
Say1 : 2 iki ayda bir yay~mlan~r 

Degerli Meslektaglar~m, 
Turk Farmakoloji Derneginin etkinlikleri degigik duzeylerde 

devam etmektedir. Yonetim Kurulumuz he? on beg gunde bir 
defa toplanarak yeni goru~ler olugturmakta ve Dernegin.etkin- 
liklerini artlrmak iqin gerekli onlemleri almaktadlr. Eylul aylnda 
Bursada toplanacak 10. Kongremiz Prof. Dr. Burhan K. KIRAN'- 
In koordinasyonu alflnda yurutulmektedir. Prof. Klran ile yaptl- 
g ~ m ~ z  temaslarla kesin programln k~sa bir sure sonra olugturula- 
bilecegini ogrenmig bulunuyoruz. Kugkusuz bu program tum 
uyelerimize gonderilecektir. uyelerimizin buyuk bir k lsm~ Ulus- 
lar arasl Farmakoloji Kongresine kat~lmak uzere Hollanda'ya 
gideceklerdir. Bu kongre ve yan simpozyumlarda bir k ~ s ~ m  
uyelerimiz tebliglerde bulunacaklardlr. Bu son derece sevindiri 
bir geligmedir. Yonetim Kurulumuz bu kongre esnaslnda 
toplanacak UPHAR'ln temsilciligine onceki Yonetim Kurulu 
bagkan~ Prof. Dr. S. Oguz KAYAALP'I oy birligi ile seqmigtir. 
~numuzdeki yll iqin Eylul 1991 tarihinde Ankara'da bir veya iki 
gunluk bir simpozyum yapllmas~ karara baglanm~gtlr. Bu 
simpozyum da "Bronkiyal Astma" konusu yeni geligmelerin 
lg~glnda tartlgllacakt~r. Dernegimiz, ulkemizdeki ilaq sorunu iqin 
degigik kamu kuruluglarlnln talepleri halinde yard~mc~ olmaya 
devam edecektir. Geqen donemde Turk Takipleri Birligi Merkez 
Konseyi'nin talebi uzerine baglatllan ve etkili bir gekilde 
surdurulen "Cevresel faktorlerin ilaq etkisini degigtirmesi" 
program1 arzu edildigi taktirde bu donemde de surdurulmeye 
devam edilecektir. Bu programlarda onemli katklsl olan Yone- 
tim Kurulu uyelerimiz Prof. Dr. Sevim ERCAN ve Prof. Dr. Hakan 
Zengil'e tegekkur ederiz. igqi Sigortalar~ Genel Muduru ve Sagl~k 
dairesinin ismen vaki daveti uzerine uyelerimizden Prof. Turker 
ve Prof. ilhan sigortada ilaq israfln~ onlemek ve rasyonel ilaq 
kullan~rnln~ saglamak iqin allnacak onlemleri tespit etmek uzere 
gorevlendirilmiglerdir. Ilk toplant1 sonucu konunun Dernegimiz 
aktiviteleri kapsamlna girdigi belirtilmig ve bu konuda tum 
uyelerimize onemli gorevler dugecegi bildirilmigtir. Toplant~lar 
halen surdurulmektedir. llerde olugturulan programlar qerqeve- 
sinde tum uyelerimize onemli gorevler dugebilecegini umit 
etmekteyiz. Diger onemli bir geligme uyemiz Prof. Dr. Mustafa 
~ L H A N ' I ~  TUB~TAK TIP Grubu uyeligine seqilmig olmas~dlr. 
Bilimsel erkini tum uyelerimizin yakinen bildigi Prof. ilhan'ln bu 
goreve getirilmesi son derece sevindiricidir. Bu isabetli seqimi 
yapanlar~ kutlamak isterim. 

Temmuz - 1990 

Degerli meslektaglar~m, 
Farmakoloji Bulteni sizle- 

rindir. Liitfen katkllarlnlz~ 
esirgemeyiniz. Yonetim Kuru- 
lu adlna sizleri sevgi ve saygl 
ile selamlar~m. 

