
Say1 : 1 iki ayda bir yay~rnlanlr May~s - 1990 

BASLARKEN 

Turk Farmakoloji Dernegi, 1990 ylllndan itibaren her iki ayda bir 
bulten yaylnlama'karar~ almlgtlr. Bultenin ad1 "Turk Farmkoloji 
Dernegi Bu/teni"dir. Yeni Yonetim Kurulu konu hakklnda bir 
k a ~  oturum suresince olugturdugu fikirler dogrultusunda Bul- 
ten'in, Turk Farmakoloji ailesinin, ozellikle bu aileye yeni katilan 
ve ulkemiz duzeyinde sayllar~ h~zla artan gen~lerin aralarlndaki 
iletigimi artlracag~, baglar~ kuwetlendirecegi, bilgi all$ verigine 
katk~da bulunacagln~ dugunmugtur. Bulten meslektaglanmlzln, 
Dernegin aktiviteleri hakklnda bilgi sahibi olmalarin~ da amaG 
edinmigtir. Bulten bunlar dlqlnda aktuel onem arzeden konulara 
da a g ~ r l ~ k  verecektir. Son aylarda ulkemizdeki olumsuz bir 
geligme siirecine girmig bulunan ilaq politikas~ hakklnda gorug 
ve duguncelerini de meslektaqlar~miz ve kamuoyuna duyurma- 
ya oncelik verecektir. Bunlar d~glnda farmakolojide yenilikler, 
yeni farmakoterapi uygulamalar~, i la~lar ln ortaya q~karllan yeni 
yan etkileri hakklnda da klsa bilgiler vermek amaqlanmaktadlr. 
Bu arada farmakologlari ilgilendiren kongre, sempozyum vb. 
haberlere ayrlca yer verilecektir. Tum uyelerimiz Bultende 
duyurulmas~nr istedikleri konularda veya i l g i n ~  bulduklar~ bilim- 
sel geliqmeler hakklnda kisa makaleler yazabilirler. Bultenin 
daha olumlu ve doyurucu olmas~ iqin tum uyelerimize gorevler 
dugmektedir. Bu konudaki duguncelerin Dernek Merkezine 
iletilmesi son derece yararll olacaktlr. Yeni yayln organlmlzln 
Turk Farmakoloji ailesinin daha yakin iligkiler iqine girmesinde 
yararl~ olacag~ duguncesiyle, tum meslektaglarimi Dernek Yone- 
tim Kurulu adlna iqten saygllarlmla selamlarlm. 

Prof. .Dr. R. KIzim T~JRKER 

TURK FARMAKOLOJ~ DERNEGI OLAGAN 
GENEL KURULU D~VAN TUTANAGI 

26.12.1989 Pazartesi gunu saat 47'sinin toplantlya katlldlgl anla- 
18.00 de qoijunluksuz olarak ~ l l d ~ .  Dernek Baskan1 Prof. Dr. 
Turk Farmakoloji Dernegi'nin Oguz Kayaalp aqlllg konugmasl- 
olagan - seqirnli genel kurulu nl yapt~ ve gundemi bir kez daha 
top land^. takdim etti. 
Yapllan yoklamada 136 uyeden Gundemin 3. maddesi geregi 

Kongre Divan Seqimi iqin Ba9- 
kanllga Prof. Dr. Kazlrn Turker 
Baqkan Yard~rnclllglna Doq. Dr. 
Nurettin Abac~oglu ve yazrnan 
ijyeliije Ecz. Bahar Tunqtan 
aday gosterilerek oy birligi ile 
seqildiler. 

