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Degerli Meslektaplar~m,
Dernek Y6netim Kurulu'muz belirli gilnlerde toplanarak daha (Inceki faaliyetleri degerlendirmig ve ileride yaprlmasr du~unulenetkenlikleri planlam~gt~r.
Bildiginiz gibi izmir'de yaprlmrg olan dilz kas sempozyumu Sivas'ta
tekrarlanmq ve bagarr ile tamamlanm~gt~r.
Bu etkenliklerde konugmalar~ile
katk~dabulunan tum arkadaqlar~m~za
Dernek y6netim Kurulu adrna tegekkur
ederim. ~numiizdekiKasrm ay~nda"Ku!pklararasrWdiye adland~rd~g~m~z
bi-

-

limsel toplant~m~z
Antalya, Kemer'de yap~lacakt~r.
Bundan 6nce 30 Eyliil 1

I

Ekim tarihleri araslnda istanbul'da Endustriye alt bazr kurumlar ziyaret edilecektir. Bu konularda Bulten'in bu ve gelecek say~lar~nda
gerekli a~~klamalar~
g6receksiniz.
Dernek Ydnetim Kurulu adrna tum meslektaglar~m~
sevgi ve sayg~larrmla selamlar~m.
Prof. Dr. R. Kflz~mT ~ ~ R K E R

Prof. Dr. Nure!ttin lQBACIOGLU
Gazi ~niversitesiEczacll~kFakiiltesi Farmakoloji Anabilim Dal~

Sag*

BakanliB, Tiirkiye'nin sosyal ve ekonomik
geqekleriyle uyumlu ulusal bir s
a
w politikasm
belirle~lesiamaciyla birincisi Mart 1992'de dtizenleaen
Ulusal Sagllk Kongrelerinden ikincisini & 12-16 Nisan
1993 tarihleri arasrnda Ankara1&topld.
I. Kongre, sagllk reformu yasa tasanlanna zemin
olqturan bir dizi genel ve teknik komisyon diizeyindeki
qahgmalardan olugmugtu.
11. Kongre de, ilkinin gahgma dIIzeni iqinde ve ilk k o n p
ile ikincisi arasindaki dWmde hanrlanrmg yasa tasan
taslaklanm degerleaditmesini yapan bu i p i k ve
gwdemle t o p l a .
Kongrenin genel alas1 iqinde, ilk giin yasa tasan taslaklan
iizerinde genel gowme yap11&. Takip eden iki giin
boyunca, .kat~hmcilar3 1 teknik grup iprisinde tasan
taslaklanru madde baz~ndave uiusal sagllk politikasm
q & p a grubunu ilgilendiren p r ~ v e s i n i de hedef,
sontnun m,ilkeler ve stratejiler bqhklan alhnda
gtkkjerek raporlar hazlrldar. Kongrenin dardiincu giinit
ise, "Hastane YGnetimi ve B6lge S a m Idareleri Yasa
Tasansr
Tala&"
ile
"Sagllk
Hizmetlerinde
Desen&alizasyon" konulu paneller ile tarh~llmasina
aynlmgh. Son gtin ise 31 teknik gruptan gelen raporlam
g6nQulmesi ile genel tarhgmaya aynlrmgh.
Kongrede yapilan yogun cpiigmalann yms~ra,ilk gitn
toplanhya kattlan ancak kongre h a m u qabgmalan
diineminde yapttklan katlnlm yasa tasan taslaklanna
geregioce yansihlmadtgm belirten 12 sag& meslek
argiitiiniin kongreden wkilmesi, iizerinde onemle
durulrnasi gerekli bu boyut ve eksiklik olarak belirdi.
A@da bu kongre igerisindeki teknik gmplardan biisi
otan Ilw ve Denetimi'ne iligkin Ulusal Sag& Politikasi
kitabmda yer alan wrpve bislifm ile grubun hamlad@
rapor yer ahmkkxh.
SACLIK~ S A GOCO
N
( U M Sajjl~kPolitikasl Kitabq Syf. 53-54, Ankara,
1993)
HEDEF-18
2000 ydma kadar rasyonel bir insangiicu politikasi bUtSin
y6nleri ile uygulamaya konulmug olacakhr.
SORUNUN TANIMI
S a l k insangtictinitn kalite ve kantitesine ythelik
t;rrtlmar hala devam emktedir. Uzerinde gbrilg
birligine vanlan hususlar gu pkilde slralanabilir:

Sa@k personeli illke ibtiyacl do&ultusunda bir e@im
ahmakmb, mezuniyet s o m l ejfitimleri hiq yok
denecek kadar &, istihdam, Ucret ve Gzliik haklan

baktrmndan problemleri varh, Ute sathma dengeli
da-lardir;
mesleki ve fonksiyoael da$@m
bozuklugu da v*,
mesleki argiitlenmeleri tam deudir
ve iilkede alalcl bir sa@k insanglicii planlamasi yoktur.
Mesleklerin giirev, yetki ve sofumluluklm diizealeyen
mevzuat qok eskidir, ban meslekler iqin hi~birhukuki
dikenleme yoktur.
~LKELER
*Saw Hizmetleri ekip igidir ve
insangiiciiniin is
tatminini
saglay&,
motive
edici
tedbirler
geligtiriimelidir.
*S@
insangiicu planlamalan sayisal esaslara
(niifustpersonel gibi) gike dew, iggitcil esasma g6re
yaplllnal1dlr.
* S a g a insaagiicB iilke ihtiyi~~landogrultumda
yetigtirilmeli, egitimleri tanel @hk bimwlerine ythelik
olarak phnbmahdrr.
* Saghk insangiicifntin temel sa&k hinnetleri alamnda
Ngmaslm tegvik edecek iinlemler ahmalidu.
*De&en kogullar ve bilitn dogrdtusunda sUrekli
egitideri saglanmahdu.
* Cografi mesleki ve fonksiyonel olarak &ngeli
da&hrnlan saglanmahdu. Bu d a m zorlaylcl olmayan
ve adil bir y6ntemle yap~hmhdn.
* Sagllk gahynlan iirettikleri hinnetin gerpk bedelini
almalidular.
* Sagllk insangiicunun mesleki-demobtik 6rgUtlenmesi
s 8 g l m .
STRATEJ~LER
* 1994 ylllndan aw;e gerekli yasal dbnlemeler
yapdacak, s a g a insangiicii ana p h haz-.
*Tlirkiye1nin20 yllhk projeksiyonlarla dinamik bir s a w
insangiid planlamasi yapdacakbr. Bu planlama
epidemiyolojik, demografik verilerle, sa@k bizmetleri
kullanun ampmmlanna dayanamkhr.
* Her meslek grubunun egitim programlannm ternel
@hk hizmetleri anlaylglna dayanmasi saglanacalrbr.
* Hem.$irelik/ebelik egitirni tekrar diizenlenecek ve liseye
temellendiriIecektir.
* istihdamda merkeziyetqilik
S@hk insan
giicitniin dengeli dawm bqta ekonomik olmak &re

