamda bir iklim değişikliği söz konusudur.
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Dünyanın bir tarafı ısınırken bir tarafında da soğuk ve
fırtınalı bir hayatın meydana gelmesinin enerji kullanımına bağlı olduğu bir gerçektir. Bu değişim özellikle yerleşim alanlarında insan kaybına sebep olduğu gibi, tarım
alanları zarar görmekte, beslenme problemlerini ortaya
çıkarmaktadır. Asit yağmurlarının günümüzde her alanda
kirletici etkisi hissedilmekte ve bu olay ülkelerin gelişmişliği ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Hava hareketlerine bağlı olarak asitler taşınarak tarım ve su alanları gibi
değerli bölgeleri kirletmekte ve ekosistemdeki insan ve
diğer canlılar için büyük zararlar oluşturmaktadır.

Peki ya enerji tasarrufunun faydaları ne olacak?
Yenilenemez enerji kaynaklarının bilinçsiz ve yanlış kullanımının çevreye verdiği yıkıcı zarar önemli ölçüde azalacak
olup; kullanılabilir tarım alanları artacak, su kaynakları daha
az kirlenecek ve gelecekte bizi bekleyen kuraklık ve susuzluk felaketi ertelenecek veya belki engellenecek, temiz hava
alanları artacak olup aldığımız nefesin kalitesi artacaktır. Kısacası gelecekte bizi bekleyen birçok olumsuz olay ertelenecek veya engellenecektir.

Emirhan KARADENİZ
Sürdürülebilir yaşamın ilk adımı enerji tasarrufudur. Her yıl ocak ayının 2. haftası enerji tasarrufuna
farkındalık amacıyla çalışmalar yapılır. Hadi, hep birlikte geleceğimizi koruyalım!

11-17 Ocak Enerji Tasarrufu Haftası

Kaynakça:
1)Akova, İ., 2008, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
2)Arınç, K., 2001, “Doğu Anadolu’da Ortam Ekolojisi ve Degredasyonal Ekosistem Değişiklikleri” IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5-8 Ekim 2001, Muğla.
3)Doğan, S. Ö., 2008, “AB Kapsamında Çevre Kirliliğini Önleme Çalışmalarının Küresel Barışa Katkısı”, Uluslararası V. STK’lar Kongresi, 24-26 Ekim 2008, S: 409413, Çanakkale.
4)IEA, 1998, BeningEnergy, TheEnvironmentalImplications of Renewables, Paris.
5)Tümertekin, E., Özgüç, N., 2004, Beşeri Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul.
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ENGEL SİZSİNİZ
Her yıl 7-14 Ocak aralığında kutlanan Beyaz Baston Haftası ile görme engelli insanlarımızın yaşadıkları problemlere
farkındalık yaratılmaya çalışılıyor.

Peki ya neden beyaz baston?
Görme engelli insanlarımızın kullandığı bastonların rengi beyazdır. Beyaz bastonlu birini gördüğünüzde çekinmenize gerek yoktur. Yardımcı olmanız onu çok mutlu edecektir.
Peki ya neden beyaz renk, hiç düşündünüz mü? Geceleri yolda daha kolay fark edilebilmek adına uluslararası olarak
bu renk kullanılmaktadır. Bu onlar için adeta bağımsızlığın simgesidir.

Görme engelini basit bir fiziksel engele dönüştürmek bizim elimizde!
Görme engelli insanlarımız için en büyük problem görememekten aslında çok daha öte. Asıl problem gündelik
yaşamdaki fırsat eşitliğinin 2021’e girdiğimiz şu günlerde bile maalesef halen yakalanamamış olması. Görme engeli
olan insanlarımızın sahip olduğu haklar tam anlamıyla uygulanabilirse, fırsat eşitliği yakalanabilirse; görme engeli
basit bir fiziksel engel olarak kalacaktır.
Görme engelliler için gerekli çalışmalar hukuki ve operasyonel anlamda yapılsa da burada önemli olan şey toplumsal bilinçtir. Örneğin bir belediye, kaldırımları istediği kadar sarı şeritle doldursun, toplumsal bilinç oluşmadığı
sürece bir kafe sahibi oraya masa-sandalye yerleştirecek ve fırsat eşitliğinin önündeki en büyük engellerden birine
dönüşecektir.