Gundemin 4. rnaddesi geregi 
Yonetirn Kurulu Faaliyet Rapo- 
runu Baqkan Prof. Dr. Oguz Ka- 
yaalp takdim etti. Denetlerne 
Kurulu Raporunu da Doq. Dr. 
Turgay Dalkara Genel Kurula -. 

okudu. 
Bu madde iqerisinde Bursa'da 
yapllacak Ulusal Farrnakoloji 
Kongresi on hazlrl~klar~ ile ilgili 
olarak Prof. Dr. Burhan Klran 
bilgi verdi. 
Gundernin 5. rnaddesi ile ilgili 
olarak Yonetirn Kurulu ve De- 
netleme Kurulu raporlar~ ayrl 
ayrl ve aqlk oya sunularak her 
iki kurul da oy birligi ile akland~. 
Gundernin 6. maddesi ile ilgili 
olarak Yijnetim Kurulu Asil ve 
Yedek uyelikleri ile Denetleme 
Kurulu Asil ve Yedek uyelikleri 
i ~ i n  adayl~k ve seqirnlere geqildi. 
Gundemin bu rnaddesi ile ilgili 
olarak Prof. Dr. Burhan Klran 
katlllrnln arttlrllmas~ ve yoneti- 
rnin izole olmamas~ konusunda 
teklifte bulundu. 

Yonetirn kurulu asil ve yedek 
iiyeliklerine slrasl ile Alaattin 
Akqasu, As11 C)zer, R. Kaz~m 
Turker, S. Oguz Kayaalp, Se- 
vim Ercan, ilker Kanz~k, Hakan 



Zengil, T. Arda Bokesoy, Meh- 
met Melli, Mustafa ilhan, Atila 
Bozkurt aday gosterildiler. 

Denetleme Kurulu asil ve yedek 
uyelikleri iqin Nurettin Abac~og- 
lu, Nuray Ylld~zotjlu, Melih Al- 
tan, Turgay Dalkara, Serdar 
Uma, Meral Tuncer aday goste- 
rildiler. 
Yapllan seqimler sonucunda 
agag~da oy ddkumu yapllan 
Yonetim Kurulu Asil ve Yedek 
uyeleri seqilmiglerdir. 
Asil ljyeler : Sevim Ercan, 
Kaz~m Turker, ilker Kanz~k, Ha- 
kan Zengil, Mustafa ilhan, Meh- 
met Melli. 
Yedek ~yeler  : Arda Boke- 
soy, As11 Ozer, Oguz Kayaalp, 
Atilla Bozkurt, Alaattin Akqasu. 
Denetleme kurulu asil ve yedek 
Ciyeleri seqimi agag~daki gibi 
olmustur. 
Asil ~ye le r  : Nurettin Abacl- 
oglu, Melih Altan, Meral Tuncer. 
Yedek ijyeler : Turgay Dalka- 
ra, Nuray Ylldlzotjlu, Serdar 
Uma. 
Gundem geregi donem bilanqo- 
su ile butqe tasar~s~ gorugulerek 
oy birligi ile kabul edildi. 

Dilek ve temennilerde ise 6 
ayda bir simpozyum yapllmas~ 
hususu ile kongrenin her yll 
duzenlenmesi teklif edildi. 
Toplantllarln slk duzenlenmesi 
ile ilgili uyelerden teberru top- 
lanmas~ teklif edildi_ -- - 
Ayrlca yonetim kurulu dlglnda 
bir dan~gma kurulu olugturulma- 
SI teklif edildi. 
Bagka bir teklif olmamas~ ve 
gundemin sona ermesi itibariyle 
Divan Bagkan~ Prof. Dr. Kaz~m 
Turker toplant~y~ kapattl. 

Bagkan 
Prof. Dr. Kaz~m Turker 

Bgk. Yrd. 
Doq. Dr. Nurettin Abac~oglu 

Yazman 
Ecz. Bahar Tunqtan 

GENEL KURUL 

2.4.1990 Pazartesi gunu saat 
18.00 de Turk Farmakoloji Der- 
negi'nin Olaganustu Genel Ku- 
rulu yapllmas~ istenen tuzuk de- 
gigikliklerini gorugmek uzere qo- 
gunluksuz olarak top land^. 

