
Say1 : 7 iki ayda bir yaylmla 

Sayg I Deger Meslektaglar~m, 

Bultenimizin yaylmlanmaslndan sonra geqen sureq iqinde Dernegimize uye olan 
meslektaglar~m~z~n saylslnda anlamll art19 oldu. Bu durum ulkemizde meslektaglarl- 
mlzln araslnda iletigimin ne denli onemli oldugunu vurgulamaktadlr. Bundan onceki 
sayllar~mlzda igaret ettigimiz gibi meslektaglar~mlzln uluslar arasl bilimsel yaylmlarl 
gelecek sayllar~m~zda yayltnlanacaktlr. Bu durum aramlzdaki iletigimi ~ o k  daha 
verimli bir qekilde artlracak ve farmakolojiye gonul vermig genG arkadaglarlmlzln 
aralarlndaki bilimsel allqveriqe, mugterek paojelerin yiirutwlmesine we bir baklma 
ulkemizdeki araqtlrlcllarln belirlc alanlarda derinlegmesine on ayak olacaktlr. Bu 
cumleden olarak degerli uyemiz Prof. Dr. ~ n e r  TAN bilimsel yay~mlarlnln listesini 
merkezimize gondermigtir. Bu listenin onumuzdeki sayllarlmlzda yaylmlanacaglnl 
duyurmak isterim. Diger uyelerimizden de bu istegimize cevap vermelerini beklemek- 
teyiz. Bu saylmlzda nihai geklini almlq ve yaylmlanmlg bulunan yeni tuzugumuzun 
tam metnini bulacakslnlz. dnumuzdeki olagan Gene! Kurul toplantlslnda bu tuzuk 
hukumleri uygulanacaktlr. 1992 Eyliil aylnda yapllacak XI. Ulusal Kongremizin ilk 
duyurusu bastlr~lrnlg ve tum uyelerimize daglt~mlna baglanmlgtlr. Biiltenin bu 
saylslnda bu ilk duyuru metnini goreceksiniz. Bu say~mlzda ayrlca Turkiye'de 
Farmakolojinin tarihi geligmesi hakklnda, konunun en yetkilisi olarak hocamlz Prof. 
Dr. Alaeddin AKCASU ile yap~lan soyleginin ilk b6lumunu bulacakslnlz. Her sahada 
oldugu gibi farmakoloji bilim dallnda da ilerlemenin on kogulu olarak gegmigimizi, bu 
sahada onemli kontribusyonlarda bulunmuq hocalarlmlzln adlarlnl bilmenin ve 
yapt~klarln~ ozumsemenin ne denli yararl~ olacagln~ tekrara gerek gormuyorum. Son 
olarak degerli uyemiz buyuk bilim adaml Prof. Dr. ~ n e r  TAN'ln aglr bir trafik kazas~ 
ge~irdigini ogrenmig bulunuyorum. Yonetim Kurulu adlna kendilerine ge~mig olsun 
der bir an once sagl~glna kavugmasln~ dilerim. 

Degerli meslektaglarlma en iqten saygllarlml sunar qallgmalarlnda baqarllar 
dilerim. 

Prof. Dr. R. Kdzlm TURKER 





PROF. DR. ALAEDD~N AKCASU ~ L E  B ~ R  S ~ Y L E S ~  

Bu soylegi A. U. TIP Fakultesi Farmakoloji Anabilim Dalr Uzman Asistan1 Dr. Eyup Sabri Akarsu taraflndan yapllmlgtlr. 
Bant kaydl degifre edilirken bazl teknik nedenlerle kesintiler ve ses kopukluklarl olmugtur. Metin Prof. Dr. Z. Sevim 
Ercan ve Prof. Dr. R. KAzlm Turker taraflndan bir k a ~  defa redaksiyona tabi tutularak son gekline getirilmigtir. 
Stiyleginin ilk balumu bu saylmlzda sunulmaktadlr. ikinci bolumunu ise, bultenin Temmuz saylslnda bulacakslnlz. 
Soylegide okurlarlmlzln dikkatini ~ekebilecek aksakllklar i ~ i n  ozur dileriz. 

Dr. Akarsu : Farmakoloji bilim dall materye medikadan baglayarak farmakodinami, tedavi klinigi ve farmakoloji gibi 
ad ve kavram agamalarlndan ge~migtir. Bu geligler nasll olmugtur? 