Beyaz Baston Haftası’na Özel CineAkademi
FarmAkademi ailesi olarak, geleceğin kurucuları olan üniversite öğrencileri arasındaki toplumsal
bilince katkıda bulunmak adına film yorumlama
etkinliğimiz olan CineAkademi’de bir sonraki film
olarak görme ve işitme engelli bir kadının yaşamını
konu alan Benim Dünyam’ı seçtik. Değerli hocamız,
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kalite Koordinatörü Ecz. Aylin Sancar eşliğinde düşünüp tartışacağımız etkinliğimize hepiniz davetlisiniz!

Gazetemizde Engelleri Kaldırıyoruz!
Engelleri kaldırma yolunda en önemli unsur olan fırsat eşitliğine katkı sunmak ve farkındalık yaratmak amacıyla
mini gazetemizin bu sayısını seslendirdik. Aşağıdaki karekodu okutarak sesli gazetemize erişebilirsiniz.
FarmAkademi ailesi olarak her türlü engelin aşıldığı, toplumsal bilince ve fırsat eşitliğine ulaşıldığı bir 2021 dileriz!

Kemal KALE
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YENİ NORMAL YENİ YIL
Olağanüstü niteliğe sahip bir yılı geride bırakırken FarmAkademi ailesi olarak birbirinden eğlenceli önerilerle sizlerle olmak istedik. Kendinizi ve sevdiklerinizi mutlu edebileceğiniz tariflerimiz sizlerle!

Sağlıklı Bir Başlangıç
Bu zorlu ve soğuk kış günlerinde bağışıklığımızı yüksek tutmak çok büyük bir önem taşıyor. Bağışıklığımızı güçlendirmek ve hastalıktan korunmak için bol meyve sebze tüketebilir, kendimizi soğuktan koruyabiliriz. Aynı zamanda
evde hazırlayacağımız kış çaylarıyla da sağlığımıza katkıda bulunabiliriz. Üstelik, FarmAkademi ailesi olarak sizinle
paylaşmak istediğimiz bu kış çayı oldukça pratik!
Tarifimiz:
İlk olarak 1 tatlı kaşığı kuşburnunu hazırlayacağınız kaba ekleyin. Daha sonra
sırasıyla 1 tatlı kaşığı hatmi çiçeği ve hibiskusu 2 su bardağı kaynar suya ekleyin. Bu bitkiler suda 2 dakika demlendikten sonra 1 tatlı kaşığı tarçın, 3-4 tane
karanfil, 1 çay kaşığı zencefil tozu ve 1 tatlı kaşığı havlıcanı da ekleyin, 3 dakika
daha demleyin ve süzerek için.

Bağışıklığımıza etkileri;
Kuşburnu, vücuda polifenol, A vitamini, C vitamini ve E vitamini desteği sağlar. Vücudumuzu enfeksiyonlara karşı koruyan lenfosit üretimini teşvik eder. Böylece bağışıklığı güçlendirir.
Hatmi çiçeği, sağlıklı kalmak için yardımcı olmakta ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini
yükseltmektedir. Özellikle kış aylarında rastlanan ve halk arasında “kuru öksürük” olarak adlandırılan inatçı öksürüklerle mücadelede oldukça yararlı olduğu bilinmektedir.
Hibiskus, C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığına iyi gelir. İçindeki antioksidanlar sayesinde de
vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
Tarçın, kronik sağlık sorunlarının üstesinden gelmenize yardımcı olur ve vücudun enfeksiyonla savaşmasını destekler.
Karanfil, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi beden ve zihin yorgunluğunu da giderir.
Zencefil, enfeksiyonla mücadele eder. Gingerol içeriği sayesinde birçok farklı bakteri türünün büyümesini engelleyebilir. Kış
aylarının korkulu belası solunum yolları enfeksiyonunun baş düşmanlarından biridir.
Havlıcan, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağlayarak grip ve nezle gibi kış hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
Kaynakça:
1)Semra Kurucu ve Canan Kesikoğlu, FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 1990
2)Demir, Kasım. Eczane ve Aktarlardan Satın Alınan Zencefil Örnekleri Üzerinde Farmakope Çalışmaları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018
3)Akkan, Gökhan. Vitaminler. İstanbul: İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Akılcı İlaç Kullanımı Sempozyumu, 1999

Gevşek Kurabiye
Her zaman keyifle tüketebileceğiniz ve yılbaşı akşamınızı tatlandıracak pratik bir lezzet.
MALZEMELER:
2 yumurta beyazı
200 gram pudra şekeri
2 yemek kaşığı kakao
1 paket vanilya
150 gram veya 1 su bardağı kavrulmuş fındık/ceviz