Yapllan yoklamada 136 uye- 
den 31 'inin toplant~ya katlldlg~ 
anlaglld~. Dernek Bagkan~ Prof. 
Dr. R. Kaz~m Turker aqllls 
konugmasln~ yaparak gundemi 
bir kez daha takdim etti. 

Giindemin 2. maddesi geregi, 
kongre divan seqimi iqin bas- 
kanllga Prof. Dr. Melih Altan, 
Baskan yard~mclllglna Doq. Dr. 
Nuray Ylldlzoglu - Arl ve yaz- 
man uyelige Ecz. Dilek Lafq 
aday gosterilerek oy birligi ile 
seqildiler. 

Gundemin 3. maddesi uyarln- 
ca eski tuzuk maddeleri ile degi- 
giklik iqeren yeni taslagln maa- 
deleri kar~~lagt~rmall olarak 
gtiruqddi); - -Degigikiik iqerm 
maddelerden 1, 2, 4, 7, 10, 12, 
17, 18, 19, 20, 21,22,23, ve 26. 
maddeler oybirlitji, 16. madde 
de oy qoklutju ile ve tuzuge bir 
geqici madde ilavesi ile kabul 
edildi. Boylece taslak kesinleg- 
mig oldu. 

Gundemin 4. maddesi geregi 
ylll~k uye aidatlar~ genel kurul 
karar~ ile agag~daki gekilde belir- 
lenmigtir. 

- Y~l l~k 20.000 TL. 
- Girig 40.000 TL. 

Gundemin 5. maddesi olan 
dilekler bolumunde kabul edilen 
tuzugun 19. maddesi geregi 
dernek bagkanlnln onay ve so- 
rumlulutju ile dernek saymanl 
taraflndan yapllacak bir defal~k 
harcama yetki slnlrl 1990 yl l~ iqin 
100.000 TL. ve 1991 y111 iqinde 
150.000 TL. olarak kabul edildi. 
Yine aynl gundem maddesi 
iqinde yonetim kuruluna,dernek 
demirba$lar~ndan kullan~lmaz 
durumda bulunanlarln (fotokopi, 
slayt makinesi vs.) gereginde 
satllabilmesi, hibe edilmesi ve 
kay~ttan dugulmesi hususunda 
yetki verilmesi kabul edildi. 

Bagka bir gorug bildirilmeme- 
si ve gundemin sona ermesi 
itibariyle divan bagkan~ Prof. Dr. 
Melih Altan toplant~y~ kapatt~. 

BASKAN 

Prof. Dr. Melih Altan 

BASKAN YRD. 

DOG. Dr. Nuray Y. An 

YAZMAN 

Ecz. Dilek Lafq 



Prof. Dr. R. Kdz~m T ~ ~ R K E R  
A. U. TIP Fakultesi Farrnakoloji Anabilirn Dall 

Ylllardanberi pek qok bilirn 
adarnlnln ijlkernizde baglrnslz 
bir ilAq politikasl olugturulrnas~n- 
daki qabalarl en sonunda 6 
Subat 1990 tarih ve 20425 Sayi- 
11 Resrni Gazete'de yaylrnlanan 
bir yonetrnelikle daha da qkrna- 
za sokuldu. Hiq bir bilirnsel da- 
yanagl olrnayan bu yonetrnelik 
siyasi otoriteye buyuk yetki ver- 
rnig, ayrlca siyasi otoriteyi so- 
rurnluluktan korurnak iqin de 
gereksiz bir taklm alt danlgrna 
organlarl kurarak igin i~inden 
~lkrna kurnazllglnl unutrnarnlgt~r. 
Yetki ve sorurnlulugun bir butun 
oldugu gerqeginin bu denli goz 
ardl edilditji bir resrni bildirinin 
kirnlerin kaleminden hangi du- 
gunce ile qlktlgl ve nasll irnzala- 
narak Resrni Gazete'de yaylrn- 
landlgl dogrusu rnerak edilecek 
bir konudur. Bu yonetrnelikle 
etken i l a ~  harnrnaddeleri bakl- 
rnlndan yijzde yuze yakln oran- 
da dlga baglrnlr olan ulkernizde 
esasen dengesini tarnarnen 
kaybetrnig ilaq konusunun halle- 
dilrnesi goyle dursun qok daha 
qlkrnaza girecegi aqlktrr. Bu qlk- 
rnazln boyutlarl, Turkiye'nin 
Saglikta master planlnl yapan 
ingiliz "Price Waterhouse" ra- 
porunda qok aqlk bir gekilde 
srralanrnlgtlr. Bunlarl yeniden 
tekrara gerek gorrniiyoruz. Ku- 
rulan danlgrna kornisyonunun 
ve diger alt kornisyonlarln korn- 
pozisyonu ve verecekleri kara- 
rln nasll bir slra takip ederek 