Prof. Ak~asu : Ger~ek anlamda farmakoloji bilim dallnln kurulmasl 1874'de Otto Schmiedeberg'le baglar. Ondan 
once tum dunyada TIP fakultelerinde hekimlikte kullanllan ila~larln (bunlar~n hemen hemen hepsi dogal kaynakli ve 
ozellikle bitkisel maddelerdi) etkili olduklar~ hastal~klar ve kullanlm gekilleri agretimin esaslnl tegkil ederdi. Bu donemde 
etkili maddenin biyolojik ortamda neler yaptlglnl ve etki mekanizmaslnln ne oldugunu ogrenmek geregi duyulmazdl. 
Bagka bir deyinle ampirik bir uygulama soz konusu idi. Bu nedenle hastallklarln tedavisi i ~ i n  kullanllan maddelere tlbbi 
maddeler anlamma gelen "Materia Medica" ad1 verilmigti. ~lkemizde 1827'de 2. Mahmut taraflndan kurulan t ~ p  
mektebinde de tum dunyada oldugu gibi Materia Medica dersi okutulmaya baglamlgtlr. Bu donemde verilen bilgilerin 
kapsami Cogunlukla bu maddelerin hangi formlarda (ornegin enfuzyon, gurup, dekoksiyon, hap vb.) nekadar miktar 
verilmesi gibi konularl kapslyordu. Bilgilerin ~ogunlugu deneysel verifikasyondan yoksundu. Bir baklma Inkalarm klna 
aklna kabuklarlnln malarya tedavisinde kullanmalar~ gibi tamamen ampirik gozlemler ge~erliydi. lsko~yall W. 
Withering'in digital yapraglnln idrar sokturucu etkisini bilmesi asllnda deneysel bir bazdan gelmiyordu. Kalp 
yetersizliginde odem ve idrar azalmasl hastallgln bir arazldlr. Asllnda digital yaprag1 kalpte bozulmug hemodinamigi 
degigtirmek suretiyle etkili oluyor. Ama bu kavram ancak farmakodinamik geligmelerden sonra anlagllrnlgtlr. Yoksa o 
devirlerde digital yaprag1 da materia medica kapsamlnda ylllarca okutulmugtur. Bu gekildeki bir egitimi bizde aldlk. 
Zamanla fizyolojik bazl etkilerin bu maddeler taraflndan degigtirilmesi gozlemleri omegin Claud Bernard'ln kurar etki 
mekanizmaslna yonelik deneyleri farmakolojinin bag11 baglna onemli bir bilim dall oldugu ger~egini ortaya qkarmlg ve 
1874 de Schmiedeberg bu bilim dallnln temelini farmakodinami disiplinini kurarak uygulamaya sokmugtur. 
Farmakodinami bu gekilde kigilik kazandlktan sonra hlzla tum dunyaya yayllmaya baglamlgtlr. Dunyanln en unlu 
farmakologlarl Schmiedeberg'in ogrencileri olmugtur. ingitere'den Sir Henry H. Dale, A. B. D. den Abel, isvi~re'den 
Mayor, Almanya'dan Sollmann (sonradan A. B. D.'ne gitmigtir) Schmiedeberg'in buyuk ad sahibi ogrencileridir. Tum 
bu buyuk bilginler farmakodinami disiplininde anemli katkllar saglamlg ve derslerini i l a ~  etkilerinin fizyolojik temeli ve 
etki mekanizmalarl uzerine teksif etmiglerdir. Boylece farmakodinami dunyada hlzla geligmeye baglamlgtlr. TIP 
mektebi kurulduktan sonra ulkemizde (Osmanll imparatorlugu donemi) materia medica dersleri bu asrln ba$lna kadar 
okutuldu. Bu asrln baglarlnda Prof. Akil Muhtar, isvi~re'de Porf. Mayor'un yanlnda egitimine baglamlgtlr. Prof. Mayor 
bir taraftan temel farmakoloji Nitimi uygularken diger taraftan klinik terapotik disiplininin de sorumlulugunu taglyordu. 
1908 ylllnda Turkiye'ye donen Akil Muhtar iilkemizde ilk defa deneysel farmakoloji disiplinini kurdu. Ayrlca bir klinik 
terapijtik disiplini kurmak i~inde ugragllarlnl surdurdu. 1920 yllla~nda istanbul'da farmakoloji ile beraber tedavi klinigi 
mugtereken ~allgmaya bagladl. Bu devirlerde farmakoloji yerine farmakodinami degirni kullan~l~yordu. Tedavi 
kliniginde ila~larln bilinen etkileri haricinde biuat hastada bilinmiyen etkileride aragtlrma konusu oluyordu. Nitekim 
digitoksin'in aglzdan allndlktan 24 saat sonra etkili olduguna dair klasik bilgiler Akil Hocanln i lg in~ deneyleri ile (Uskoff 
kaydedicisi ile nablz traseleri uzerinden) degigmig ve etkinin 2 saat sonra bagladlg~ gosterilmigtir. Farmakoloji 
derslerinde ila~larln etkileri hayvanlar uzerinde gosteriliyor bunlara ilaveten materia medica programlarl da 
uygulanlyordu. Boylece Haseki hastahanesinde kurulan Tedavi Klinigi ile Istanbul ~niversitesi merkez binada kurulan 
farmakodinami enstitusu "Farmakoloji ve Tedavi Klinigi" olarak bir kursu haline getirildi. TIP Nitiminde Tedavi 
Kliniginde i l a ~  tedavisi dlglnda ~egitli tedavi uygulamalarlda yaplllrdl. 
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Dr. Akarsu : Bu tedavi klinigi kavrarn~ popularitesinh+aybetti yoksa bagka bir drnt aldl? 

Prof. Akqasu : Tedavi Klinigi kavrarn~ Cenevrede Prof. Mayor'un, bir sure i ~ i n  A. B. D.'de Prof. Sollrnann'tn ve bagka 
bir k a ~  yerde daha rnevcuttu. Ancak farrnakodinarni daha h ~ z l ~  bir gekilde ilerlerneye bag lad^. ila~larln sadece i~ 
hastal~klar~ disiplini i ~ i n  degil fakat daha bagka disiplinler icinde ge~erli olrnas~ ve denernelerin hasta takibinin gu~lugu 
nedeniyle onernini kaybetrnesinden kaynaklanrnlgtlr. Ornegin psikiyatride, kadln hastal~klartnda vb. gibi diger spesifik 
klinik dallartnda hasta takibinin guqlugu dolay~siyle ila~larln etkenliklerinin tayin zorlugu ortadadlr. Frengi tedavisinde 
kullan~lan ila~larln tedavi etkenlik ve takibi tabiatiyle cildiye kliniklerinde yaptlabilir. Tedavi klinigi ve farrnakodinarni 
ayrlldlktan sonra fizyolojik baz uzerinden verilen farrnakoloji egitirni, hele hele i l a ~  adedindeki hlzll artlg hekirnlerin i l a ~  
konusunda daha iyi bir egitirn alrnalarlnl zorunlu kllrn~g ve turn dunyada klinik farrnakoloji konsepsiyonu yaygtnlagrnaya 
baglarntgtlr. Tedavi Klinigi oldugu gibi rnuhaza edilerek i l a ~  etkilerinin daha degigik klinik branglarda yurutulrnesi 
ger~eklegtirilebilirdi. Fakat bu yapllrnadl. Akil hocadan sonra gelenlerde egitirnde aglrltgt klinige teksif ettiler. Bu dururn 
farrnakoloji egitirnini ikinci plana dugurdu. Olayln esasl budur. 

Dr. Akarsu : Materia Medica'dan Farrnakolojiye ge~igi yagayan ve bu ge~igleri Turkiye'de yagatan belli bag11 ki~iler 
kirnlerdir? 

Prof. Akqasu : Bu donerni Turkiye'ye getiren 1908 de yurda donen Akil Muhtar hocadlr. Akil hoca farmakodinarniye 
gonulden bagl~yd~. Asistan~ Regad gar an'^ Alrnanya'da doktora yaprnak uzere 1930 ylllnda yurt dl~tna gbnderdi. 
Regad Garan 1938 ylllna kadar Berlin ve Viyana'da farrnakodinarni egitirni yapt~. Yurda dondugu zarnan farmakolojide 
yetigrnig tek elamandl ve Akil hoca ile ~allgrnaya bag lad^. Regad hoca 1941 - 42 y~llarlndan sonra klinikte qaltgrnay~ 
tercih etti. Hocanln deneysel farrnakolojide turn dunya literaturene rnal olrnug son derece ilginq ~al~grnalar~ vardlr. Akil 
hocadan sonra Tedavi Klinigi ve Farrnakoloji direktoru olan Sedat Tavat hocarn~z 1928 - 1930 ylllarlnda Akil hocan~ 
yantnda deneysel farrnakodinarni yaprnlgtlr. 1933 Universite reforrnundan sonra Akil hoca Tedavi Klinigi ve 
Farrnakoloji direktorlugune tayin edildi. Sedat hoca ise Fizyopatoloji kursusune gegi. Bu kursu Sedat hoca i ~ i n  ozel 