Prof. Dr. Kaz~m TURKER 

YAYlN KURALLARI 
Turk Farmakoloji Dergisi, 

Turk Farmakoloji Derneginin ya- 
yln organ1 olup Turkqe ve ingi- 
lizce olmak uzere yllda iki say1 
olarak qlkarllacaktlr Turkqe ola- 
nln ad1 Turk Farmakoloji Dergi- 
si, lngilizce olan~ Turkish Jour- 
nal of Pharmacology adln~ tagl- 
yacaktlr. 

Bu dergide, genel, sinir siste- 
mi, endokrin, urogenital, gastro- 
intestinal, solunum, kardiyovas- 
kuler sistemler farmakolojisi, 
davranlg farmakolojisi, farmako- 
kinetik ve farmakodinamik qal~g- 
malar~ iberen klinik ve deneysel 
aragtlrma makaleleri, yazar- 
(lar)'ln konuyla ilgili makaleleri 
olmas~ kayd~yla derleme maka- 
leleri, editore mektup, yeni bir 
teknik tan~mlamas~ ile ilgili ma- 
kaleler yer alacakt~r. 

Aragtlrma makaleleri 8, der- 
leme makaleleri 12, editore 
mektup 1, yeni bir teknik tan~m- 
lamas1 ile ilgili makaleler 4 dakti- 
lo sayfasln~ geqmemelidir. 

Makale yazlm teknigi : 

Makaleler A 4 formuna qift 
aral~kl~ olarak daktilo edilmeli 
gekilleri ile birlikte uq kopya 



olarak dernek yazlgma adresine 
gonderilmelidir. Postadaki ge- 
cikme ve kay~plardan yayln ku- 
rulu sorumlu degildir. 

Yaz~gma adresi : 

Turk Farmakoloji Dergisi 
Yayrn Kurulu Ba$kanlrgrna 
Ankara Universitesi, Trp Fakiiltesi 
Famlakoloji Anabilim Dab Merkez Binasr, 
Srhhiye -ANKARA 

Makale duzenlenmesinde; 

Ayr~ bir sayfada makale bag- 
I I ~ I ,  yazarlarln ad1 ve soy ad^, 
qal~gmanln yaplldlg~ adres, klsa 
bagl~k, postalama adresi ve tele- 
fon numarasl yer almal~dlr. 
Ozet, 150 kelimeyi ge~meyecek 
gekilde yazllmal~d~r. Turkqe ma- 
kalelerde ayrl bir ingilizce ozet 
konulmalldlr. dzet sonuna 3 - 6 
adet anahtar kelime, ingilizce 
ozet sonunda key word olarak 
aynl adetde kelime bulunmall- 
dlr. Anahtar kelimeler Index Me- 
dicus veya Excerpta Medica 
Index'den seqilmelidir. 
Girig, meteryal metod, sonuq ve 
tart~gma bolumleri yazllmal~ ve 
tum sayfalar numaralandlr~lma- 
I~dlr. 
Sekiller fotograf olabilecegi gibi 
bilgisayar veya letraset ile kuge 
kag~dlna ~izilmig olabilir. Sekil 
altlar~ ve dip notlar ayrl bir 
sayfaya yazllmal~dlr. 
Kaynaklar; Makale iqinde yazar 
veya yazarlarln soyad~ ve ilgili 
makalenin yaylnlandlg~ yll yer 
almal~dlr. UC veya -daha fazla 
yazarl olan makalelerde ilk ya- 
zarln soyad~ ve ark. geklinde 
klsaltllabilir. Ornegin Costa ve 
Furness (1 979) veya Green ve 
ark. (1978). Kaynaklar klsm~ ya- 
zarlarln soyadlarlnln alfabetik 
olarak slralanmas~ ile yazllmall- 
dlr. Kigisel gorugmeler veya ya- 
ylnlanmamlg sonuqlar kaynak 
olarak yazllmaz. Kaynak yazlml 
ornekleri agag~da verilmigtir. 
Periyodikler iqin; 
Barghon R ve constentin JH 
(1 980) Rotational behavior in- 
duced by unilateral electrical 