.-

zorlaycl olmayan tedbirlerle saglanacakbr.
* Memniyet somasl siirekli egitimin saglanmasi i ~ i n
Saghk Bakanlia meslek tqekkiilleri ile igbirligi yapacak
ve "kredilendirme sistemi" uygulanacakhr.
*Sa@k meslek gruplanm gorev, yetki ve
sorumluluklann~belirleyen yasa haztr1anacakb.r.
*S@llk meslek gruplaruun saylsal olarak yeterli
olanlanrun meslek birliklerini kunnalan icin yasal
diizealemeler yapmevcut birliklerin & qagdq bir
yaplya kavugrnalan iqin qal~gllxakhr.
Il. ULUSAL S A ~ L I KKONGRES~~ A CVE
D E N E T CALISMA
~~
GRUBU RAPORU
1. Aksiyon Planlan
haq ve Denetimi Grubu, kavram olarak aksiyon planlan
format bqh@nl grup stratejilerinin degerlendirilmesi ile
bunlara yonelik geligtirilen fikirler manzumesi olarak
yorumlarmg ve agaBdaki gorii~lersuasi ile belirlenmi~tir.
1. nw kontrol ve ruhsatlanhlmasimn diizenlenmesinin,
Ulusal Sa&k Akademisi biinyesinden qikanlarak
Akademinin ymsua, kurulug esas ve bi~imleriiIe qalqma
tarn belirlenmig Devlet 11% Kurumu biqiminde ele
ahmas1 strateji olarak benimsenmigtir.
Devlet n q Kurumunun, Ulusal Sagllk Akakmisi ile
koordineli bir &ma
siirdiirmesinin uygun olacaB
hususu kabul edilmigtir.
2. Fiyatlandumaya iligkin 1984 karanamesinin tam olarak
uygulanmasi temin edilecektir. Urn vadede fiyatlann
serbest b~rakhp,buaMmmas1 halinde bunun sektoriin
gelismesine ve gene1 olarak saw sektoriine etkileri
konusunda q h r m a l a r yapdacaktlr.
Aynca ilqta KDV uygulamasmn kaldmlmasi i ~ i n
. gerekli girigimlerde bulunulmahdx.
3. 11% Sanayiinin yaplsallqmas~yanunde devlet tegvikleri
tpqevesinde Bnceliklerinin devam saglanacakhr.
4.11% Sanayiinin ihtiyaq duydugu lisansustii egitim
programlan
~niversite-~anayii igbirligi
iqinde
-diizenlenecekve geligtirilecektir.
5. Basamakh sagllk hizmetlerinin olugma stirecinde
belirlenen basamaklarda ilaq kullanmna ve sunum
ilkelerine gore kategorizasyonlan saglanacak, Gene1
Saghk Sigortast prqevesinde iglemlerin kurum
tasamfunda dilzenlenmesi ternin edilecek, hekim, eczacl,
hasta, h a s W ve ilaq k u l l m iligkileri prqevesinde
repte kontrol sisternleri olugturmaya yCinelik qaligmalar
yapil&r.
Ilacln rasyonel kullatllmyla ilgili siitekli egitirn
programlanmn ilgili medek kuruluglan ve Sagllk
Bakanl~b taraf~ndanilgili iiniversitelerin igbirligi ile
diizenlenmesi saglanacakhr.
2. Aksiyon
Planlaruun
~niimiizdeki iki Yd
Balommdan 6ncelikleri
Aksiyon planlan balunundan oncelikler temelinde
qa&daki hususlara yer verilmigtir.
1. Aksiyon plmnda, 1. maddede yer alan i l q kontrol ve

ruhsatlanilmlmasi dIizenlenrelerine ilhkin, gruburnuzca
strateji olarak benimsenmig Devlet 11% Kurumunun,
kurulug esas ve biqimi Ulusal S a w Akademisinin
kurulug stratejisi i~erisinde yer alan tarihle uyumlu
olmalrdn.
2. Aksiyon planlan iprisinde yer alan diger maddelerin
oncelik sirasimn 1993 yi11 igerisinde ilgili tiim kesimlerin
genig kahllmyla siirdllridecek olan sempozyum, panel ve
qalrgma gruplan ile tartlgdlp, belirlenmesinde yarar
oldugu diigiiniilmektedir.
Bu toplant~larda,sadem Aksiyon p l m iqinde yer alan
2,3,4 ve 5. maddelerin dew ilqla ilgili tiim konu ve
sorunlann kapsarnl~bir biqimde goriigiilmesi gereginin
temel oncelik olarak belirtilmesinde yarar oldu@
grubumuzca diigiiniilmektedir.
3. Uygulama Plan1
Aksiyon p l m oncelikleri i~erisindeifade edilen hususlar
ek goriigler qmdaki gibi onerilmigtir.
1. Devlet ilaq Kurumu kurulug esas ve biqimine iligkin
gerekli iglem ve diuenlemelerin yaphaya bqlanrnas~
iqin Sagl~k Projesi Gene1 Koordinat6rlugu (SPGK)
i~risinde bu
qallgma grubunun ivedi olarak
olugturulmas~.
2. 2.2.'& bahsedilen grup qalqmalannm diizenlenme ve
giindem qalqrnalanmn bqlatllrnas~ile ilgili olarak SPGK
iwrisinde bir qaligma grubunun olugturulmas~.
4. Alqtmnalar
Aksiyon p l m 2. maddesinde yer alan i l q fiyatlanmn
serbest buakihp, bualul-n
sektorlin geligmesine
ve sagllk sektoriine etkileri konusu ymsua rasyonel il%
kullanirmnda ilkeler, ruhsatlandmm, i l q kategorizasyonu
ve r w t e kontrol sisternleri arqtuma konulan olarak
saptamgtu.
5. Gelimlmesi Gereken Mevzuat
ve denetim grubu; Sag& Kanunu Tasan Taslagr
iizerindeki qaligrnalan slrasmda, ilaq
Wetiminden
tiiketim zincirine
uzanan
siirq
iqerisinde
halihazudaki diizenlemelerin
qa@da
belirtilen
kanunlar qeqevesinde siirdiiriildiigilnii tespit eanigtir. Bu
tespitin iglglnda ilag iiretim-ttiketim
zinciri bir
biitiinliik ve rasyonellik gostermektedir. naq iiretimtiiketim zincirinde biitilnliigii saglayan bqhca kanunlar
gu vkilde sualanmaktadu.
1. 1262 sayili ~spenqiyarive Tlbbi Miistahzarlar Kanunu
2, 1262 sayli Kanunda, 1557,3940,4348 ve 6243 say111
degigiklikler yapan kanunlar
3.6197 sayill Eczacllar ve Eczaneler Haklanda Kanun
4.767 sayh TWk Kodeksi Kanunu
5. 984 sayih Ecza Ticarethamleriyle Sanat ve Ziaat
Iglerinde Kullarulan Zehirli ve Miiessir
Kimyevi
Maddelerin SahldB Dwdranlara Mahsus Kanun
6. 23 13 saylh Uyugturucu Maddeler Murakebesi
Haklunda Kanun
7. 2313 say111 kanunda degigiklik yapan 2683 sayh