Bakanllk rnakarnlna kadar gele- 
cegi yonetrnelikte belirtilrnig ve 
turn ugragllarln sadece Bakan'a 
bilgi verrnek iqin olugturuldugu 
anlatllrnl~tlr. Yonetrnelikte Ba- 
kanl bilirnsel olarak baglaylcl 
 hi^ bir hukurn rnevcut degildir. 
Yani Bakan kornisyonlarln ver- 
digi kararl ister aynen uygular 
isterse uygularnaz. Bu gekilde 
belirlenrnig bir yonetrnelikten ul- 
kerniz kogullarlnda olurnlu bir 
geligrne beklernek sadece tat11 
bir hayal olrnaktan ileri gide- 
rnez. Yonetrneligin bir diger 
onernli tarafl ilaq hakklnda en iyi 
degerlendirrneyi yapacak uz- 
rnanllk dall olan Farrnakolojiye 
gereken onernin verilrnernesidir. 
Bunun redeni rpk aqlktlr. Geg 
rnigte Farrnakoloji bilirn dallnln 
uzrnanlarl en az ileri ulkeler 
kadar ilaqlarln degerlendirilrne- 
sinde titiz davranrnlg ve her 
flrsatta yetkilileri uyarrnlg siyasi 
otoritenin on planda gelen uygu- 
larnalarlnl dairna yuzlerine vura- 
rak konularlnda ugragllarlnl de- 
varn ettirrniglerdir. Bunun qarplcl 
bir ornegini bir sualle vurgula- 
rnak isteriz. Bundan onceki ko- 
rnisyonun red kararlna kargln 
kaq ililca ruhsat verilrnigtir? Ni- 
qin ve hangi onernli gerekqe ile? 

19 Subat 1990 tarih ve 
20428 Say111 Resrni Gazete'de 
Maliye ve Gurnruk Bakanllglnln 
1990 Mali YIII Butqe Uygularna 
esaslarl rneyanlnda Tedavi Yar- 

dlrnlnl gosterir bir tebligi yaylrn- 
lanrnlgtlr. Bu teblig her ne kadar 
Maliye Bakanllgl ile ilgili ise de 
kapsarnl baklrnindan Sagllk Ba- 
kanllgl ile S I ~ I  bir igbirligi ile 
hazlrland~gl son derece aqlktlr. 
Cunku Maliye Bakanllgl ilaq lis- 
telerini tertip edernez. Bunu 
rnutlaka Sagllk Bakanllgl yap- 
rnlgtlr. Liste baglndan sonuna 
kadar pek cjok yanllgllklar, @is- 
kiler ve rneslek haklarlna teca- 
vuz ornekleri ile doludur. Bir k?q 
ornek verrnek isteriz: 
Sayfa 20 ...... Antikoagiilan 
ilaqlar: 
... Dipiridarnol ve aspirin ... (sa- 
dece kalp ve darnar arneliyatla- 
rlndan sonra verilirse). Dipirida- 
rnol ve aspirin'i antikoagulan 
slnlflna sokan kirnselerle sade- 
ce alay edilir ve kendilerine 
okurnalarl onerilir. Biz de ayni 
oneride bulunuyoruz. 