stimulations of nigro - striatal dopamine neurons : Modification by 
low doses of apomorphine Eur J Pharmacol 64: 39. 
Kitap iqin; 
Gree8 JP Johnson CL ve Weinstein H (1978) Histamine as a 
neurotransmitter in: Psycopharmacology - A Generation of Progress 
eds. MA Lipton A DiMascio ve KF Killam (Raven Press, New York) 
p. 319. 

 LAC KATALOGLARI- VE TIBB~ DERG~LERIN ROL~J 

Prof. Dr. R. Kaz~m T~JRKER 

~ lkemiz  genelinde ilaqlar hakklndaki bilgi iletigimi buyuk o l~ude 
ilaq yap~mcllar taraflndan yapllmaktadlr. Bu tan~t~mda, ozellikle yeni 
aktif maddeler iqin duzenlenen bilimsel toplantllar d~glnda, t~bbi 
dergilere verilen reklamlar ve ilaq ambalajlar~na ilave edilen prospek- 
tuslar onemli yer tutarlar. Zaman zaman ilgili meslek kuruluglar~nca, 
yaylnlanan ilaq kataloglar~, slrf duyuru maksad~yla gunluk gazetelere 
verilen ve yasal olmayan baz~ abartllmlg bilgileri de iqeren ilanlar, bu 
tan~t~mlarda onemli katkllar saglarlar. 

llaq tanlt~mlnda t~bbi dergilere verilen ilanlar ve q~karllan ilaq 
kataloglar~, hatta ilaq ambalajlarlna ilave edilen prospektuslar ilac~ 
her yonu ile tan~tmada, hekimi bilinqlegtirmede ~ o k  onemli katkllar 
saglar ve bilgisini pekigtirir. lleri bat111 ulkelerde bu konu son derece 
onem verilen ve kurallar~ bilimsel olarak saptanmlg bir yontem olarak 
devam eder. drnegin bir bilimsel dergiye verilen tan~tma yazisl etken 
madde hakklnda tum bilimsel verileri iqermek durumundadlr: Boyle 
bir tan~t~m iqin ilave sayfa saylsl onemli degildir. Yeterki gerekli 
bilgiler tam olarak verilebilsin. llaq ambalajlar~ iqine konulan prospek- 
tuslarda bu gekilde hazlrlanlr. Ayr~ca her iki halde de ilaq ureticisi 
yazlnln sonuna tan~t~mln~ yapacag~ ilaq hakklnda yaylnlanmlg bilgileri 
iqeren en az 5 - 10 adet daha once ciddi bilimsel dergilerde 
yaylnlanm~g qallgmalar~n referanslarlnl ilave etmek durumundadlr. 
K~sacas~ ileri bat111 ulkelerde t~bbi dergilere verilen tan~trm yazllar~ ve 
ilacln ambalaj~ iqerisine konulan prospektusu okuyan bir hekim ilacln 
ve etken maddenin tum farmakolojik, farmakokinetik, klinik farmako- 
lojik ve toksikolojik ozellikleri ogrenir. Bir bak~ma en yeni geligmeleri 
i~eren bilgileri elde eder. Haz~rlanan ve hekimi ilaqlar hakklnda bilgili 
kllan ilaq kataloglar~ i~ inde durum aynldlr. Hatta bu kabil referans 
kitaplarlnda qok daha genig bilgiler verilir ve etken maddeler 
hakklndaki yeni geligme ve buluglar bu kitaplara ilave edilir. 