kanun.
Oysa hazulanan SagU Kanunu Tasansi Tasl76. mddesi ile yIiriirliikten kan&
belirlerken, i l q
iiretim
ttiketim zincii balurmndan dogrudan ilgili
kanunlar i~risindeki ikisi, diger bir ifade ile 76.
maddenin c/ ve ftl fikralannda yer alan 1262 ve 6197
say& kanunlan iptal etmektedir. 1262 sayth ispe~iyari
ve T~bbiMustalwarlar Kanunu ilaq iiretimi, dag.ltm
ve denetimi ile ilgili esaslan diizenlemesi balurmndan
dtinyadaki ilk ornekler arasmkh. Diger
taraftan
yiirWlUge giria tarihi Cumhuriyetin bqlangq ylllan
ile bitigmesine k a q m ghiimiizde de prospektif
gereksinimleri kqilayabilir ijzelligini korumaktadu.
Aynca bu kanun n q Sanayiimizim bugiinkU g e l i ~ m i ~
duruma gelmeside k m l i rol 0ynarm~t.u. ~q
iiretiminin sektijrel bazda diizenlenmesinin mlan
kanun qerpvesinde bazi yeni diizenlemelere ihtiyq
giistermesi dogal olmakla birlikte
aynl
kanun
rnantl&nm muhafaza edilerek siirdiirlllmesinde yarar
vardu. hq Sanayiinin bugiin sahip oldugu degerlerin
muhafazasi igin t W
ve yiinetmeliklerin yetersiz
kalacagr bu ybnde hukuki ve cezai yapanmlann
uygulw
Bir bqka deyigle; iiretici,
yatmmci ve &sat sahibinin yasalara dayanan haklan ve
karnuya kaqi sorurnluluklan hukuksal qidan tUzi& ve
y6netmeliklerfe gerektigi kachr s@anmaz. Mevzuatma
valuf oldugumuz Avrupa Toplulugu ve diger lilkelerde
1262 sayili yasa kapsamna giren konular kanunla
dijzenlenmigtir. Bu kanunlar sa@k ile ilgili diger
kanunlardan ayn olarak yapilmqtu. Aynca, 1262 sayill
yasa ka-m
periferinde kalm ilw ile ilgili konulan
bile kanunla diizenlendigi gorillrnektedir (Ingiltere'de
Misuse Act ve diger tilkelerde kozrnetilder ile ilgdi
kanunlar gibi). Kal& ki, ijngo~lentaslakta 1262 sa*
kanunda yer alan bir gok 6nemli ma&le!nin kaq~h&
bulunmarnaktadtr. Bu noksanlann
giderilme~i i ~ i n
gtkarhlmas~ Ggiintilebilecek milk ve yonetmeliklerin
yeterli yapbnm giicii olmayacakm. 6197 sayih Eczacdar
ve Eczaneler haklnnda kanun ise, 1262 saydi kanun
normlanna giire iiretilmi~ ilacln Hiketiciye (hastaya)
perakende olarak ulqtmlmas~mn esas ve usullerini
diizenleyecek bir biiWiik olughumakmh. 6197 sayili
kanunda maddeler bazlnda gbzden gqirime ihtiyq
olmakla beraber S a l k Kanunu &gmda aynca kanun
olma 6zelligini korumay gerektiren bir mevzuat
oldugundan kqku bulmmmakmh. nq ve Denetimi
Grubu bu kanunlann muhafazas~ y6nUndeki aynnhh
gen?kw ve madde bavndaki yeniden ctilzenlemeleri ile
tUztik ve yonetmeliiklere aktanhm1 gereken diger
hususlann dilzenlenebilmesi ybniinde
zamana ve
siireklilige ihtiyaq duymaktarfir. S a w F'rojesi Gene1
Koordinat&-lti@niin uygun bulmas~ halinde bu
qaiqmalann ivedi bir bi~imdeve ek raporlar diizenlenerek
yapflmasi hususu da karara baglanrmqx. Ancak

havrlanan yasa tasan task@ s r ~ v e s i n d ei l q mWtnn ve eczmhk Qlerine lligkh yer almas~gereken
tanunlar q@&s m ile verilmigtir.