.... Sayfa 19 ... Dipiridarnol bir 
nitrit mi? listede oyle yazllr. 

.... Sayfa 21 ... Kolgisin ve kolgi- 
kurn araslndaki fark nedir? 

... Piridostigrnin'nin 
neostigrninle farkl nedir? ayni 
grup ilaqlardan degil rnidir? 

Turn bu -ve daha bir qoklarl 
TIP Fakultesi 3. slnlf dgrencileri 
taraflndan yapllrnlg olsa bu 
ogrenciler slnlflarinl geqernez- 
ler. Dernek ki bu kirnseler slnk 
larlnl geqerneseler dahi Tiirki- 
ye'nin ilaq politikaslnda soz sa- 
hibi olabiliyorlar. Bravo dogrusu. 



SAGLIK SEKTORU MASTERPLAN ETUDU 

PRICE WATERHOUSE RAPORU 

ULKEM~ZDE  LAC URET~M~ /LE i L ~ i L i  DURUM RAPORU 

Turkiye'nin Sagl~k Sektoru 
Master planlnl yaprnakla gorev- 
lendirilrnig lngiliz Price Water- 
house firrnaslnln ilaq sektoru ile 
ilgili dururn tespitini hiq bir ilave 
yaprnadan onemli klsirnlarln~ SI- 

ralarnak qok yararl~ olacaktlr. Bu 
rapor geqrnig ylllarda Turkiyel- 
nin ilaq sorunu hakklnda ugrag~ 
veren Farrnakolog'larln hakklnl 
bir daha teslirn etrnesi bakrrnln- 
dan onernlidir. 

Sayfa : 330. Turkiye aragtlrlc~ 

t kapasitesi olrnas~na ragmen 
aragtlrma - geligtirrne qallgrnala- 

L r  rlnl henuz programlayarnarnlg, 
kirnya sektoru bulunan fakat 
d~ga baglrnl~, ihtiyaq duyulan ara 
girdilerini ureterneyen, ilaq ham 
maddesi ureten, bu ilaq harnrna- 
delerinin bir klsrnln~ standardize 
edebilen ve klsrnen dlgarlya sa- 
tabilen arna rnustahzar ilaq ure- 
ten bir ulke olarak tanlrnlana- 
bilir. 

Turkiye'de ilaq endustrisinde 
kullanllan etken rnaddelerin iire- 
tirni qok kls~tl~dlr. 

Sayfa : 331. Biyoteknoloji en- 
dustrisi geligrnernigtir ve ureti- 
rnin qogu karnu sektoru tarafln- - 
dan eski teknoloji ile yapllrnak- 
tadlr. Uretirn endustriyel duzey- 
de degildir. Agl ve serurnlarln 
buyuk bir klsrn~ ithal suretiyle 
karg~lanmaktad~r. 

Mustahzar uretirni iqin gerekli 

harnrnadde uretirni ile ilgili so- 
runlar : 

- Yurt iqinde uretirn 'yap~lan 
hammaddelerin buyuk bir qo- 
gunlugu ithal edilenden daha 
pahal~ya rnal olrnaktadlr. 

- Baz~ etken maddelerin ureti- 
mi iqin kapasite fazlallgl vardlr. 

- Baz~ harnrnaddelerin uretirni 
iqin yatlrlrn yaprnak, ozel sektor 
iqin ekonornik degildir. 

- Yerli uretirni yap~lan baz~ ilaq 
harnrnaddeleri dunya pazarla- 
rlyla rekabete girernernektedir. 

- Sahip olunan tesislerden tek- 
noloji eksikligi veya eksiklikler 
nedeniyle tam randlrnan aha-  
rnamaktadlr. 

- Kirnya ve ilaq endustrisi qev- 
re kirliliginde rol oynarnaktadlr. 
onlem alrnak iqin gerekli sek- 
torel ve yasal tedbirler yeter- 
sizdir. 

