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Zehir Kontrol ve İlaç Bilgi Danışma
Hizmetlerinde Bilgisayar
A. Yekta ÖZER('"')

Bilim
yapılan
artması

tanıtımı,

alanında

her geçen

sonucunda

gün

sayısının

araştırmaların

yeni
ve

pazarlanması

ilaçların

kullanı

mı, yasalardaki değişiklik ler, tıbbi
ve farmasötik değişiklikle r son 40
alanında
yılda tıp ve farmasötik
büyük ilerlemeler meydana getirmiştir. İlaçları oluşturan kimyasal
maddelerin adları, doz l arı, yan etolduğu istenmeyen
kileri, neden
reaksiyonlar, etkileşmeler, geçimsizlikler vs. her geçen gün daha yoğun hale gelen bir bilgi yığını oluş
turmaktadır. Bu «bilgi patlaması »
ilaçla ilgili en yeni bilginin iletimi
ve sağlıkla uğraşanlar tarafından
kompleks bir problem
kullanımı
Eczacı yıl boyunca
doğurmuştur.
ilaçlar hakkında doktora hemşire

ye,

eczacıya

ve

üyelerine bilgi

diğer tıp

sağlamak

çevresi

durumun-

dadır. İlaç ve ılaçla tedavideki büyük ilerlemeler eczacı lık pratiğin
de olduğu kadar eczacılık eğitimin
deği şmelere gerek
de de büyük
göstermiştir. İşte bu gelişmeler İlaç
Bilgi Danışma Merkez (İBDM)'Jeri
nin başlangıcını oluşturmuştur.
İlaçla ilgili bilgi ve araştırmaların
her geçen gün hızla artışı, onlar
isteyenlere
hakkınd a bilgi almak
hızlı, doğru ve tarafsız olarak ulaş
tırılmasını geciktirmektedir. İşte
verİBDM'leri bu ihtiyaca cevap
mek üzere kurulmuşlardır. Avrupa'da ilk İBDM, J949'da Hollanda'
da kurulmuştur,(!). Amerika'da ise
1962'dc Kentucky Üniversitesi'nde
ilaç bilgi sağlama aktiviteleri bir
servisle resmi hale getirildi ve uygun bilgi kaynakl arı merkezileşti

rildi.

Ayrıca

daha iyi

düzenlenmiş

ilaç bilgisinin daha tecrübeli

(") Hacettı.:pc Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasölik Te knoloji
Anabilim Dalı, Hacettepe - Ankara.
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ve

bilgili personel tarafından yayılma
(2) ve bugün yüzden
çok programla bu işi sürdi.irmektedirler(3).
sı sağlandı,

İBDM'leri şu

nabilir: özel

şekilde tanımla

şekilde yetişmiş

ki-

şilerden oluşan

(klinik eczacılar);
doğru, tarafsız ve geçerli bilgi sağ
layan yahut eczacı, hemşire, hekim
veya diğer sağlık personelin e danışılarak alınan ve hasta kökenli
ilaç problemler ine öncelikle cevap
veren bir merkezdir.
Öte taraftan çocuk ölümlerind e
zehirlenme lerin trafik kazalarından
sonra en sık karşılaşılan ölüm nedenlerinde n biri olması Zehir Kontrol Merkez (ZKM)'leri nin kurulması gereğini ortaya çıkarmıştır. İlk
ZKM resmi olarak Amerika'd a 1953'
de Chicago'da kurulmuştur(4). Bu
merkezler ise İBDM'lerinden farklı
olarak zehir niteliği taşıyan her
türlü madde (insanlar için kullanı
lan ilaçlar, veteriner ve tarım ilaçları, kozmetikle r, her türlü ev
ve
araba temizlik maddeleri, endüstriyel zehirler vs.) hakkında her çeşit
bilgiyi sağlayan ve bu bilgiyi hızlı
ve doğru bir şekilde hastaya ulaş
tıran, tam ve
tedavide yardımcı
olan veya bu hizmetleri bizzat sağ
layan kuruluşlardır.
Hastalarda karşılaşılan problemlerin ve bilginin kazanılması ve
yayılmasında izlenen yöntemin aynı olması, bu iki servisin (ZKM ve
İBDM) bazı kurumlard a kaçı nılmaz
şekilde tek bir programda birleşti
rilmesine neden olmuştur. Bugün
Amerika'd a 16 İBDM adlarına «poi-

son» kelimesini ekleyerek ZKM haline geçmişlerdir,(5).
İster ayrı ister birleşik olsun
bu merkezlerd e ilaç bilgisini sağla
manın esas hedefi
doğru bilginin
sağlanması, doğru
olmayan bilginin elimine edilmesidi r,(6). Bu servislerin sağladığı bilgi çok çeşitli
dir : bir kı smı ilaçla ilgili bilgileri
verirler, örneğin, ilaçların adları,
dozajları, endikasyonları,
istenmeyen etkileri, uyarılar ve sıklıkla bu
bilgiyi dogrulayan bibliyogra fik referanslar. Diğer bir kısmı ise ilaçla
ilgili özetleri ilgili bibliyograf ik referanslarıyla verir. Bir kısmı ise sadece kitap ve mecmuaların ilaçla
ilgili olan makaleleri ne ait refe-

ransları sa~lar.