SA~LIK
TASARI TASLACINDA
uApTr,MAsI ?Z%%mN
D e ~ ~ i n i n E R :
Madde 3.
I) h q (T~bbi
ilwahda
hastahklardan
korunma, tam, tedavi veya bir f d y o n u n diizeltilmesi
ya da insan yaranna &gigdmesi i ~ i n kullmlan
genellikle bir veya birden fazla yardrlmcl madde ile
formiile edilmig etken madde veya maddeleri i~eren
bitmi~dozaj qeklidir.
I) Tlbbi Miistahzar; iizel bir isimle ve iizel bin arnbalaj
i~indepiyasaya anedilmi~hazu ilaq geklidir.
J) hac Etken Madded; dogal veya sentetik kaynakli
farmakolojik aktif rnaddedir.
K) Kozmetik (Kozmetik
insan viicudunun
degi~ik &g hsimlan (cilt, sqlar, krllar, W a r ,
dudaklar, dig, genital organlar gibi) veya mukozaya
uygulamak iizere hazulamg, amacl veya yan amaci bu
lusimlan temizlemek, koku vermek ve korumak suretiyle
iyi bir durumda muhafaza etmek, gijriiniimiinii
dehtirmek ve a c u t kokulanm diizeltmek olan madde
veya preparatiardu.
L) T~bbiMatteme; ttbbi -1arla
cilt veya mukozalara
temas etmek iizere yerleatirilen veya doku ya da viicut
bogluklanna sokulan q ,
gerq ve di&r malzernelerdir.
Madde 8. De&iklik herid: Saghkla domdan ya da
dolayh olarak ilgili ilaq, hbbi miistahzar, ilaq etken
maddesi, kozmetik ve tlbbi malzemelerin nitelik ve
Bzelligi itretimi veya yurda getirilmesi, kjinmasl,
tamtrrm ve satlgi ile birey ve toplum sa@j@m, suistimali
velveya b@mlillk
olugturmas~ sonucu tehlikeye
d i l ~ i i r e b i i k @lam bu bi~imde tiiketilmesinin
6nlenmesi, hbbi malz.eme ve m-geqkullmmna ve
denetimine ili~kinesaslar bakanlkga belirlenir.
Madde 50 ile ilgili deqiklik:
Eczac~ltkHizmetkri, hq ve TlbM Maizeme Temini:
Madde 50. Eczacilik Hizrnetleri Eczacilar tarafindan ilw
iiretimi, ilaca iligkin bireye ve topluma yiioelik hizmet
iiretimi ve ilaca iligkin bilgi iiretirnini kapsar. Tibbi
malzeme temini eczac~likhizmetleri i~erisindeyer allr.
Bu hizmetler Eczacdlk Fakiiltelerinin egitim, aqbrma ve
uygulama igin q W a n hgmda sahip ve mesul mudm
Eczaci
olan Serbest Eczaneler ve bir Bagxzac~
sorumlulugunda yiiriitiilen hastane eczaneleri ile verilir.
Basamakli s a w
hizrnetlerinin verilmesi s~raslnda
rasyonel i l q kullamm ve hasta uyuncu eczacl ve
hekim i~birligiile g e r c p k l q W . Ayaktan tedavi edilen
hasta w t e l e r i ve yatan hasram ihtiyac~ olup da
hastane
eczanesinde bulunmayan ' i l q ve bbbi
malzemeler serbest enanelerden temin edilir. Hastane
eczaneleri sadece hastanede yatan hastawn irqlanm
kqdar.

mh);

a*);

Madde 61 ile ilgili De&ikl&:
Jkacllar
Madde 61. Eczacllar, mesleki hizmet alanlan
sorumluluklan
ve uygulama yontemleri ileri
diizenlemelere siirekli q & , biey ve toplurn sagllwn
korunmasi, iyilqtitilmesi siwiiriilmesine yonelik olarak
ilacm, i l q etken maddesi, hbbi miistahzar, hbbi
malzeme ve iiriinlerin, kozmetiklerin iiretimi, denetimi ve
tiiketim sonrasi takibi ile ilgili her
qamada
damgmanlk, gozetmenlik, analistlik ve uygulayiahk
ile bunlarla ilgih kununlann yetkililigi
ve
sorumlulugunu ustlenen faaliyetleri yaparlar. Eczacllar,
Bakanlifgn belirleyecegi
esaslar dahilinde; meslek
odalannca diizenlenen rneslek iqi egitim programlama
dayah sertifiiya b@ enjeksiyon, ilk yardun ve
optimeaislik gibi ozellepni~ mesleki uygulamalan
yaparlar, laboratuvar testlerini yapabilirler, ozel uzmanllk
statiisu gerektiren ihtisasa bagh laboratuvarlan mustekilen
qarlar, yetkili ve sorumlu olarak qali~ular. Eczacillk
yapabilmek iqin bir Eczacillk Fakiiltesi veya Yiiksek
Okulunu bitirmig olmak gerekir.
uqihcii Biiliim: S e h k Alan~ndakiDiger Meslekler:
Madde 69.
a) S@k Teknik Destek Meslekleri:
Bu grupta
Eczacihk telmisyentigi veya teknikerligi d altlnda ihdas
edilmesi
du~iiniilen mesleki gruba ihtiyq
bulummmkbdu.
Eaamm
tantuunda
ve
fonksiyonlanndaki giirevleri devredilemeyecek kadar
kesin sinularla belirtilmi~tir. Eczaci her faaliyetinden
bizatihi kendisi sorumludur. Dolaylsiyla biiyle bin
meslegm ipisinQe yiinlendirme ve denetime tabi olsa
bile bijyle bir meslegin ihdasi, yapdacak herhangi bir
ymlqhkta Eczaciya y6nelik o l a a g d a n mahzurlu
giiriilmu~tiir. Bu nedenle Eczaclllr Teknisyentigi
veya teknikerliginin kanundan
qlkan~masl uygun
muteala edilmigtir.
M a e 75-b 3 ve Madde 76-c, h F~kralan iptal
edilmelidir.
m i c i madde 10. Kanun kelimesi ilave edilmelidir.
Saghk B a k a n h m Te~kilatve Giirevleri Hakkmda
Kanun Tasan Taslafg
Madde 12. Ecza 1~leriGenel Mudiirlugii hakkmdaki
degigiklik onerisi ve gerekpsi.
De@$klik on&:
n q ve Eczaclllc Genel Mudiirlum
Madde 12. Ilaq ve Eczaclhk Genel Mudiirliiguniin
Gorevleri.
(a) F W i gibi degistirilmi~tir.
(e) Rasyonel ilq kullanuru ile ilgili qahS&ann,
diizeltilmesi ve yikiitiilmesi,
Bu
fikra smdegiaikligi ile (e) f W i olarak
adlandmlm~tu. Diger fkalar buna g6re yeniden
slralaDmal1dIr.
Gedce
Sagllk BakanliBmn teskilat ve gorevleri haklundaki

Kanun Tasansi tashgmla Bakanbk Merkez TqkilaO
Ana Himet Birimleri iginde yer alan ECZA I$LERI
GENEL
M U D ~ ~ R L U ~isminin
U
ilgrli Gene1
Mudiirliigun taslakta wlklanan fonksiyonlan ile tam
uyum saglamdfg, bir meslegin adlandmhasi geklindeki
ifadenin Genel Mudiirliik ismi olarak prensipte kabul
edilmediginia Muste~ar Muavini Sn. Dr. B. Serdar
SAVAS tarafindan 2. Ulusal Saghk Kongresinin
aqfi~mdakisunugta %&$a belirtilmi~olmas~naragmen
dii~iinulen butiin alternatif isimlendirmelerde Genel
Mudiirliik giirevlerini tammlamada eksiklik hissedildigi
cihetle Genel Mudiirliik isminin LAC VE ECZACILIK
GENEL M ~ ~ D ~ ~ R Lolarak
u ~ u kalmasinda gene1
mutabakat saglanmqm. Aynca diger meslek L A C VE
u~u
ECZACILIK GENEL M ~ ~ D ~ ~ R Lkurulu~lanmn
ismine rnuvafakat ettiklerini, (izellikle ECZAClLIK
isminin bir meslegin adlandmlmasina y6neli.k olmayp
Genel MudiirlSgiin fonksiyonlm ifade eden bir
mmlama oldugu konusunda $fahi ve y& beyanlar
Saghk Projesi Genel K00~dinat6rlugunesunulmugtur.