- Ulke ihtiyac~ olan primer ve 
sekonder kirnyasallar ile ara gir- 
dileri uretrnek iqin gerekli olan 
ternel kirnya endustrisi geligrne- 
rnigtir. 

Sayfa : 333. 

Farmasotik endustri, Turk kirnya 
sektoru iqinde % 15.7'lik bir pa- 
ya sahiptir. Ancak bu gelirin 
buyuk bir klsrn~ ilaq uretimi iqin 
gerekli harnrnaddeler yurt d~gln- 
dan satln alrnak uzere kullanll- 
rnaktadlr, qunku Turkiye'de he- 
nuz aragtlrrna -geligtirrne - ham- 
madde - rnarnul uretirni zinciri 

Bat1 ulkelerinde oldugu duzeyde 
kurulamarn~gtlr. 

Sayfa : 337. 

Turkiye'de ilaq endustrisinde 
AR - GE harcarnalar~ tam olarak 
bilinrnernekle birlikte yok dene- 
cek kadar azd~r. 

Sayfa : 338. 

- AR - GE faaliyetleri uzun su- 
reli qal~grnalard~r. Bir aragtlrrna- 
clnln arnaclna ulagrnas~ iqin ge- 
rekli zarnanl onceden tayin et- 
rnek murnkun degildir. 

- ilaq AR - GE'lerinde randl- 
man duguk, buna kargln risk 
buyuktur. 
- AR - GE'nin rnaliyeti yuk- 
sektir. 

Sayfa : 340. 

Pahall rnadde kullanlrnlna bag11 
olarak ilaq fiyatlar~ yukselrnekte- 
dir. Bu ozellikle harnrnadde ure- 
tirninin tekel dururnunda oldugu 
dozaj gekillerinde karglrn~za q~k- 
rnaktadlr. 

Sayfa : 341. 

Turkiye'de uretirn rnasraflar~ 
OECD ulkelerine k~yasla yuk- 
sektir. AR - GE, pazarlarna, sa- 
t~$, idari rnasraflar ise dii~uktur. 

Sayfa : 342. 

Agag~da mustahzarlarln ureti- 
rniyle iligkili ana problernler slra- 
lanm~gtlr. 
1. Cotju preparatlar yabanc~ fir- 
rnalarln lisans~yla uretilrnektedir. 
2. ithal edilen preparatlarln sa- 
yls~ yuksektir. 



3. Reqetesiz ilaq allrnl rnurn- 
kundur. 
4. ilaq arnbalajlarnada qizgili 

kod sistemi bulunrnamaktad~r. 
5. ilaq endustrisinde qallgan 

personelin egitirn duzeyi yeter- 
sizdir. 
6. Aynl etken rnaddeyi iqeren 

ve aynl tedavi grubunda kullanl- 
lacak qok saylda preparat uretil- 
rnektedir. 
7. Firrnalarln kullandlgl uretirn 

ve uretirn sonrasl denetirn rne- 
kanizrnalarl yetersizdir. 
8. Sagllk Bakanllglnln denetirni 

yetersizdir. 
9. ilaq ureticileri ekonornik ola- 

rak forrnulasyonlar ureterne- 
rnektedirler. 
10. Antibiyotiklerin tuketirni yuk- 
sektir. (Toplarn tuketirnin 
% 19'u) Yetersiz koruyucu he- 
kirnlik ve sagllk hizrnetleri en- 
feksiyon hastallklarlnl artlrrnak- 
tadlr. Antibiyotiklerin tuketirnin- 
de reqetesiz ilaq sat151 onernli 
rol oynarnaktadlr. 
11. Viral agllar uretilrnemek- 
tedir. 
12. Piyasadan qekilrne ve piya- 
saya yeniden girigleri takip ge- 
reklidir. 
13. Efervesan, qozunur tabletler 
ve ferrnente hazlr ilaqlar ithal 
edilrnektedir. 
14.1950'den bu yana i l a ~  endustri- 
sindeki onemli geligmelere ragmen 
teknolojik yetersizlikler bulunmakta- 
dlr. Yetersiz AR - GE ~all~malarl 
teknolojik geligmeyi engellemekte- 
dir. Yetersiz AR - GE qallgmalari 
nedeniyle, ~ogu ila~lar lisans altln- 
da ve patent sijzlegmelerine gore 
uretilmektedir. 