~lkemizdeki durum bu bak~mdan hiqde iq aqcl degildir. Prospek- 
tuslar yetersiz ve qok defa yanl~g, abartllm~g bilgileri iqerir. Kataloglar 
bir nevi reklam kitaplar~ gibi son derece yetersiz bilgilerler donatllmlg- 
tlr. Surekli t ~ b b ~  yayln organlarlnda ilacln sadece ismi verilir ve hangi 
gruptan bir madde oldugu belirtilerek k~sa son derece yetersiz bazen 
qok abart~lmlg bilgiler sergilenir. 

S ~ n u q  olarak bugun ulkemiz gerqeklerini dikkate alarak Sagl~k 
Bakanllg~, ilaq yap~mc~lar ve ilaqla ilgili meslek kuruluglarlnln Turk 
Farmakoloji Dernegi (TTB ve TEB) bir eggudum iqinde ~allgmalarl ile 
-ilaq prospektuslar~, t~bbi dergilerde yaylnlanan ilas tanltlm sayfalarl- 
nln ve ~egit l i  kigi ve kurumlarca q~karllacak ilaq kataloglarlnln 
standardize edilmesi, ilaqlar hakklndaki bilgi iletigiminde onemli 
yararlar saglayacaktlr. Bu art~k bir zorunluluk halini almlgtlr. 



I 

~LACLARIN HUCRE ~ C ~ N E  CA+* ~ i ~ i ~ i ~ i  
ENGELLEY~C~ ETK~LER~N~N SlNANMASl 

IC~N BAS~T VE SPES~F~K B ~ R  YONTEM 
Dr. Ongun ONARAN 

A. U. TIP Fakijltesi Farrnakoloji Anabilirn Dal~ 

Fizyolojik ve farmakolojik yan~tlarln ~ogunda ~ a + 2  iyonunun onernli bir 
hedef oldugu bilinmektedir. Dolayls~yla ~egitli aktif rnaddelerin, temel 
efektorlerden biri olan bu iyonun hucre i ~ i n e  girigi uzerindeki etkileriyle ilgili 
merak da giderek artmaktadlr. Bununla birlikte, ila~larln Ca+2 girigini 
engelleyici etkilerinin tarlnrnas~ i ~ i n  kullanllan yonternler ~egitli saklncalar 
taglmaktadlr. Ornegin, yuksek derigirnde K+ile Ca+2'lu ortarnda depolarize 
edilrnig preparatlarda Ca+2 eklenrnesiyle olugan yanltlarln engellenmesi, 
ila~larln hucre i ~ i  Ca kullanlrn~na iligkin etkileriyle kar~gmaktadlr. Slkllkla 
kullanllan 3~-nisoldipin baglanrnas~ uzerinden yapllan degerlendirmeler 
dihidropiridin turevi rnaddeler dlglnda pek de fikir verici degildir, ya da Ca+2 
aklrnlarlyla ilgili dogrudan ol~umler (tek kanaldan iyon aklml kay~tlar~) 
tararnalarda verirnli olrnayacak kadar pahall ve zahrnetli sisternler gerektir- 
mektedir. En azlndan birinci basamak tararnalarda bu sorunun ustesinden 
gelebilecek bir yontern, Matsuo ve arkadaglar~ taraflndan 1989'da tanlrnlan- 
mlgtlr. Yontem, Ca+2'suz ortamda Ca+2 girig blokoru varken slCan uterus 
preparatlar~nda oksitozin ile olugmug kasllrnalarln 0.1 rnM Ca eklenmesiyle 
gevgemesi (Ca reversal) ilkesine dayanrnaktad~r. Yontern klsaca gernalagtlrr- 
labilir: 
1 - Ostrojen basklnllg~ndaki slqanlardan her iki uterus kornusu da izole edilir, 
2 - Kornuslardan biri yuksek (1 25.6 rnM) digeri normal (5.63 mM) potasyurn- 
lu .(Calsuz) Locke-Ringer ~ozeltisine konur, 
3 - 3 mM EGTA varllglnda 1 saat bekletilir, 
4 - 0.2 rnM . EGTA iqeren ~ozeltilere allnan preparatlara 0.02 unitetrnl 
oksitozin eklenir, 
5 - Kasllrnalar duragan duzeye erigince (20-30 dak.) slnanacak i l a ~  belli bir 
derigimde ortarna eklenir. Gevgeme oluyorsa ilacln Ca blokor etkisi dlglnda 
bir anti spazrnotik etkisi vardlr (or. papaverin). 
6 - 0.1 mM Ca ortama eklenir. 