Profesor Akcasu Toplantlsr
Dr. Burhan K. KlRAN

Farmakoloji Anabilim Dal~,Uludag hiversitesi Trp Faktiltesi, BURSA.
"Farrnakoloji Egitiminde Kugaklararasr Etkilegme SeminerlerVnin ilki 22-24 %bat 1993 gunlerinde
"Prof. Dr. Alaeddin AKCASU Toplantrsr" (Bundan sonra k~sacaAkcasu Toplantrsr diyecegim) adr ile
Erciyes'te gerqeklegtirildi. Bu toplantrya katrldrm. once kendimi nasrl gorijyorum, bir farmakolog olarak, onu anlatayrm; sonra bu toplantrya geqerim.
Bence bir farmakolog, hisse senetleri piyasada dolagan bir girket sahibi gibidir. Hisselerinin bir "face value" su vardrr. Kaq para isterseniz oraya yazabilirsiniz. Ama gerqek degeri piyasada o hisseye
kaq para verildigi ile belli olur. s u halde biz hisselerimizin gerqek degerini dgrenmek istiyorsak, bunlara piyasada ne veriliyor bilmeliyiz. Bunu 6nce yayrnlarrmrzla yaparrz. Yani bilanqomuzu ilan ederiz. Bilanqomuzu tarafsrz kurumlara incelettirir ve oyle aqrklarsak degeri daha yuksek olur. Ama bu agrr igliyen ve girketimiz hakkrnda srnrrl~bilgi veren bir ydntemdir. Onbeg yirmi yrlda, o da tam olmryan bir bilgi
verir. Takdir edersinizki, her yrl yenilikler yaratan, birkaq bin defa katlanan hisselere sahib olmak nadir
bir olasrlrktrr.
ikinci olarak benim alanrmdaki diger pirketlerin hisselerini, sahiplerini, performanslarrn~yakindan
takib etmek zorunda oldugum aqrktrr. Diger ~irketydneticilerini tanrmalryrm, onlarrn akli kapasitelerini,
muhayyilelerini, iglerini ele alrglarrndaki titizligi veya gev~ekligibilmeliyim. ilerde birgey soyledikleri zaman, objektif bir degerlendirme yapmam iqin bana gerekli bu.
Oquncusii, hisselerimin degeri sadece bilanqomdaki kar rakamlarr ile srnlrlr degildir. Etrafrmrn benim kapasitem hakkrndaki kanaatleri de bunda buyuk rol oynar.
Nihayet ben biliyorumki, akrl, bilgi, davranrg, muhayyile sadece ferdin yetenekleri ile s~nrrl~
degildir.
Sosyal olanakta etkilenir bunlar. Yani saridir. Akrllr kimselerle temasrm artt~kqadaha akrllr, bilgili kimselerle temas~marttrkqa daha bilgili olurum. Olgun ve demokratik kimse ve ortamlarda bulundugum surece daha dengeli, hopgbriilu, fevri olmayan, sonuca giden davranrglar yerlegir bende. Belirli bilgiler Cistune temaslarrmrzla, digerlerinin hayal gucunden faydalandrgrmrz~,biraz dugunursek hatrrlamak guq
olmaz.
lgte "Akcasu Toplantrsi" nr duyunca, "Buraya katrlmak benim gorevim" dedim. "Bu benim igimdir.
sahrslarla kigisel iligkilerimin buna etkisi olamaz, olmamalr." dedim ve gittim.Bence yukarda sbylediklerimi ne kadar yaparsam, o kadar farmakologum. Onvanlarrmla, diplomalarrmla degil. Bunlar benim
duguncelerimdir, benim gibi yapmayanlar yukarki sdzlerin aksine lay~ktrrdemek degildir.
Toplant~yabeg genq arkadag dugundijklerini, yapt~klarlnrgetirdiler. Heqeyden 6nce, iyi niyetleri,
cesaretleri bakrm~ndankendilerini kutlamak isterim. Zaman bakrmrndan, program bakrm~ndanrahat bir
ortamda tartrgmak, toplant1 saatleri drgrnda sohbet etmek, fikir teati etmek, daha yaklndan tanrgmak
olanagrn~bulduk. Butun bunlar daha liberal bir ortamda vuku buldu. midim mi krran kimse olmadr. Tersine, dugunug ~eklinden,deneyleri ele alrgrndan, gayret ve qal~gkanlrg~ndan
dolayr memnuniyetimi mu-

cib olanlar vardl. En (Inemlisi yaptlklarlnl bir lazimeyi yerine getirmek i ~ i degil,
n
bunun igleri oldugunu
i~lerinesindirmig olarak yapllorlardl. Bu ~ o dnemli.
k
hiversitede sadece belirli unvanlar iqin qallgmak
gerekir inanlglnl ylkmlg gdrijniiyorlard~.Belki bastan dyleydiler. Hic aklllarlnda sadece Onvanlar isin qallglllr gibi bir du~ijnceyoktu. ingallah byledir. Diger takdire gayan bir husus, kendilerine belirli konular
se~miglerdi.Bu husus, metodoloje, o konudaki literature hakim olmak baklmlndan gerekli bir tutum.
Bir alanda uzun sure, bazen hayat boyu, kalarak ancak ger~ekkatkllarda bulunmak mumkn olur.
Konugmacllardan bazllarlnln, teknik yetersizler vetveya zorluklar sebebiyle metodolojilerinde eksikler vardl. Bunu yenmek, Dunya ile hernzaman olmak ka~lnlhTIa~
bir gerekliliktir. Bunu departmanlar
arasl, klsa sureli degigimlerle kapatmak mumkundur. Sadece bilinmesi gereken husus gudurki, projelerimizdeki qallgmalarln bir klsmlnl tagerona havale etmek kabul edilebilecek bir davranq olamaz. Bunu ya bizzat o hususun uygulandlgl yere giderek ve onlarln da yardlmlyla bizzat yaparak veya igbirligi
ile kapatmamlz gerekir. Konusmacl arkadaglar~nseviyesindeki kimseler iqin, biuat giderek yapmak
tercih edilmesi gereken bir davranlgtlr.
Bu toplantlya katllan ve meslegimi her dakika yagamak ve zevk almak irnkanlnl veren herkese teSekkur ederim. Ayrlca Kayseri Farmakolojideki arkadaglara da, misafirperverlikleri isin. Zaman oMu
doga gartlarl bunu cansiperane yapllabilir bir ig haline getirdi.