, ..otarak kurulrnug Genel Patolojiye bag11 bir bilirn dal~ idi. Genel patolojinin bagkanl Obendorfer idi. 1943 yrllnda Akil 
hoca ernekli olunca Tedavi Klinigi ve Farrnakoloji'nin bagtna Sedat hoca getirildi. Sedat hoca buyuk bir bilirn adarnt ve 
rnugfik bir hekirndi. isvi~re'de tahsil etrnigti. Kendisi ~ o k  iyi bir dahiliyeci, fizyopatolog ve patolog du. isvi~re'de unlu 
patolog Askenazi'nin yantnda yetigrnigti. Askenazi'nin gu sozleri Sedat hocaya atfen soylenrnigtir "bagarllt olrnak 
istiyorsan~z bag asistanlartn~zt Turklerden se~iniz". Akil hoca Prof. Mayor'un yantnda do~ent olrnug ve kadroya 
atanrnlg ilk Turktur. 1943 ylllnda Sedat hocanln bagkanllglnda Tedavi Klinigi ve Farrnakoloji standart egitirnini etken bir 
gekilde surduriildu. Fakat bu tarihlerden sonra klinik egitirn daha a f~~ l tk  kazanrnaya bag lad^. Akil hocanln zarnanlnda 
US ogretirn uyesi vardl. Akil Muhtar, Necrnettin Rifat Yarar ve Nabi Kastarlak. Bu tarihlerde Regad Garan henuz do~ent 
olrnarnlgt~. Kendisi dahiliyeyi tercih ettigi i ~ i n  dahiliye do~etni oldu. 1947 ylllnda ben asistan oldurn. Sedat hocaya 
Farrnakolojide qal~gacaglrn hususunda israr ettirn ve deneysel ~altgrnalara bagladlrn. 1950 ler farmakolojide pek ~ o k  
kegiflerin yaplldlgl ylllardlr. Bu arada iskocya'ya gittirn ve Dublin de G.B. West ile ~allgrnaya bagladlrn. ingiltere devresi 
benirn yagarnlrn i ~ i n  son derece onernlidir. Farrnakolojinin dunyadaki en saygln liderleri ile tanlgrnak flrsattn~ buldurn. 
Sir Henry H. Dale, Sir J. Gaddurn, Schild, Burn, Sir J. Black, Feldberg, Paton ve Sir J, Vane gibi. 1958 ytlltnda 
A. B. D.'de Unna ile ~altgmak irnkanln~ elde ettirn. A. B. D.'de Sweers, Martin, Domino, Albuckerk le tantgrnak flrsatln~ 
elde ettirn. Yurda dondukten sonra farrnakolojinin dunyadaki yerini ve geligrnesini dikkate alarak gelecek i ~ i n  yeni 
kugaklarln yetigrnesi ve insan potensiyeli yanlnda bu bilirn dallndaki turn geligrnelere adlrn uydurrnanln zorunluluguna 
daha ~ o k  inandlrn. 1946 ylllnda Ankara TIP Fakultesi kuruldu. Refik Saydarn Enstitusunde gorevli Plewka Farrnakoloji 
Mitimini devarn ettiriyordu. Dundar Berkan, izzet Kandernir ve sonradan Sukru Kayrnak~alan farrnakolojinin 
N i e s i n e  buyuk katk~larda bulunrnuglardlr. Bundan sonraki ku~ak her halde Kazlrn ile bagl~yor. Kazirn Tedavi Klinigi 
ve Farrnakoloji de ilk once dahiliye ihtisas~ yaprnlgtlr. ihtisas suresince deneysel qallgrnalarlnt surdurrnu$ ve 
farrnakolojiye buyuk adaptasyon ~al~grnalarlnl surdurrnug ve farrnakolojiye buyuk adaptasyon saglarnlgtlr. ihtisastan 
sonra kendisini destekleyerek Farrnokoljide bag asistan kadrosuna atanrnaslnl sagladlrn. Askerlik gorevinden sonra 
aynl kadroya at and^. 1961 ylltnda bagarllt bir stnav vererek farmakolojide do~ent oldu. Turn israrlartrnlza kargln 
miinhaslran farmakoloji i ~ i n  kadro olrnadlgtndan istanbul'dan ayrllarak Ankara Ttp Fakultesi Farrnakoloji kursusune 
mkktmek durumunda kald~. 1963 ytllndanberi aynl gorevini surdurrnektedir. Yine Tedavi Klinigi ve Farrnakolojiden 
Oman ARtnkurt yetigrnig ve Ankara Eczacll~k Fakultesinde gorevini surdurrnugMr. 





MADDE 1- Agaglda yazlll kisiler taraflndan Ankara'da, 18.11.1966 
tarihinde -"Turk Farmakoloji Dernegi" ad1 altlnda bir 
dernek kurulmugtur. 

MADDE 2, Dernegin amacl, Turkiye.de Farmakoloji biliminin 
ilerlemesini, geligmesini , ve akllcl ilac kullaniminln 
toplwnda yerlesmesini saglamaktlr-Dernek, bu ama~la 
agaglda belirtilen calltjma ve etkinliklerde bulunur: 

a) Dernek uyeleri araslnda yaklnlasma, dayanlsma, 
bilimsel ig birligi ve her turlu yardlmlagmayl 
sag lamak , 

b) Farmakoloji, Toksikoloji ve ilgili dallarda aragtlrma 
ve diger bilimsel etkinlikleri desteklemek, 

c) Farmakoloji ve Toksikoloji bilim dallarlnda yiiksek 
nitelikli ve deneyimli bilim adaml ve aragtlrmacl 
yetigmesi icin her turlu caba ve destegi gostermek. 

d) Farmakoloji ve Toksikoloji bilim dallarlnln geligmesi 
icin yurt ici ve yurt dl91 ilgili diger kurumlarla 
bilimsel iebirligi icinde bulunmak, 

e) ilac bilgi danisma, kontrol, geligtirme ve aragtlrma 
ile ruhsatlandlrma gibi bilirkigilik alanlarlnda 
etkinliklerde bulunmak, 

f) Halk sagllgl ile Farmakoloji ve Toksikoloji sorun- 
larlnln ortaya konmasl ve c6zumlenmesiyle ilgili Ca- 
llgmalar yapmak, 

g) Sayllan amaclara varmak i ~ i n  yaylnlar yapmak, 
bilimsel ve kamuya a ~ l k  toplantl ve konferanslar 
duzenlemek, kongreler duzenlemek, taslnlr ve tatjlnmaz 
ma1 edinmek, baglg almak, baglgta bulunmak, burs 
vermek ve gelir sag laylcl diger girieimlerde 
bulunmak . 