İlaç bilgisinin swmlması çeşitli
şekillerde

olur. Bu amaçla kitaplar,
kartoteksl er veya bilgisayarlı data
bankaları kullanılır. Bunların her·
biri kendi
ortamında bir takım
avantaj ve dezavantaj lara sahiptir. Birinin diğerine göre daha iyi
ya da kötü olduğu söylenemez.
Amaca göre bu yollardan biri seçilmelidir_
Günümüzd e bilgisayarl ar pek
çok sahada geniş uygulama alanı
bulmuştur. Bilgisayar lar eczacılık
ta da klinik uygulama la rından biri
olan ZK ve İBD hizmetleri nde de
fazlasıyla yararlanılan araçlar
olmuştur.
Bu hizmetlerd e bilginin
depolanması ve bu bilginin kullanılması sırasında geniş şekilde yararl anı lmaktadır.
Biz yaz ımızda
ilaç sahasında kullanılan
bilgiye
erişmede bilgisayarların kullamldı-
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ğı erişim

sistemlerinden sözetmeyc

çalışacağız.

Bilgi

Erişim

Bugün farmakoloji, toksikoloji
onkoloji konularında bilim
adamlarına bilgi verecek bilgisayar
erişimli çeşitli enformasyon sistemleri vardır. Bu esas sistemler, tıp,
biyoloji ve kimya literatürleriyle
işlerlik kazanmalarına rağmen, bu
sistemler aynı zamanda ilaç ve
kullanımıyla ilgili p ekçok bilgiyi de
içerirler.
Bilgi erışım sistemleri içinde
en bilinenleri şunlardır:
MEDLINE: 197l'de Ulusal Tıp
Kütüphanesi (National . Library of
Medicine) tarafından hazırlanan ve
devam ettirilen bir sistemdir. Dünyada yayınlanan 3000 civarında biyomedikal mecmuayı tarayarak hazırlanmış 2,6 milyonu aşkın citation
referansını içerir. MEDLINE kütüğü her ay yeni (update)lenir.
MEDLINE'a giriş telefon hatkullanarak ve telekomünikasyon

şeb ekesiyle olmaktadır.

Bu sistem, SOO'ün üzerinde tıp
kütüphanesinde, tıp fakültelerinde
resmi yerlerde, Amerika - Kanada
- İngiltere - Fransa - Meksika - İran
- Cenevre'deki WHO merkezinde, İs·
veç ve Güney Afrika'daki birçok
şirket

tarafından kullanılmaktadır,

(7).

TOXLINE : MEDLINE gibi on line (çevrim içi) bilgi erişi m sistemlerinden birini oluşturur. Ulusal Tıp Kütüphanesi'nin diğer bir
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bazlı

sistemidir.

İnsan ve hayvan toksisite

Sistemleri :

ve

tı

komplitcrizc data

çailgili 645.000'den çok
referan sı içerir. Ayrıca çevre
kirleticileri, istenmeyen ilaç reaksiyonları ve analitik yöntemlerle ilgili referansları içerir, (7, 8).
lışmalarıyla

Şu

alt dallara

ayrılır

:

a. Kimyasal - Biyolojik
viteler (CBAC) :

Akti-

Biyolojik sistemlerde kimyasal
maddelerin (in vivo ve in vitro) inceleyen bilgileri kapsar.
b. Toksisite
(TOXBIB):

Bibliyografyası

İstenmeyen etkiler, ilaç ve kimyasalların

neden olduğu toksisite
veya zehirlenmeler, hastalıklarda
kimyasallarla oluşan toksisiteye ait
bilgileri içerir.
c. Uluslararası Farmasötik
Abstraklar (IPA) :
Hastane Eczacıları
Birliği'nin çıkardığı bir k aynaktır .
Eczacılıktaki yeni gelişmeleri kapsar.
Amerikan

d. Çevresel Kirleticilerin (Pollutan) Sağlığa Etkilerini İnceleyen
Abstraklar (HEEP) :
İnsan sağlığına çevrede bulunan maddeler ve kimyasalların etkilerini vurgulayan abstrakları içe-

rir.
e. Pestisit Abstı-akları (PESTAB):
Pestisitierle ilgili çalışma
ları konu alır.

f.