A) Yalnlz gevgeme (Ca reversal) 
a) Yuksek potasyumlu preparatlarda gozleniyorsa blokor etki voltaja 

duyarll kanallara ozgudur. 
b) Normal potasyurnlu preparatlarda gozleniyorsa blokor etki se~ici  

degildir. 
B) Fazik kas~lrna+Gevgeme=ilac~n o derigirnde blokor etkisi yok. 

7 - Preparat y~kanlr ve turn iglern test edilen ilacln artan derigirnleriyle Ca 
"reversal" gorununceye. ya da i l a ~  rnakul derigirnleri aglncaya dek tekrar- 
lanlr. 
Sonu~lar hep- hi^ ilkesiyle degerlendirilrnektedir. Bu saylsal yonternin 
ayrlntllarl i ~ i n  Brownlee ve arkadaglarlna (1953) bagvurulabilir. Yazarlar 
qallgmalarlnda bilinen Ca blokorleri d~glnda ~ o k  cegitli grup rnaddeyi de 
degerlendirerek yonternin ge~erliligini orneklemektedir. 
Kaynaklar: 
Brownlee KA. Hodges JL, Jr, Murray R (1953) The up and down method with small samples. J Am 
Stat Assoc 48: 262-277. 
Matsuo K, Morita S, Uchiia MK, Sakai K (1989) Simple and specific assessinent of Ca-entryblocking activlies of 

Prof. Dr. Sevim ERCAN 
Gazi iJ. TIP Fakijltesi 

Farrnakoloji Anabilim Dal~ 

Bitkisel ila~lar tabii kaynakl~ ol- 
duklar~ i ~ i n  her zarnan emniyetle 
kullan~labilir diye bir kural yoktur. 
Bircogu herhangi bir zarar olugtur- 
rnamaslna kargln bazllarlnln advers 
etkilere yo1 act~g~ gorulmektedir. 
Konvansiyonel ila~larla etkilegrnesi 
cogu zaman arzu edilrneyen olayla- 
ra neden olabilir. ozellikle gebeler- 
de bu gibi etken maddesi bilinme- 
yen dogal kaynakl~ urunlerin kulla- 
nllrnasl hem kendileri hemde bebek 
i ~ i n  son derece zararl~ olabilecegi 
goz ard~ edilmemelidir. Bitkisel ilaq 
larln ernniyetle ve etkili olarak kulla- 
nllmalarlnl tayin ve tesbit etrnek son 
derece gu~tur. Hastalar, hekimin 
bilgisi dlglnda konvansiyonel ilaqlar~ 
kesip bitkisel ila~lara yonelrnemeli- 
dir. Hekirnlerde hastalarlna bitkisel 
i l a ~  kullanrna allgkanllg~ olup olma- 
dlgln~ da sorrnal~d~rlar. Bir~ok ulke 
bu konuda yasal onlemleri almlgt~r. 
Hastalarrn ve eczacllarln bu gibi 
rnaddelerin kullanlm~ slraslnda orta- 
ya ~lkabilecek advers etkileri hekirn 
arac~llg~ ile rapor etrneleri tegvik 
edilmektedir. Ozellikle lisans alrna- 
yan ve dolay~siyle standardizasyo- 
nu degigebilen bitkisel ila~larln de- 
netimsiz olarak yaygln bir gekilde 
satllrnas~ tuketicileri korurnas~z bl- 
rakrnaktadlr. Bu gibi bitkisel i la~lar~ 
satan rnagazalarln reklarnlar~ sagl~k 
yararlna oldugu yolunda bir izlenim 
uyandlrrnaktadlr ancak yeterli ince- 
lernesi yapllrnamlg, lisans almarnlg, 
gerek besinlerle gerekse ila~larla 
etkilegirnle'ri bilinmeyen, i~erdigi et- 
ken maddeleri tanlmlanmamlg bitki- 
sel ila~larln denetimsiz olarak kulla- 
nllmas~ ve satllrnas~ kontrol altlna 
allnrnal~dlr. 