MADDE 3, Dernegin siyaset ile hicbir ilgisi yoktur. 

MADDE 4- Dernegin merkezi Ankara'dlr. Dernegin adresi Dernek 
Yonetim Kurulu'nun yazlgma adresidir. 

MADDE 5. Dernegin kurucularl olan kigilerin adl,soyadl,meslek,i- 
kametgah adresleri ve tabiyetleri agaglda gosterilmig- 
tir. 
- Prof-Dr. $ahin AKMAN, Universite Ogretim uyesi, 
Kucukesat, Nenehatun caddesi No. 4/5 T.C- 

- Uz. Dr. Orhan ALTINKURT, Farmakolog, Dlskapl Sosyal 
Bloklar, A.B. Blok C kaplsl, Daire 2. T.C. 

- Prof-Dr. Suphi AKTUNGAL, Universite Ogretim Uyesi, 
Moda, Devriye sok. No: 2, Kadlkoy-tSTANBUL, T.C. 

- Uz. Dr. Firuz BAYSAL, Farmakolog, Kurtulus Boncuk Sok. 
14/6, ANKARA, T.C. 

- Prof-Dr. Dundar BERKAN, Universite Ogretim Uyesi, 
Cumhuriyet Bulvarl, 161/5 Alsancak/iZMiR, T.C- 





- Dr. Nejat ECZACIBASI, k imyager, Halaskargazi Cad. No: 
14 $igli/iSTANBUL, T.C. 

- Prof .Dr. Resat GARAN, Universite Ugretim Uyesi, 
Tegvikiye Cad. 75, ISTANBUL, T.C. 

- Doc.Dr. Oguz KAYAALP, Universite Ogretim Uyesi, 
Mesrutiyet Cad. 44/15, Yenigehir/ANKARA, T.C. 

/ 
- Prof-Dr. Sukru KAYMAKCALAN, Universite Ugretim Uyesi, 
Atac Sok. Derya Apt. 29/19, Yenigehir/ANKARA, T.C. 

- Uz. Dr. Burhan KIRAN, Farmakolog, Vali Kona%l Cad. 
135/9 Nigantagl/iSTANBUL, T.C. 

- Ord. Prof.Dr. Sedat TAVAT, Universite Ogretim Uyesi, 
Ni~antasl Emlak Cad. No: 2, iSTANBUL, T.C. 

- Doc.Dr. Kazlm TURKER, Universite Ugretim Uyesi, 66. 
Sok. No: 12/8, Bahcelievler/ANKARA, T.C. 

- Ecz. Nezih ULAGAY, Eczacl, Bebek Cad. iSTANBUL, T.C. 
- Doc-Dr. Orhan YALCINDAG, Eczacl, Bitistiren Sok. No. 
7, Maltepe/ANKARA, T.C. 

MADDE 6 ,  Dernegin uyeligi asli ve fahri olmak uzere iki cegittir. 
2908 say111 Dernekler kanununun ilgili maddelerinde 
yazlll uye olma, uyelikten elkma ve tiye haklarlna 
iliskin hukumler saklldlr. 

MADDE 7, Asil uyelerin asag~da yaz111 niteliklerden birini 
taglmalarl gerekir: 

a) Farmakoloji veya Toksikoloji dallnda tlpta uzmanllk, 
bilim uzmanllg 1, yiiksek lisans veya doktora eg itimini 
gormekte olan ya da bu egitimi tmamlamls kisiler, 

b) Temel ve Klinik tlp ile biyoloji ve eczaclllk 
dallarlnda uzmanllk, yuksek lisans veya doktora 
alanlardan ilaclarla ilgili inceleme ve ara~tlrmalar- 
da bulundugu yaylnlarl ve diger mesleki etkinlikleri 
ile saptanmls bulunanlar, 

MADDE 8, Dernege asli uye olabilmek icin iki uye taraflndan 
teklif edilmis olmak ve bu teklifin Y6netim Kurulu 
taraflndan kabul edilmesi gerekir. Uyelik icin yapllan 
miiracaatlarl Yonetim Kurulu en gec 30 gtin i~inde karara 
baglar ve bu karar ilgiliye yazlll olarak bildirilir. 

MADDE 9, Fahri uyelik Dernegin 2. maddede yazi11 amac ve 
faaliyetlerini ger~eklegtirmekte yararll olabilecek 
kigilere Ybnetim Kurulu kararl ile verilebilir. Fahri 
uyeler Dernege aidat odemeye mecbur edilemez. Gene1 
Kurulda oy haklarh yoktur. 

MADDE 10. Uyelikten clkma ve clkarilma : 

a. Her uye istedigi zaman yazlli bir bildirimle 
dernekten ayrllabilir. Ayrllma, Ybnetim Kurulu'nca 
cbzihne kavugturulabilecek bir nedene bag11 ise 
Yanetim Kurulu cevablna 15 giin icinde yeniden bir 
cevap allnlncaya kadar uyelik hakkl tutulur. Aksi 





taktirde durum kesinleqir. Boyle bir ki$i,yeniden 
basvurdugu taktirde Yonetim Kurulu karari ile yeni 
kayltll uye olarak tekrar dernege kabul edilebilk. 

b. 2908 Sayill Dernekler Kanunu'nun ilgili maddeleri 
uyarinca derneklere uye olma hakklnl kaybedenler 
uyelikten ~lkarlllrlar. Dernek tuzugune ayklri 
hareket edenler ise; en az uc uyenin birlikte 
yapacagl gerek~eli yazlli teklif uzerine Yonetim ve 
Denetleme kurullarinin ortak bir oturumda verecekleri 
kararla dernek uyeliginden ~ikarilabilir1er.B~ karar 
gerek~eli olarak uyeye yazl ile bildirilir. Oyenin 
bir ay icinde bu karara itiraz hakki saklldlr.   ti- 
raz halinde durum, kararl veren kurulca yeniden in- 
celenir. Kurul ilk kararlnda israr ederse bu durum 
uyeye yeniden yazlll olarak bildirilir. Bu son kara- 
ra uye, toplanacak ilk gene1 kurulda bir defa daha 
yazill olarak itiraz edebilir. Genel Kurul itiraz 
uzerine konuyu gundemine alip gorusmek zorundadir. 
itiraz okunur ve uyenin savunmasi dinlenir. Genel 
Kurul'un karari kesindir. 

c. Ylllik odentisini o yllln bitiminden sonra 6 ay 
i~inde odemeyenler Yonetim Kurulu'nun karari ile 
dernek uyeliginden ~ikartillrlar. Ancak ~lkarmadan f.kiimlu liig iinu once uyeye yerine getirmesi icin 
taahhutlu bir mektup gonderilmesi ve bu mektup 
postalandlktan sonra iki ay beklenilmesi gerekir. 

d. Dernegin adlnl kigisel ~ikarlarl i ~ i n  ya da bagka 
bicimlerde kotuye kullananlar Yonetim Kurulu'nun 
teklifi ve Genel Kurul karar~ ile dernek uyeliginden 
~lkarllirlar. 

