
Bilimsel Yayın Başarısı 

 Üniversitemiz öğretim üyesi  Prof. Dr.   Osman Çakmak,    prestijli bilimsel dergilerde  yayınlanan üst 
düzey yeni bilimsel çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.      

Osman Çakmak Üniversitemiz  adresi ile SCI (Science Citation Index) kapsamında yayınlanan bilimsel      
makalelerinin önemi hakkında  şunları anlattı:  

Kinolin grubu moleküller, bitkilerde/canlılarda doğal olarak yaygın şekilde yer alır.  Bitkilerdeki çoğu 
moleküller zamanla    halkalı çekirdek (core) iskelet yapılara dönüşerek   kömürün bileşenleri  halini 
alır. Örneğin antresen, naftalin ve  fenantren bu moleküllerden bazılarıdır. Biz daha önce  antresen 
ve naftalinlerin türevlendirmeleri üzerine   kapsamlı çalışmalar yaptık.   Kinolin bileşiği de    
kömürden   izole edilen temel moleküllerden birisidir. Yani canlılarda yaygın olarak bulunan temel 
iskelet yapıdır. Biz yeni  çalışmalarımızda  kinolin iskeletini  “canlandıran” yani onları fonksiyonel hale 
getiren (türev bileşiklere dönüştürebilen)   stratejiler geliştiriyoruz ve yeni moleküller sentezliyoruz.    

Önceden  devam eden çalışmalarımızla bağlantılı olarak  çalışmalarımızı şöyle özetleyebiliriz.  Kinolin 
grubu moleküller  için ilk defa kolay ve basit genelleştirilmiş sentez stratejileri  geliştirmiş 
bulunuyoruz.  Organik kimyanın bu   önemli  grubu için  ticari önemi olan uygun üretim yolları açıldı.  
Mesela sıtma ve romatizmal tedavi ilaçları iken KOVID-19 tedavisinde de  yaygın olarak kullanılan  
Klorokin ve Hidroksiklorokin ilaçlarının etken maddeleri  kinolin grubunda yer alır.  

Ayrıca Osman Çakmak şu bilgileri verdi:  

Yürütücüsü  olduğumuz  112T394 nolu TÜBİTAK projemiz   geçen yılın başlarında  Proje Performans 
Ödülü (PPÖ) almıştı.   TÜBİTAK-Proje Performans Ödülü (PPÖ)   TÜBİTAK projelerini YÜKSEK BAŞARI 
(çok sayıda yayın, buluş ve ürün-çıktı) sahiplerine verilmektedir. 

Kinolin Türevleri ile ilgili     seçkin dergilerde 15’i aşkın   bilimsel makalemiz yayınlandı. Uluslararası 
kongrelerde çok sayıda sunumlarımız oldu. Bu alandaki uzmanlığımızla  Dünya Literatüründe önemli 
bir yere sahip olduk.   

Osman Çakmak, Rumeli Üniversitesi adresi ile yayınlanan yeni makaleleri ile   ilgili şunları anlattı:   

Moleculer Structure dergisinde yayınlanan bilimsel çalışmamızda, sentezlediğimiz  moleküllerin 
yapıları aydınlatılmaktadır. Moleküllerin   enzim inhibisyon çalışmaları yer almaktadır.  Enzim 
çalışmalarını ortak çalıştığımız gruplarla yürütmekteyiz. Sonuçlara göre, bu moleküller,  glokom, 
epilepsi, alzheimer hastalığı (AD), lösemi ve tip-2 diabetes mellitus (T2DM) gibi  hastalıkların 
tedavinde  ilaç  adayı moleküller olarak değerlendirilebilir. 

 Archive der Pharmazie (ArchPharm)  dergisinde yayınlanan ikinci makalemizde ise;  moleküllerin  
yüksek antikanser aktivite özellikleri yanında seçici antibiyotik etkilerine dair sonuçlar yer almaktadır.  
Bu çalışmada moleküllerin göz tansiyonu, peptik ülser  ve   alzaymır  hastalıkları için etkileri 
araştırıldı.  Özellikle alzaymıra karşı tedavi edici potansiyel dikkat çekmektedir.     

Önemli bir ayrıntı ise; yayınlanma aşamasında olan diğer bir  çalışmamızla  ilgili. İncelemeler, iki 
molekülün  (1. Yayında yer alan Morfolin ve Piperazinli kinolin türevleri)   Hepatit C için etkin   
sonuçlarını göstermektedir. Bu etkileri Molecular Docking incelemeleri ile belirledik.  İlgili virüsler 
üzerinde inceleme ile çalışmaların ileri götürülmesi gerekmektedir.  Bu iki molekül, aynı metotla     
COVID -19 virüsüne karşı  da belirli ölçüde  aktivite gösteriyor.  Virüs incelemeleri özel donanımlı 
laboratuvarlar gerektirmektedir.  Bu konuda arayışlarımız sürüyor.     

Diğer yandan,  moleküllerin bir kısmı seçici antibakteriyel etkiler sergilemektedir.    Bu moleküller 
bakterilere karşı etkili.  Antibiyotik ilaç adayı moleküller.     8 çeşit bakteri üzerinde deneme  yapıldı.    

Makalelerin künyesi ve   grafik abstrakları  aşağıda yer almaktadır:   
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İkinci makalemizde görüldüğü gibi,     moleküllerin, karbonik anhidraz enzimlerini durdurucu 
(inhibisyon) etkisi var.  Bu ne anlama geliyor? Bu moleküllerin, göz tansiyonu ve peptik ülser için ilaç   
potansiyeli var.   Bir diğer dikkate değer durum ise bu moleküllerden birisi asetilkolinanhidraz 
enzimine inhibisyon göstermektedir.  Bu ise şu anlama geliyor?  Bu molekül,  Alzaymır hastalığına 
karşı   ilaç adayı konumunda.   
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Bu moleküllerin ilaç halini alabilmesi içi  faz çalışmaları yapılması gerekiyor. Klinik ve preklinik 
deneme safhaları var.   Ancak,   faz çalışmalarımız için ülkemizde büyük zorluklar var. Ciddi destekler 
bulmak gerekiyor. Bu amaçla teşebbüslerimiz devam ediyor.. 

 

 

 

  

 