i l a Sanayii
~
Tan~t~m
Gezisi
Tiirk Farmakoloji Dernegi, flag Endustrisi Iperenler Sendikasi'mn koordinasyonunda ilaq
sanayiini tammaya yijnelik bir program duzenlemektedir. Bu program qerqevesinde 30
Eylul-1 Ekim 1993 tarihlerinde qegitli i l a ~fabrikalm szilecek. sanayi konusunda bilgi
verilecektir. Katilacakiar istanbul'da konaklamalam kendi olanaklanyla saglayacaklardr.
Programa kablmak isteyen uyelerimizin,
10 Eylulde kesin katiiim listesi istenmesi
nedeniyle, en geC 8 EylZil gwgamba aQmrna kadar Dernek Merkezine bagvuruda
bulunmalm gerekmektedir, kesinlegecek liste digindan kaolim miirnkiin olamayacakbr.
Programa kablmak isteyen iiyelerimizin 30 Eyliil Pergembe @nu saat 9.00 da IEIS
binasinda (Talatpaga Bulvm, Ortabayir Mevkii 98/B, Gultepe-Levent Civannda, FAKO ve
Eczcibagi ilaq fabrikalannln yaluninda, Tel. 278 8540-278 8644) hazir bulunmalan
gerekmektedir.

Egitim Sempozyumlan Dizisi I1
21-22 Nisan 1993 1zmir Toplantisi

Haydi Montreal'e!
Biiltenin bir onceki saylslnda duyurdu&muz gibi, Turk Farmakoloji Demegi, 24-30
Temrnuz 1994 tarihlerinde Montreal'de yapllacak olan 12. Uluslararasi Farmakoloji
Kongresine kat~lacaklaripin bir organizasyona aracllik etmegi planlamaktadn-. Kongreden
sonra Los Angelas, Las Vegas ve New York'u kapsayan bir haftalrk A. B. D. gezisi
yapilacaktir. Organizasyon maliyeti katillm sayislyla ili~kiliolacak, bu konuda ayrintili
bilgi Biiltenin Kasim sayislnda yaylnlanacaktlr.

Prof. Dr. Sukru Kaymakqalan Toplantlsl, 4-6 Kas~m1993, Kemer
Egitim arnaqli, genq farmakologlann qah~makonularm tammaya yonelik "Farmakoloji
EBtiminde Kugaklararasl Bilimsel Etkile~meSeminerleriWninikincisi 4-6 Kasim 1993 tarihlerinde
Antalya Kemer'de, " A p a Resort" otelinde diizenlenecektir. Aylmhh progrm Eyliil aylnda
duyurulacak toplanhya, bqvuracaklar arasmdan seqilecek beg farmakolog arkadapm konugmacl
olarak kahlacakhr. Konu~rnacllannse~iminde,doktora ya da uzmanlk qamaslru tamamlay~p,
dgentligi almatmg olmak tercih nedenidir. 6 Kas~mCurnartesi giinu verilecek son seminerden sonra,
Sakhkent yoresine bii gezi ve piknik diizenlenecektir. Toplanh ilgilenenlere qlktu, farmakologlar ve
yalun disiplinlerden ogretim uyesi ve yardlmcllan, (isterlerlmse aileleri ile) ka~labileceklerdit.
Otelde, toplant1 oncesi ve sonrasinda bier gun daha kalrnak da olasldu.
Toplanhmn yapllacaD otel, Kemer bijlgesinde beg ylld~zlibir kompleksdir. Organizasyona
yarcfimcl olan "Bakhus Turizm San. ve Tic. A. 8." tarfindan onerilen konaklama kogul ve bedelleri
arka sayfadaki bqvuru formunda bulunmakkxh. Katdim ucreti kaylt slraslnda alinacakttr. k
i
ki~ilikodayl paylqmak isteyenler iqin 3 giinliik otel bedeli 135 DM olmaktadn. Ogretim y a r h d a n
iqin ~ ~ 1 ~ ~ KNsmi)
' d adestek
n saglanrnaya qahgllacakhr.
Bu etkinligimize seminer vererek ya da izleyici olarak kablmak isteyenlerin;
ve 15 Ekim
tarihlerine kadar iki e ~ itaksit
t
halinde) ve
(b) A~aadakive arka sayfadaki formlm doldurarak
1 Eyliil1993 turihine kadur Dernek merkezine posta veya (4) 309 2156 numarah faks aracfllD ile
iletmelerini rica ederiz.
(a) Konaklama bedelini ilgh doviz hesablna yatrrmalm, @$in ya da 15 Agustos

*

Prof. Dr. giikrii Kaymak~alanToplanha Kabhm h e k Formu:
Toplantiya:

A) Seminer vererek* C]

B) lzleyici olarak

0

katllmak istiyorum. Otelde

0

giin kalacag~m.

kigi ipin otel iicretini yatlrd~m.

C) Iki kigilik odayl ..................................................... ile paylagmak istiyorum

0*

Ism:
NOT: Soz konusu toplanhya seminer vermek iizere bqvuranlar araslndan be$ k i ~ iseqilecek,
konuplacllann (3 gitnliik) otel masraflan Demek tarafindan kargllanacaktu. Konu$mac~olarak
kahlrnak isteyenlerin, (a) Biiltenin Mart 1993 saymnda yaymlanan "0zgqmig ve Bilimsel
Etkinlikler" formuna uygun olarak ozgeqmiglerini, (b) Konu$rnalanm 3-5 sayfa arasinda (izetini
bqwruya eklemeleri gerekmektedir.
Cift ki~ilikodayl paylqmak isteyen ve oda arkadqm belirleyen katdmcllar, qift kigilik oda iqin tek
bqvuru formu dolduracak, ikinci kigi refakat o1arak belirtilecektir. Iki kigilik odayl herhangi bir
katlhmclyla paylqmak istiyenler ise geceleme bqina 45 DM yabrarak bqvuracaklar, oda iqin ikinci
kigi bulunmamasl olaslhBnda tek ki~ilikoda farlum (gece bqma 30 DM) ijdemeleri gerekecektir.
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* Konaklama fivatina sabah kahvaltlsi. aksam vemeili ve KDV dahildir.