Çevresel Mutajen Bilgi Merkezi (EMIC) :
Kimyasal mutajenlerle ilgili çalışmaları kapsar.
g. Pestisitlerle İlgili Hayes Kütüğü :

Pestisitlerle ilgili çalışma
kapsar.
h. Toksik Maddeler Bilgi Merkezi Kütüğü (TMIC) :
Çeşitli
toksik maddelerle
ilgili bilgileri toplamıştır.
k. Çevresel
Teratoloji Bilgi
Merkezi Kütüğü (ETIC) :
Çevresel teratojenlerle ilgili
bilgileri kapsar.
1. Teratoloji (TERA) :
ları

Özellikle kimyasallar , ilaçlar,
pestisitler, hastalıklar, stress ve
çevre gibi çeşitli ajanların n eden
olduğu konjenital malformasyonlarla ilgili referansları kapsar.
CHEMLINE:

240.000'nin üzerinde çeşitli kimyasal maddelerin patent numaraları , molekül ağırlıkları,
nornenklatürleri, jenerik isimleri, halka yapıları ve sayıları, halka büyüklüğü,
halka elemanlarının analizleri ve
formülleri gibi konularda bilgi içerir.
CANCERLINE : Bu da MEDLINE gibi on-lıne bilgi erişim sistemlerinden birini oluşturur. International Cancer Research Data
Bank Program ile National Library
of Medicinenm işbirliğiyle hazır
lanmıştır. MEDLINE gibi kompi.i·
tcrize data bazlı sistem olup onun
kullanıldığı her yerde k ullanılabil-

mcktedir. Çeşitli bilimsel ve biyomedikal kaynaklardan taranmış
kanserle ilgili 90.000 üzerinde cita·
tion'ı içerir (7, 9).
Lockheed DIALOG : On - line
bilgi erişim sistemlerinden biridir.
Bilim, teknoloji, mühendislik, sosyal bilimler, ekonomi gibi konular
için geliştirilmiştir. İlaç bilgi danışması için daha az yararlı
bir
sistemdir(7).
MYCIN System : Stanford Universitesi tarafından geliştirilmiş bir
sistemdir. Antibiyotik tedavisiyle
ilgili bilgileri içerir, (10, 11, 12).

Service: Kompüterize
kartoteks sistemi olup, William Tester adlı bir hastane eczacısı tarafından geliştirilmiştir. Aynı şekilde bilgiler mikrofiş şeklin
de de depolanmıştır, (13, 14).
lowa

edi lmiş

Ring Doc System : Ağırlıklı olarak kimya ve farmakoloji alanında
bilgi içerir. Özellikle endüstri için
hazırlanmıştır.

Pahalı

sadece endüstriye

olduğundan

pazarlanmıştır.

İngiltere'de hazırlanmış

bir sistemdir. Kartoteks sistemidir.
İlaçlar

ve kimyasalların araştı
kimyasal yapı
ve biyolojik aktivite ilişkilerini değerlendirme çahşmalarında
yararrılmasında aralarında

lıdır.
Ayrıca Farın Doc (ilaç patentli), Vet Doc (veteriner literatürü),
Pest Doc (pestisit referansları) gibi
kart sistemleride mevcuttur, (14).

DeHaen Service : Kartoteks sistemidir. İlaçların klinik farmakolo-
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jisi, terapötik kullanımları ve faytoksikoloji konusunda bilgi
verir. Ayrıca istenmeyen ilaç reaksiyonları hakkında da bilgi sağlar.
konuAraştırılmakta olan ilaçlar
sunda da bilgi verir, (14, 15).

daları,

CRISP System : Bu sistem National Institutes of Health Division Research Grants tarafından
sürdürülen
hazırlanmış ve halen
bir sistemdir. Bilgisayar bazlı bir
data sistemi olup; National lnstitutes of Health ve Public Health
Service'in diğer birimlerinin desçeteklediği veya kontrat yaptığı
araştırmalarla ilgili
şitli bilimsel
bilgileri içerir, (7).

National
PROPHET System
Institutes of Health Division of
Research bölümü tarafından yönetilen ve ilaç etki mekanizmaları ile
diğer kimyasal / biyolojik ilişkiler
le ilgili bilgileri içeren bir bilgisayar programıdır, (7, 16).
Yukarda sözü edilen sistemlerden : MEDLINE, TOXLINE, CANCERLINE ve Lockheed DIALOG
ilaç enformasyon bilgi erişim sistemlerindendir. MYCIN, Ring Doc,
DeHaen, CRISP ve PROPHET sistemleri ise özel amaçlı enformasyon sistemleridir.
Viewdata System : Londra'daki Guy's Hospital'daki National Poisons Information Service tarafın
dan hazırlanmıştır. Bilgisayar bazlı ilaç enformasyon erişim sistemidir,(17).
Bunların