MADDE 11, Dernegin organlari: 

Genel Kurul, Yonetim Kurulu ve Denetleme kuruludur. 

MADDE 12, Genel Kurul dernegin asil uyelerinden olugur. Gene1 
Kurul'da, her uye bir oy hakklna sahiptir. Her uye 
oyunu bizzat kullanmak zorundadir. Genel Kurul'un 
gorev ve yetkileri gunlardir : 

a) Yonetim ve Denetleme Kurullari raporlarlnin goru$ul- 
mesi; her iki kurulun callgmalarlnin aklanmasl, 

b) Yonetim Kurulu'nca hazlrlanan but~enin gorusulup 
aynen veya degigtirilerek kabulu, 

C) Dernek Yonetim Kurulu ve Denetleme Kurullarl'nin 
asil ve yedek uyeleri secimi, 

d) Dernege gereken taslnmaz mallarin satln allnmasl 
veya $art11 bag16 olanlar dlslnda var olan tasinmaz 
mallarin 'satllmasi icin Yonetim Kurulu'na yetki 
verilmesi, 





e) Dernekler Kanunu'nun 11. maddesi uyarlnca Bakanlar 
Kurulu'nun izni ile yurt dlelndaki benzer ama~ll 
bilimsel ve mesleki dernek veya kuruluelara uye 
olarak katllma veya ayrllma ile ilgili karar almak, 

f) Dernegin feshi, dernegin ilgili bir federasyona 
katllmasl, benzeri kuruluelarla bir federasyon 
kurmasl veya ondan ayrllmasl konusunda karar almak, 

g) Mevzuatta ve dernek tuzugunde Genel Kurul'ca 
yapllmasl belirtilen diger gorevlerin yerine 
getirilmesi, 

h) Yonetim Kurulu'nun teklifi veya uyelerin en az u ~ t e  
birinin yazill baevurusu uzerine ve toplantlya 
katllan tiyelerin en az u ~ t e  ikisi taraflndan kabulu 
koguluyla tuzuk degieikligi yapllmasl. 

MADDE 13, Dernegin olagan genel kurul toplant~sl Yijnetim 
Kurulunun daveti uzerine 2 yllda bir defa Aralik aylnda 
yapxlir. Toplantlnln giin,saat, yer ve giindemi en az 15 
gi.in ijnce bir mahalli gazetede ilan edilmek suertiyle 
toplantlya ~agrllir. Bu ~agrlda ~oaunluk saglanamama 
olasiligi nedeniyle yapilmasl gerekli 2. toplantlnln 
hangi a n  yapllacagl da belirtilir. Bu ikinci genel 
kurul toplantlsl ~ogunluk saglanamayacagi dueunulen 
toplantidan en az 8 &n sonra olacaktlr. Genel Kuruyl 
toplantisl en az 15 giin once mahallin en buyiik mulki 
amirligine yazi ile bildirilecek ve bu yazlya 
toplantlya katllacak uye listesi eklenecektir. Genel 
kurul toplant~sl dernek merkezinin bulundujju yerden 
baeka bir yerde yapllmaz. 

MADDE 14, Genel Kurul, dernek tuzugune gore genel kurula katllma 
hakkl bulunan uyelerin yarlslndan bir fazlaslnln 
katilmasiyla toplanlr. ilk toplantlda yeter say1 
saglanamazsa, ikinci toplantlda ~ogunluk aranrnaz. Ancak 
bu ikinci toplantlya katilan uye saylsl dernek y8netim 
ve denetleme kurullari uye tam saylsl toplamlnln iki 
katlndan az olamaz. Toplantl ba~ka bir sebeple geri 
blrakllirsa, bu durum, geri blrakma sebepleri de 
belirtilmek suretiyle toplantl ilanlnln yaplldlgl 
gazeteye ikinci bir ilan verilerek uyelere duyurulur. 
ikinci toplantlnin geri blrakllma tarihinden itibaren 
en geC iki ay i~inde yapllmasi zorunludur. Genel Kurul 
toplantisl bir defadan fazla geri birakllamaz. 

HADDE 15, Genel kurul, yonetim ve denetleme kurulunun garecegi 
1fizu.m uzerine veya dernek uyelerinin en az beste 
birinin yazlll istejji iizerine olaaaniistu toplantlya 
cajjrllabilir. Bu toplantinln ilanl i ~ i n  yllllk olagan 
genel kurul toplantllarlndaki usuller uygulanlr. 





Swsifi k Miyorelaksan 

Etkisi kisa-surede baglar. 

Kasilmig kasta direkt olarak etki gosterdigi icin genel-kasgii~siizlugiine .- 

neden olmaz. / 

- 

Analjezik = - -  etkisi, spesifik kas gevgetici etkisinden ayn ve L spesifil.:tir. - " a  - A -  

Gastrik - mukozaya -- koruyucu - . - etki . pya,. 
Non-steroid - - antienflamatuvar -- - iladarla - - ---- kombinasyona .-- ".-- uygundur. Onlarin 
etkilerine katki saglarken, gastrointestinal yan-etkilerini anlamli derecede 
azdtir. b 

Tolere edilebilecek yan etkilerinden dolayt kullanlmi kolaydir. 
Ba~langi~ta bazi hastalarda goriilen uyku ve a@z-kurulu@ etkisi kisa - 
siirede yok-olur. - 7 

Pozoloji : 

Sirdaiud 

Non-steroid antienflamatuvar 

Blle$iml: 2 rng Tizanidine. Endikaayonlm: A g r ~ l ~  kas spazml, nbrolojik hastal~klara baglrspastisite. Pozoloji: Endikasyonlara gbre belirlenir. 
Prospektuse bkz. Ko~endlkasyonlar~: Etken rnaddeye a$lrt duyarl~l~k. Uyanlar: Bbbrek ve karaciger fonksiyonlart bozuk hastalarda. t%~t ya da 
rnakina kullan~rken; gebelik ve emzirrne s~ras~nda ve ~ocuklarda dikkatli olunrnal~dlr. Etkllqimlerk Diuretiklerve diger antihipertansifler, alkol ve 

, sedatifler. Yan Otkllerl: Du$uk dozlarda uyku hali. yorgunluk, sersernlik, ag~z kurulugu, bulant~ ve kan bas~nclnda hafif dugme; yuksek dozlarda ise 
ek olarak kas zay~fllg~, uykusuzluk, hipotansiyon, bradikardi, serum transarninazlarlnda ge~ic i  yukselrneler gorulebilir. Tlcarl (ykll: 2 ve 6 rng'l~k 30 
tablet. 