0

ddemem gereken miktar olan

DEM kaqilitfinda diizenlemiq oldu@m

bankasi ~ kektedir.
i

0
,

0

odemem gereken miktar olan
DEM'nm tamamini qaBda verilen hesap
numarasina havale ettim, dekontun fotokopisi ektedir.
&emem gereken rniktan a.yitfida verilen Weme plalu ignde Bakhus Turizm
San. ve Tic. As. hesabina yatirdim dekontun fotokopisi ektedir.
%so 0 1 . Taksit 15 Agustos 1993

BAKHUS TURfZM SAN.VE TfC kg.
BANKASI
G A ZOSMANPA$A
~
~ U B E ISANKARA
~
HESAP NO: 9000469-8 (DEM HEYfJ3I)

%50

n 2 . Taksit 15 Ekim 1993

*Liitfen faturanu a.yi@dakidetaylara gore kesiniz

TURK~YEGARAN*

fsim
Adres
Vergi Dairesi
V. D. No

TEDAV~DESON GEL~SMELER

Prof. Dr. Sule OKTAY
Marmara universitesi TIP.Fakijltesi Farmakoloji Anabilim Dal~
SIVI velveya kat~g~dalar~n
bogalmasln~geciktiren gastrik hipomotilite baz~gastrointestinal ve sistemik tiastal~klaraeglik eder. Bu hastalarda s~kl~kla
gdzlenen belirtiler erken doyma, igtah kayb~,bulantlkusma, regiirjitasyon, pirozis, yemek sonrasl rahats~zllk,haz~ms~zl~k,
abdominal distansiyon veya iskinlik hissi, kar~nagrrs~ve kab~zl~kt~r.
Gastrodsefageal reflu s~kl~kla
belirgindir ve osefagusta Ulserasyona, baz~solunum s ~ k ~ n t ~ l ave
r ~ ~iddetli
na
substernal agr~yaneden olabilir. Baz~hastalarda bu nedenle
ast~m
veya miyokard infarktusu ile kan~t~r~labilir.
Gastrik staz veya hipomotilite diabetik ndropatinin s ~ karg~lag~lan
k
bir sonucudur. Gastrik hipomotiliteye yo1 a$an diger durumlar aras~ndaanoreksia nervoza, aklorhidri, gastrointestinal sistemi ilgilendiren operasyonlar ve baa ilaqlar~nkullan~m~
say~labilir.G e ~ m i ~bu
t e durumun giderilmesi i ~ i kullanllan
n
antiemetik fenotiyazinler ve betanekol (muskarinik resepttir agoni~ti)bir miktar iyile~mesaglamakla
birlikte, hastalar~nbuyuk bir k~sm~nda
mide bo~almas~n~
h~zland~rmamakta,
ayrlca s~kl~kla
kabul edilemeyen yan etkilere neden olmaktad~rlar.
Giinumiizde gastrointestinal kanaldan g e ~ ih~zland~ran
~i
ve prokinetik etkileri nedeniyle kullan~lan
ila~larb a ~ l ~ metoklopramid,
ca
domperidon ve sisapriddir. Ayr~cabir makrolid antibiyotik olan eritromisinin de antibaktariyel dozlar~ndandaha daha az yan etkili prokinetik ila~lar~n
bulunmas~iqin qal~gmalar
siirduriilmektedir.
Proklnetlk na~larin
potanslyel kullanlm alanlan:
A) Tedavi a m a ~kulan~mlar~:
l~
ust GI kanal: gastrodsefageal reflu
gastroparezis- diabetik, idiyopatik, postoperatif
nonulser dispepsi
safra reflusuna bag11gastrit
baz~sistemik hastal~klar~n
intestinal belirtileri- skleroderma, amiloidoz, v.b.
lnce barsak ve kolon: Kronik intestinal psddoobstriiksiyon
postoperatif ileus
kab~zl~k
Antiemetik olarak: hiper emezis gravidarum
kemoterapiye bag11bulantl-kusma
B) Tan1 amaql~kullan~mlar~:
Radyografik qalt~malarave ince barsag~nentubasyonuna yard~rnc~
olarak
Proklnetlk Ilat$ar:
Prokinetik maddeler 1) direkt veya indirekt yoldan kolinerjik tonusu art~rarak,2) inhibitor n6rotransmitterlerin (dm. serotonin, dopamin) etkilerini antagonize ederek, velveya 3) motiliteyi artIran nonkolinerjik nonadrenerjik bile~iklerin(dm. motilin) etkilerini taklit etmek suretiyle gastrointestinal motiliteyi
art~r~rlar.

AKDEN~Z UN~VERS~TES~
TIP FAKULTES/
F A R M A K ~ L O ANAB~L~M
J~
DALl

1973 yrllnda Ankara oniversitesi'ne bag11olarak kurulan Antalya TIP Fakiiltesi'nde, Ggrencilerin

egitiileri 1973-1977 yrltarr araslnda Ankara Oniversitesi Trp Fakultesinde verilmistir. 1977 ylllnda Antalya'da egitimine baslayan Fakiilte 1983 yrllnda Akdeniz Oniversitesi Ttp Fakultesi adrn~almrgrr.
1977-1983 y~llar~
arasrnda Farmakoloji dersleri Antalya drglndan gelen Farmakoloji hocalan Prof. Dr.
Ismet Ddkmeci, Prof. Dr. Ismail Hakkr Ayhan ve Prof. Dr. Orhan Alt~nkurttarafrndan verilmigir. Akdeniz
universitesi Trp Fakiiltesi Farmakoloji Anabiim Dalr 1983 yllrnda Pmf. Dr. Giitay Sadan'ln Ege oniversitesi Trp FakClltesi Farmakoloji Anabilim Dalrndan 2547 say111Y ~ yasaslnln
K
40h maddesi geregince
1 yrl igin g6nilllii olarak gelmesi ve daha sonra 1984 ylllnda Dogent kadrosuna atanmasr ile galrsmalarrna baglamrstrr. 6 Kas~m1986 tarihinde Anabilim Dallna bag11Analitik Toksikoloji Bilim Dal~kurulmus ve
BagkanlrglnaYrd. Dog. Dr. Mehmet Isbir getirilmistir. Anabilim Dallmrzln aktif olarak galrsmalanna basladlg~1983 y~llndanbu yana 2 dogent 1 de uzman yetismistir. Anabilim Dallnda halen Prof. Dr. Gulay
Sadan Anabilim Dalr Ba~kanrolarak gdrev yapmaktad~r.Diger Qretim Uyeleri D q . Dr. C;aQlar@titmen, ve Dog. Dr. Mehmet isbitdir. Uzm. Dr. Siikrii Aynacroglu, Arag. Gdr. Dr. Irfan Kaputlu, Aras. Gor.
Dr. Sadi S. ozdem uzmanlrk Ggrencisi olarak gal~gmaktadrr.
Farmakoloji Anabilim Dalrnca TIP Fakiiltesi, Saglrk Hizmetleri Meslek Yiiksek Okulu Hemsirelik
ve Ebelik Pmgramlarlnln dersleri yiirilttilmektedir. Anabilim Dal~mrzdaAkdeniz Oniversitesi Saglrk Bilimleri EnstitOsii Mnyesinde bir eczaclya Master program1uygulanmlgtrr.
Anabilim Dalrmrzda bir adet izole organ banyosu, bir adet Langendorff cihaz~ve gesitli Kimyasal
maddeler bulunmaktadlr. Anabilim Dalrmrzrn basllca arast~rmakonularr purinerjik, opiaterjik ve GABAerjik sistemterle ilgilidir. Anabilim Dalrm~zdagalrsmalar ve Anesteziyoloji Anabilim Dalr ile klinik ~ 1 1 s malar yaprlmlstlr. Anabilim Dalrm~zogretim elemanlarrnln deginilen konularla iliskili yurtigi ve yurtd~q
yaylnlar~ile iki adet ayrn kiiab~ve bir adet w ~ i t luniversitelerdeki
i
Farmakoloji Anabilim Dallarlnda gorev yapan dgretim iiyeleri ile birlikte hazrrlanmrg Farmakolojikiiab~bulunmaktadrr.