Sayfa : 344. 
Her ne kadar antibiyotiklerin reCete- 
ye ne oranda yazlldlgl ve tuketildigi 
tam bilinmiyorsa da antibiyotiklerin 
tum ilaq tuketimi iqinde hemen 
hemen % 20 degerde olmasl Turki- 
ye'de bulaglcl hastallklarln etkinligi- 
ni yans~tmaktad~r. Aynl husus vita- 
minter, mineraller ve amineraller 
i ~ i n  de dogrudur. 

~NTRAUTER~N PROSTAGLAND~N SENTEZ 

~ N H ~ B ~ T O R L E R ~ N E  MARUZ KALMA 

NEONATAL RENAL D~SFONKS~YON 

Doc. Dr. Mehrnet Melli 

A. U. TIP ~akultesi Farrnakoloji ABD. 

European Journal of Pediatrics'de yaylnlanan bir vaka takdirnin- 
de (I),  annelerine preterrn agrllarl iqin nonsteroidal antiinflarnatuvar- 
lar (ketoprefen, indornetasin) ve kortikosteroidler (betarnetason) 
verilen ikisi rnonokoryal - rnonoarnniotik ikiz olan 3 prernatur bebekte 
renal disfonksiyon oldugu bildirilrnigtir. intrauterin prostaglandin 
sentez inhibitorlerinin kullan~lrnas~yla yeni dogurnda duktal kapanma 
ve persistan fotal sirkulasyon olugtugu bilinrnektedir. Nefrotoksik 
etkileri oldukqa iyi bilinen prostaglandin sentez inhibitorlerinin (PSI), 
yenidoganda renal etkileriyle ilgili k1s1t11 bilgiler bulunrnaktadlr. 

Bu vaka takdiminde, anneleri hernen dogurndan once PSI - 
kullanan bebeklerden birisinde, hernen dogurndan sonra oliguri, kan 
ure duzeyi ve kreatininernide orta derecede yukselme ve orta 
derecede rnetabolik asidoz gorulrnugtur. Uygun tedaviden sonra bu 
bebek normal bobrek fonksiyonuna kavugrnugtur. ikiz olan bebekler- 
de hernen dogurndan sonra, herikisinde de oligurik bobrek yetrnezligi 
geligrnigtir. Tedaviye ragmen ikizlerden birisi 3 gunlukken olrnug, 
digeri ise 10. gunden itibaren normal bobrek fonksiyonuna kavug- 
rnugtur. 

Nonsteroidal antiinflarnatuvar ilaqlarln plasentaden geqtigi bilin- 
rnektedir (2). Yalnlz bu qallgmada bahsedilen ilaqlarln bebeklerde 
kan duzeyleri olqulrnernigtir. lkizlerde olu~an olayln erken vs giddetli 
olarak baglarnasln~ ve klinik gidigin herikisinde de aynl olrnaslnl 
yazarlar, etyolojide prenatal faktorler lehine deli1 olarak kabul 
etrniglerdir. irnrnatur bebeklerde indornetasinin elirninasyon yarilan- 
ma ornrunun uzadlgl bildirilrni~tir (3). 

Hernekadar bu vaka takdirninde, kanda ilaq duzeylerinin olqul- 
rnemesi, eksiklik oiarak kabul edilebilirsede, preterrnde P S ~  kullanrna 
endikasyonu koyarken dikkatli davranllrnasl ve bahsedilen ilaqlar 
kullanlldlysa, yenidoganln ve ozellikle prernaturlerin, olasl bir nefro- 
pati yonunden dikkatle izlenrnesi yerinde olacaktlr. 
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