A y r ~ n t ~ l ~  bilgi firrnarn~zdan temin edilebilir. 

SANWZ UMNLER~ A.$. / /LY BOLUMU 
Buyukdere Cad 215 4 Levent. 80640 ISTANBUL Tel 179 60 90 , - A SANDOZ 





MADDE 16, Yonetim Kurulu, Genel Kurul'ca gizli oy, a ~ l k  saylmla 
iki yll i ~ i n  se~ilen 7 asli, 7 yedek uyeden olugur. 
Y6netim Kurulu uyelerinin tamaml Farmakoloji Aragtlrma 
Gorevlisi, Uzmanl veya Ogretim uyelerinden olmasl 
zorunludur. Yonetim Kurulu uye saylsl duetfigunde kurul 
kararl ile bogalan uyelik saylsl kadar yedeklerle 
tamamlanlr. Bu say1 tiim yedeklerin ~agrllmaslndan sonra 
7'nin altina duserse kurul kendilig inden dag llmlg 
say1llr.B~ durumda Denetleme Kurulu Genel Kurulu 
olaganustu ve se~imli olarak bir ay icinde toplantiya 
cagirlr. Secilen yeni Yonetim Kurulu ilk toplantiyl 
Genel Kurul Divan bagkaninin bagkanllglnda yaparak 
kendi araslnda gizli oyla bagkan, bagkan yardlmclsi, 
genel sekreter ve sayman se~erler. Bir onceki donem 
Dernek Yonetim Kurulu Bagkanl Onursal Baskan slfatiyla 
ve oy hakki olmakslzln ve dilerse Yonetim Kurulu 
toplantllarlna katllir- 

Yonetim Kurulu baskanl, genel kurulu izleyen 7 gun 
i~inde, gorev bolusumu yapllmlg Yonetim ve Denetleme 
Kurullari'nln asil ve yedek uyelerinin nufus kimlikleri, 
meslek ve yerlesim adreslerini dernek merkezinin 
bulundugu yerin en buyuk ust yonetimine yazl ile 
bildirir. 

Yonetim Kurulu kararlarl salt cogunlukla alinir. 
Oylarln esitligi halinde baskanln bulundugu tarafln 
gorugu kabul edilir. 

Yonetim Kurulu'nun gorev ve yetkileri sunlardlr : 

Dernegi temsil etmek veya bu hususta kendi 
uyelerinden bir veya birkaclna yetki vermek, 
gerektiginde bu yetkiyle bir avukat tutmak, 
Gelir ve giderlere iligkin iglemleri yapmak, 
but~eyi, bilancoyu hazlrlamak, yeni ylll~k 
odentileri saptamak ve bunlarl Genel Kurul'a sunmak, 
Yllllk callgma raporunu hazlrlamak ve uygulamak, 
Gerektiginde ge~ici kurullar kurmak, 
Yayinlanacak eserleri saptamak, 
Dernege uye kaydetmek, gerektiginde uyelikten 
~lkartmak, 
Genel sekreter taraflndan yllda bir hazlrlanan 
~allsma raporunu incelemek, 
Her yll sonunda, sayman tarafindan but~e durumu 
hakklnda hazlrlanacak raporu incelemek, 
Denet~ilerin altl ayda bir verecelcleri raporu 
inceleyerek geregini yapmak, 
Turk vatandas1 olmayanlarln dernek uyeligine kabulu 
halinde bunlarl on gun i~inde yorenin en buyuk mulki 
amirine bildirmek, 





k j Per-nek tuzug iinun, Genel Kurul >un ve yururluirteki 
yasalarln YBnetim Kuru1u'-na verdigi diger i~lemleri 
yapmak ve yetkileri kulianmak 

MADDE 17, -iCnetim Kurulu Baskan1 : Dernegin baskan1 olup Yonetim 
Kurulu kararlarlnl uygular ve uygulatlr. 
Yonetim Kurulu Baskan Yardimclsl : Baskanin 
bulunmadlgl zamanlarda baskanln gorev ve yetkilerine 
sahipt ir . 

MADDE 18, Genel Sekreter : Dernegin uye kaylt defteri, karar 
defteri ve gelen-giden evrak defterini tutar, 
yazlsmalarl yapar. Genel Kurul toplantllarl icin 
gerekli islemleri yerine getirir. Yonetim Kurulu 
l~ararlarlna uygun olarak dernegin islemlerini yurutur. 
11gili gecici kurullarln yardiml ile toplantllar 
duzenler. Caii~ma ve yeni gelismeleri uyelere duyurur. 
Her yll Yonetim Kurulu-na sunulmak Gzere callsma raporu 
hazlrlar. Bu calismalar i ~ i n  gerekli her turlu 
yazlsmayi dernek adlna yapar. 

MADDE 19. Sayman : Dernegin gelir. ve gider hesaplarlnl usulune 
gore tutar. Yllllk odentileri allndl belgesi 
karslllglnda toplar, dernegin paralarm1 ulusal bir 
bankada bulundurur. Gelirleri uc gun icinde bankada 
acllan hesaba yatlrlr. Genel Kurulun uygun gorecegi 
miktarda harcamayl, dernek baskanlnln onayl ve 
sorumlulugu ile yapar. Butce ve bilancoyu hazlrlar. Bu 
amacla gelir-gider defteri, butce kesin hesap ve , 
bilanco defteri ve demirbas defteri tutar. Her yll 
sonunda Y6netim Rurulu'na sunulmak uzere butce durumu 
hakkinda rapor hazlrlar. 