BIR H~POTEZ:NSA~~.'LAR
ETK~LER~NDE
N ~ C ~BU
N KADAR
DEG~SKEN?
Dr. Atila UCAR
Ankara oniversitesiTIP Fakultesi Farmakoloji Anabilim Dal~
G.A. Ellis ve Dr. Blake'in Annals of the Rheumatic Disease'da yaylnlanan bir makalesinde (1) asidik N s A ~ ~
(non sterad antiinflamatuvar i1aq)'larln asidik ortamda "iyon tuzaglnanugradlg~ve bu nedenle bu ilaqlarln selektiiitesinin ve inflamatuvar hastal~klardakietkinliklerinin etkilendigi ileri surijlmektedir. Bu yaz~dadairdelendigi gibi doku asidozisi tum kronik inflamatuvar hastal~klardaolugabilmektedir. h e g i n inflamatuvar eklem hastal~klarlndabu
asidik ortam, sinoviyal perfuzyon ile bunun metabolik karglllg~olan gereksinim araslndaki uyumsuzlu~underecesine bag11olarak geligmekte. Buradaki uyumsuzluk ise hastallgln aktivitesinden ve gelip g q i c i hipoksik episodlara
neden oan eklem hareketlerinden etkilenmektedir. Ayrlca inflamasyon nedeniyle vaskuler endotelden gegis gartlarl ve yollar~dadegipbilir. inflamasyon bu endoteliyal bariyeri zaylf latlr.
NSAil.'lann etki mekanizmalar~aynl olmaslna karyn turn kronik inflamasyon durumlarlnda efektii degillerdir. Bunu bildigimize gore belkide bunun nedeni bu ilaqlann hucresel duzeydeki farmakokinetik davranlglarlna
bagl~dlr.N~All.'larrn@zunurluWeri degigkendir ve m u albumin9 bag11olarak daglllrlar. Bunlarln diffuzyonu Fick
yasaslna uyarak plasma membran~boyunca varolan konsantrasyon gradientine ve ilaq molekulunun lipidlsu partisyon katsaylslna bag11olarak olugur. Ayr~cabu diffljzyon olaylnda iyon tuzag~dahesaba kat~lmal~dlr.
Bilindigi gibi
NSAll.'lann m u zay~fasidik yap~dadlr.Ve zayi asitlerin efektif konsantrasyon gradientleri non-iyonize forma bagI~dlr.iyonize molekuller lipid solubl degildir. Asidik ~ ~ A / / . ' l@in
a r pH7n azalmas~non-iyonize form oranlnln artmaslna neden olur. Boylece lipid membrandan g q i g artar. In vitro olarak, insan eritrositlerinin bulundugu fosfat tamponunun pH7 7.4'den 6.8'8 duguruliirse yaklag~k olarak fenilbutazonun hijcreiqi konsantrasyonu iki katlna
qlkrnaktadlr. Ayn~gartlarda antipirin ise etkilenmemektedir.
lyon tuzagl benzer biqimde patofizyolojik mekanizmalar sonucu (tumor, inflamasyon) dokularda olugan asidozise bag11olarakda olugur. 5-fluorourasil ile yapllan qalqmalarda bu olay gosterilmigtir(2). S p n fibrosarkomunda, belli bir bdlgedeki ekstraselluler pH 7.3'den 6.9'a duguruldugunde ilacln hucreiqine al~mlndaartma olmug, aynca eliminasyon yarl ejmrude 2.5 kat artmlgtlr. Benzer biqimde birkaq hayvan modelinde inflamasyon sonucu,
dokularda asidik NSA/l.'lar~nkonsantrasyonlar~n~n
daha fazla oldugu gosterilmieir. Ayrlca bijyle dokularda albumine bag11NSAII.
ekstravazasyonuda bu ilqlarln artmaslna yard~mc~
olabilir.
Bu gekilde NSAii.'lar ile tedavide, iyon tuzaglndaki degi~ikliklerbir hastal~kgrubunda tedaviye verilen degigik yan~tlar~
aq~klayabilir.8rnegin inflamasyona ugram~gbir eklemin fleksiyonu, sinoviyal ortam pH'lnda kuquk fakat onemli bir azalmaya neden olur. Buradan yola q~kllarak,eklem hareketlerinin NSA/l.'lar~ndaglllmlna pozitif etkisi oldugu dugunulebilir. Buna karyl~kbu sure@ yatak dinlencesi gibi hastal~kaktivitesinde azalmaya neden
olabilecek herhangi bir durum NSAll.'lann etkinliginde azalmaya neden olabilir. Ayr~cailaq tedavisinde varolan inflamasyonu ve dolaylslyla asidik ortaml azaltlr. Boylece N ~ ~ l l . ' l sinoviyal
ar
ortam1 kendi etkinliklerini azaltacak Sekilde degigtirebilirler.
Sonu~
olarak farkl~hastal~klarda,farkl~hastalar araslnda ve aynl hastada farkl~zamanlarda NSAll.'larln etkilerindeki farklll~k,NSAi/.'lar~nasidik yapllar~ve buna bag11olarak iyon tuzaglna olan egilimleriyle aq~klanabilir.
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