YAPILIŞI:
Yumurta beyazları kar gibi olup köpükleşene kadar çırpalım.
Pudra şekeri, kakao ve vanilyayı iyice karıştırıp azar azar yumurtalara ekleyelim.
Toz karışımı ve yumurtayı spatulayla yumurtaları söndürmeden karıştıralım.
En son ceviz veya fındık ekleyip yavaşça karıştırmaya devam edelim.
1 tatlı kaşığıyla porsiyonlayarak tepsimize dizelim. ( Yayılacakları için birbirlerine
çok yakın olmamalarına dikkat edelim. )
Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 10-15 dakika pişirin. Üzeri çatlayınca olmuş
demektir.

AFİYET OLSUN :)
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Dinlendirici ve Enerji Verici Soya Mumu
İhtiyacımız olanlar:
Tarçın Yağı 10 ml
Portakal Yağı 10 ml
Kap (cam kap, bardak, hindistan cevizi kabuğu..)

Soya Wax 300 gr
Fitil

Soya mum parçalarını benmari usulü yavaş yavaş eritin. Ardından istediğiniz uçucu yağları ekleyin. Biz kışa uygun olarak portakal ve tarçın uçucu
yağlarını seçtik. Isıya dayanıklı kabınızın dibine fitilinizi yapıştırın ve erimiş
mumu dökmeden önce, fitilin üstte kalacak ucunu kaleme sarıp sabitleyin
ki hareket etmesin. Artık mumu dökmeye hazırız. Döktükten sonra evde
kuru portakal kabuğu veya tarçın kabuğu varsa içine batırarak dekore edebilirsiniz. 10 dakika boyunca biraz donmasını bekleyip ardından fitili kısaltın, mumu yakın, koklamaya başlayın ve keyfini çıkartın.

Origami İle Yılbaşı Süsleri
Origami, makas ve yapıştırıcı kullanmadan yapılan bir kağıt katlama sanatı. Japonca oru (katlama) kami (kağıt) anlamına geliyor. Bu kelimelerin birleşmesiyle katlanmış kağıt anlamına gelen sanat ortaya çıkıyor. İsmi Japonya’dan gelen eğlenceli ve bir o
kadar da etkili olan bu sanatın tarihi Çin’e dayanmaktadır.
Şimdi bu eğlenceli sanattan minik minik noel babalar yapmaya ne dersiniz? Bunun için haydi yandaki görselleri incelemeye geçelim. Eğer takıldığımız noktalar olursa karekodumuzu okutarak videodan yapılışını daha
detaylı incelebilirsiniz. Yaptığınız küçük noel babaları kartpostallarınıza bir
desen, hediye paketlerinize renk katacak küçük detaylar şeklinde kullanarak
sevdiklerinizin yüzlerinin gülmesini sağlayabilirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler ve mutlu yıllar :)

FarmAkademi Ne İzliyor/Ne Dinliyor?
Bizi bekleyen bu kış günlerinde keyifli vakit geçirebileceğiniz film ve müzik listeleri hazırladık. FarmAkademi ailesi olarak güzel
bir yıl, içinizi ısıtacak bir kış dileriz.
1) Big Fish
2) Truman Show
3) The Great Gatsby
4) Peekay
5) Dangal
6) The Pursuit of Happyness
7) The Two Popes
8) Into the Wild
9) The Imitation Game
10) 12 Years a Slave
11) Django Unchained
12) One Flew Over the Cuckoo's Nest
13) Donnie Darco
14) A Clockwork Orange
15) Memento
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16) The Usual Suspects
17) Seven
18) Scent of a Woman
19) Devile's Advocate
20) Sleepers
21) Legends of The Fall
22) Sophie's Choice
23) Gone With the Wind
24) The English Patient
25) It's A Wonderful Life
26) Kelebeğin Rüyası
27) Devrim Arabaları
28) Çiçero
29) 7. Koğuştaki Mucize
30) Aile Arasında

Müzik listemize aşağıdaki
karekodlardan ulaşabilirsiniz.

youtube

spotify

BİR SONRAKİ GAZETEMİZDE
SİZİN DE YAZINIZ YER ALSIN
İSTER MİSİNİZ?
Aşağıdaki iletişim yollarından bizlere
yazılarınızı ulaştırabilirsiniz!

farmakademi

farmaakademi

farmakademikulubu@gmail.com

Marmara Üniversitesi
FarmAkademi Kulübü
farmakademikulubu.com