D E N F T W  KURULU 

MADDE 20- Denetleme Kurulu, gene1 ku~wlca se~ilen 3 asil ve 3 
yedek uyeden olusur. Denetleme Kurulu, Yonetim 
Kuru1u"nun butce ve hesaplarlnl Genel Kurul adina 
denetler. Bu kurulun asil uyeleri Yonetim Kurulu 
toplantilarlna katilabilecekleri gibi, arzu ettikleri 
her an dernegin callsma ve hesaplarlnl kontrol 
edebilirler. Bu kontrol yllda en az iki defa yapllarak 
sonuc Yonetim Kurulu'na bildirilir. Denetleme Kurulu 
uyeleri, Yonetim Kurulu'nun callsmalari ve hesaplarl 
hakklndaki raporlarlnl iki yll sonunda ayrl ayrl veya 
birlikte hazlrlayarak Genel Kurul'a sunarlar. Denetleme 
Kurulu, dernek uyelerinin begte birinin yazlll istegi 
uzerine, gorevini olaganustu de yerine getirebilir ve 
sonucu bir rapor ile Genel Kurul-a duyurur. 
Denetleme Kurulu yedeklerin cagrllmaslndan sonra da tic 
ki~inin altlna dugerse, Yonetim Kurulunun ~agrlsiyla en 
gee 1 ay icinde secimle Genel Kurula gidilir. 
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MADDE 21- a) G.iris aidatl :Wsil uyelige kabul esnaslnda bir 
defaya mahsus olmak uzere alinan 30 000 TL. sldlr. 
Bu miktar yllllk aidatln iki katlndan az olmamak 
kaydiyla, Gene1 Kurul'ca degi~tirilebilir. 

b) uyelik aidati : Asil uyelerden all.nlr ve yllllk 
miktarl 20 000 TL dir. Ylllik aidat her yll Yonetim 
Kurulu taraflndan belirlenir. 

MADDE 22. Dernegin gelir kaynaklarl sunlardlr : 

a) uye aidatlari 
b) Bagl~lar ve yardlmlar, 
c) Bilimsel yayln gelirleri, 
d) Yonetim Kurulu'nca duzenlenen sosyal ve bilimsel 

etkinliklerden saglanan gelirler, 
e) Dernek ta~inmaz mallarlndan elde edilen gelirler. 
f) Bilimsel gorug hazlrlama 

MADDE 23, Dernek asagidaki defterleri tutar : 

a) uye kaylt defteri : Dernek uyelerinin kimlikleri, 
meslek ve is adresleri, yerlesim adresleri, dernege 
girie tarihleri, ayllk veya yillik odentileri bu 
deftere yazlllr- 

b) Karar defteri : Yonetim Kurulu kararlarl tarih ve 
numara slrasiyla toplant1 bitiminde bu deftere 
yazlllr ve kararlarln altl Gaskan ve uyeleri 
tarafindan imzalanlr. 

C) Gelen ve giden evrak defteri : Gelen ve giden yazlll 
belge tarih ve-numarasl ile bu deftere kayzt olunur. 

d) Gelir ve gider defteri : Dernek adlna allnan butun 
paralarin alindigl ve harcanan paralarln verildigi 
yerler, a ~ l k  ve duzenli olarak bu defterde 
gosterilir. 

e) But~e kesin hesap ve bilan~o defteri : Rutce. Icesin 
hesap ve bilan~olar bu deftere islenir. 

f) Demirbag defteri : Dernege aiL demirba~ esyalar bu 
deftere islenir . 

Dernek gelirleri allndl belgesi ile toplanlr v e  
giderler harcama belgesi ile yaplllr. Bu maddede 
sayllan defterlerin noterden onayll olmasl zorunludur. 

MADDIG 24, Dernek taelnrnaz ma1 edinebilir. $art11 bag1311 olmayan- 
larl satabilir. 

MADDE 25, Dernek gene1 kurulu herzaman dernegin feshine karar 
verebilir. Fesih ielemi 2908 say111 Dernekler Kanununun 
ilgili maddesindeki usullere uyularak yaplllr. 





MADDE 26- Dernegin tuzel kigiligi sona erdiginde yukumluluk, b o r ~  
ve alacaklarl arltlldlktan sonra butun para, ma1 ve 
haklarl hazineye aktarlllr. 

MADDE 27. Tuzukte belirtilmeyen diger genel ve ozel konu ve 
durumlarda 2908 say111 Dernekler Kanununun ilgili 
maddelerinde yazlll oldugu sekilde iglem yap.lllr. 

Bu tuzugun 16. maddesinde kabul. edilen Yonetim 
Kurulu'nun 7 asil ve 7 yedek uyeden olugmasl hususunun 
yururluge girmesi tuzugun kabul edildigi Olagan Ustu 
Gene1 Kurulundan bir sonraki olagan secimli genel 
kuruldan itibaren olacaktlr. Bu sure i~inde aynl gorev 
halihazlrda se~ilmig 6 asil ve 6 yedek uyece 
yurutulecektir. 

XI.  ULUSAL K O N G R E S ~  \ 
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OLAN 

Dr. Ayd~n OGUZ 
Gazi ijniverstesi TIP Fakiiltesi Fakmakoloji Ana Bilim Dal~ 

Hipovolemik hemorajik gok anestezi alt~ndaki erkek slqanlarda arallkl~ olarak 20 dakika suresince 
ortalama arter baslnc~nl 30 mm Hg ya dugurecek pekilde iliak kateterden kan al~narak olugturulmugtur. Bu 
tarzdaki deneysel hipovolemik gokta hayvanlar~n tumu kanama sonuqland~ktan sonraki 20 - 30 dakika 
iqinde olmektedir (1). Sokun ilk 5 dakikaslnda allnan kan kadar fizyolojik tuzlu su replasman1 yapllsa bile 
hayvanlar yine yagayamamaktadlr (2). 

Orijinal ad1 AD6 olan Klorikromen'in koronerlerde dilatasyon yaptlg~, endotel hucre kulturlerinde 
prostasiklin (PG12) yaplmlnl artt~rdlg~, trombositlerde TxB2 sentezini azaltt~tj~ gosterilmigtir (3,4,5). 

lrreversibl gok safhas~na geqigte, ozellikle miyokard disfonksiyonuna bag11 olarak miyokard depresan 
faktor (MDF) un onemli r0l oynadlgl dugunulmektedir (6). Yine ~ o k t a  miyokard iskemisine bagll olarak ST 

segment elevasyonu olugtugu ve TxB2 seviyesi artt~gl bildirilmigtir (7,8). 