Micromedex
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dışında

Amerika'da

Firması

tarafından

1974'ten beri Rocky Mountain Zehir
ve İlaç Merkezi ve Colorado Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri Merkezi'nin işbirliğiyle Bilgisayarlı Klinik Bilgi Danışma Sistemleri
(CCIS) ni yayınlamaktadır. Bu sistemler tüm dünyada 1600'ün üzerinde hastane, zehir merkezleri ve
ilaç konsültasyon merkezleri tarafından kullanılınaktadır. Sözkonusu
sistemler:
Poisindex : Detaylı toksikoloji
bilgisi içeren bir sistemdir. 30.000'in üzerinde ticari, endüstriyel, farmasötik ve botanik maddelerin bileşimi konusunda bilgi sağlar. Sistem ayrıca oral yolla, inhalasyonla
ve absorbsiyonla alınan toksikolojik problemlerde tedavi / işletme
protokollerini detaylı olarak isteler.
Bu sistem ticari ada, imalatçı adı
na, genel ada, kimyasal ada, sokak
terminolojisine, botanik ve mutad
ada göre indexlenmiştir,(19).
Drugclex: Farmakoloji ve Tedavi konusunda yenilenmiş referansları veren ilaç bilgisi sistemidir. Bu sistem 3700'ün üzerinde incelenmiş ve yabancı, FDA tarafın
dan onaylanmış ve reçetesiz satı
lan (OTC) preparatlara ait 'oilgileri
içerir. Bu sistemde A.B.D. ve yabancı ülkelerdeki ticari adlar, jenerik/kimyasal adlar, hastalık durumları ve ilaç bilgi enformasyon
terimlerine göre indeksleme yapıl
mıştır.

Emergindex : Referansları veklinik bilgi sistemi olup, halen kulanılan acil tıbbi tedavi için
düzenlenmiş mevcut uygwı tıbbi elerilmiş

taya

dayalı

bir sistemdir. Bu sistem
6 ana başlıktan oluşur :
Klinik Taramalar, Ayırıcı Taramalar, Klinik Abstraklar, Aritmi
Yönetimi, Hastane Öncesi Bakım
ve Klinik/Acil
Teknikleri olmak
üzere.
Burada data 40.000 kelime bazı
na göre indekslenmiştir.
başlıca

ldentidex : Yegane tablet ve
kapsül tanıtım sistemi olup tabletler üzerine basılı kodlar tablet/
kapsül renkleri ve fiziksel görünümlerine göre tanımı etkili ve kolay
hale getirmektedi r. Sistemin 20.000
girişi vardır ve tanıtıcı bilgi A.B.D.
ve yabancı ülkelerdeki reçeteli ilaçlar, OTC preparatlar, jenerik ilaçlar, görünüşü benzeyen ilaçlar ve
sokak terminolojisi ne göre düzenlenmiştir.

Poisindex, Drugdex, Emergindex ve Identidex Danışma Sistem'lerinin herbiri mikrofişli bilgisayarlara uymaktadır. Ayrıca bu sistemlerin dördü de, 1 ila 4 kişisel bilgisayarla birlikte kullanılabilecek Jaser-disk kullanımına da elverişlidir .
Bunun dışında dört sistemde bilgisa yar şerit sistemine uygun sistemler olup özellikle hastanede
kullanım kolaylığı sağlarlar.

Bilgisayarlar ,
çalışmalarının

IBDM ve ZKM

değerlendirilmesin

de de kullanılmaktadır : bu merkezlere sorulan soruların miktarı , cinsi, mevsimlere, gün boyu saatlere,
bölgelere, mesleklere göre dağılımı ,
verilen cevaplar, cevaplama süresi, istenmeyen ilaç reaksiyonları·
run klinik raporları gibi.
Öte taraftan özel şekilde ye-

tişmiş kişilerden oluşan; doğru,
rafsız

hut

ve geçerli bilgi

tayaveya

sağlayan

eczacı, hemşire,

hekim
personeline danışılarak
alınan ve hasta kökenli ilaç problemlerine öncelikle cevap veren
merkezlerin mutlaka «IBDM» şek
linde resmileştirilmesi gerekmez.
İyi bir personel ve donanıma sahip
eczaneler de ilaç bilgisi sağlayabi
lirler. Eczanelerde kullanılacak kişisel bilgisayarlar la stok kontrolu,
fiyatlar, faturalama, etiketleme ve
ilaç etkileşmeleri ilacını sürekli aynı eczaneden alan hastalar için daha önce kullandığı ilaçlarla etkileş
me durumu,
aynca o hasta için
uyuşturucuya meyili varsa bu konuda eczacıya uyarı gibi konularda
doğru ve hızlı
bilgi elde etmek
mümkündür . Bu amaçla hazırlan
mış paket
programlar da bulunmaktadır. Böylelikle eczaneler ilaç
bilgi danışma hizmeti sağlayabilir
ler.
diğer sağlık
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