Klorikromen (0,5, 1 ve 2 mg / kg) veya egit miktarda fizyolojik tuzlu su kanama sonuqlandlktan 5 dakika 
sonra i.v. olarak verilmigtir. Fizyolojik tuzlu su verilen slqanlarln tumu ilk 25 dakika i~ inde olmelerine 
kargln, Klorikromen (1 ve 2 mg / kg) dozda anlam11 olarak yagama suresini uzatmlg, plazma MDF ve TxB2 
artlglnl da baskllamlgtlr. Ayrlca Klorikromen hemorajik goktaki hipotansiyonu ve ST segment elevasyonu- 
nu ohlemigtir. 

Yukardaki verilerin ~glglnda Klorikromenin deneysel hipovolemik gokta, muhtemelen miyokard 
yetersizligini iyilegtirerek faydall etki olugturdugu ileri surulmektedir. 

Bu yazl "Journal of Cardiovascular Pharmacology" dergisinin Subat - 1991 (17 : 261 - 266) say~slndan al~nml~t~r. 
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SEM~NER PROGRAMLARI 

22 Mays 1991 : insan damarlarlnda EDRF olugumu ve onemi* 
Ecz. Ozge Uzun 

23 Mayls 1991 : Kalsiyum kanallarl ile ilgili geligmeler 
Dr. Erciiment Olmez 

30 Mayls 1991 : Reseptijr desensitizasyon mekanizmalarl 
Dr. Ersin Yarlg 

DUYURU 

Daha once ertelendigi duyurulan "Current Aspects in Clinical Psychopharrnacology" 

sernpozyurnu 15 - 18 Ekirn 1991 tarihleri araslnda Gulluk'te yap~lacakt~r. 

Sernpozyurn sekreterligi : Dr. Seher Korkmaz, Ankara [Jniversitesi TIP Fakijltesi 
Farrnakoloji Anabilirn Dal~, Morfoloji bin as^, S~hh~ye 06339, Ankara. 

ile belirtilen serniner Gazi ljniversitesi TIP Fakultesi Dekanl~k binas~ toplant1 salonunda 

saat 16.001da digerleri ise Hacettepe Ljniversitesi TIP Fakultesi Morfoloji Binas~ 2. kat 

Farmakoloji seminer odas~nda saat 16.301da yapllacaktlr. 





H A B E R L E R  

- 1989 - 1990 Sandoz Farrnakoloji Bilirn Dal~ adullerini ADRES : 
kazananlar belli oldu. ikincilik odulunu Marmara Universitesi TIP 

Fakultesi Farmakoloji Anabilirn Dal~ndan Prof. Dr. Kernal Berkman, 
Dr. Alpaslan Dedeoglu ve Dr. Filiz Onat, is Hastal~klar~ Anabilim 
Dal~ndan Doc. Dr. Nurdan Tozun ve istatistik Bolumunden Nural 

Bekiroglu'nun "The effect of chronic guanfacine administration on 
high plasma vasopressin levels in essential hypertension" ad11 
cjall~rnasl; u~unculuk odulunu ise Marmara ljniversitesi TIP Fakul- 

tesi Fizyoloji Anabilirn Dal~ndan Dr. Hlz~r Kurtel ve Yrd. Doc. Dr. 

Berrak C. Yegen, Farrnakaloji Anabilim Dal~ndan Dr. Alpaslan 

Dedeoglu ve Doc. Dr. Sule Oktay ve ic Hastallklarl Anabilirn 
Dal~ndan Prof. Dr. Nefise Barlas Ulusoy'un ortak qally-nasl olan 
"Muscarinic receptor suptypes of guinea - pig gallbladder srnoot 
muscle" ad11 qall.yna kazanm~gtlr. Tebrik ediyor ve bagarllarlnln 

devarnlnl diliyoruz. 
- -  - 

--. 
--- - Dernegirniz uyelerinden Erzururn Ataturk Universitesi TIP 

Fakultesi Fizyoloji Anabilirn Dall Bagkan~ Prof. Dr. h e r  Tan ciddi 
bir trafik kazasl gecirrnigtir. Gecmi~ olsun dileklerimizle birlikte acil 
sifalar diliyoruz. 

D U Y U R U  

IUPHAR (International Union of Pharrnaco1ogy)'dan Turk 

Farrnakoloji Dernegine gonderilen bir yaz~da, IUPHAR1ln farrnako- 
loji ile ilgili qok qegitli aktiviteleri oldugu ve rnevcut butqesi ile bu 
aktiviteleri yeterince destekliyernedigi bildirilrnektedir. 

IUPHAR gerek ilac ~irketlerinden ve gerekse bireysel olarak 

farmakologlardan bu konuda yard~m isternektedir. Arzu eden 
farrnakologlar y~lda 100 Arnerikan Dolar~ alrnak uzere 4 yll sure ile 

IUPHAR'a destek sagl~yabileceklerdir. istekliler bu oderneyi dernek 
araclllgl ile yapabilecekleri gibi, dogrudan dogruya IUPHAR ad~na 
herhangi bir bankadan al~nacak cek ile IUPHAR veznedar~na 

gonderebileceklerdir. 
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GUNDE TEK DOZ UYGULANAN TEK SEFALOSPOR~N 

Ill. KUSAK a 

seftriakson 

. Farmakokinetik ozellikleri sayesinde gunde tek  doz uygulanma avantaj~ 
olan. . Solunum yolu, deri ve y u m u ~ a k  doku, uriner sistem. kemik ve eklem enfek- 
siyonlan, intraabdominal enfeksiyonlar, gonore, pelvis enflamatuvar hastall- 
gi. bakteriyel septisemi, menenjit ve cerrahi profilakside yuksek klinik ve 
bakteriyolojik ba5ar1 sag lay an, . D u ~ u k  yan etki s~k l~g~y la  mukemmel hasta uyumu sunan, . Tedavi maliyeti aqslndan ekonomik 

IM enjeksiyon iqin : 0.59 seftriakson'a e~deger seftriakson sodyum iteren flakon ve 2ml % I  'lik lidokain HCI ~ozeltisi iqeren qozucu 
ampul 
l g  seftriakson'a e$deger seftriakson sodyum iqeren flakon ve 3.5 ml % l'l ik lidokain HCI qozeltisi i~eren  
~ozucu  ampul 

iV enjeksiyon itin : 0.59 seftriakson'a e$deger seftriakson sodyum iqeren flakon ve 5ml distile su iqeren qozucu ampul 
l g  seftriakson'a e$deger seftriakson sodyum iqeren flakon ve lOml distile su i~eren  qozucu ampul 

Ayrlntll~ bilgi firmamlzdan temin edilebilir. 