Ref. Drug and Therapeutics Bulle- 
tin 24 (25), 15 Decernbre 1986. 

drugs by measurements of Ca reversal. J Pharmawl Methods 22: 265-275. 
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FARMAKOLOJ~ DALl 

Sandoz ljriinleri A,$. Turk ila~biliminin nicel ve nitel geli~imine katk~da bulunmak amaclyla 1989-1990 ylllarl iCin 
"Farmakoloji" dallnda bir yarl$ma duzenlemi$tir. 

KATILMA KOSULLARI: 
1 - Kat~l~m, Sandoz bunyesinde $al~$anlar ve se~ici  kurul uyeleri d~$tnda herkese aq~ktlr. 
2- Gonderilecek ara$tlrmalarln konusu. farmakoloji ve klinik farmakolo]ideki deneysel ara$tlrmalar slnlrl iCinde serbesttir. 

Farmakoepidemiyolojik ~al~$malar bu kapsam i ~ i n e  girmez. 
3- Ara$t~rmalar son iki yll i~ inde ge~erli olmak uzere mutlak yurt i ~ i  veya yurt dl$lnda yaylnlanm~~ veya yayln i ~ i n  kabul edil- 

mi$ olmal~d~r. 
4- Doktora, uzmanl~k tezleri ve yurl dl$lnda yapllml$ ~al~$malar yarlvmaya kalllamaz. 
5- Sandoz Bilim Odulu alan bir ara$tlrlcl bir donem (2 yll) ge~meden tekrar odule i$lirak edemez. 
6- Ara~tlrmanln daktiloyla yazllml$ veya basllm~$ 10 kopyas~ gonderilecektir. 
7- Her ara$tlrmacl birinci isim olarak yalnlzca bir aragtlrmayla katllabilir. Ayn~ konudd birbirini tamamlayan ara$t~rmalar tek 

muracaat-olarak kabul edilir.. 
8- Ara$tlrmalar bir zarf i~ inde ara$tlrmaclntn klsa yasam oykusunu, yayln listesini. aq~k kimligini. adresini ve bir fol4rafln1 

i~eren belge ile birlikte gonderilecektir. Ayn~ ara$tlrmanln birden ~ o k  ara$tlrlclsl varsa. her birinin ozel bilgisi aynl zarfa 
konacaktlr. 

9- Gonderilen ara$llrmalar. Sandoz'un guvence ve sorumtulugu altlndadlr. 
10- Kat~lacak ara$tlrmalar en gee 31 Aral~k 1990 tarihinde saat 18.00'e kadar "Sandoz ljrunleri A,$. i l a ~  Bolumu Bilim Odulu. 

Buyukdere Caddesi. No: 215. 80620 4. Levent-Istanbul" adresine elden veya taahhutlu poslayla ula$t~rtlacakl~r. Konuyla 
ilgili her turlu soru $in, Istanbul-Sandoz, Medikal Departman (1 79 60 90) telelon numarasma ba$vurulabil~r. 

DEGERLEND~RME: 
1- Seqici Kurul, son ba$vuru tarihinden sonraki 2 ay i~inde. gonderilen ara~tlrmalarln de&?rlendirilmesini tamainlayarak. so- 

fluqlar~ ara$tlrmacllara bildirilecektir. 
2- Oduller Nisan 1991 tarihinde yapllaeak odul toreninde dagltllacaktlr. 

s ~ ~ i c i  KURUL: 
Se~ici  kurul agagldaki kisilerden olu$maktad~r: 

' 

. Prof. Dr. Alaeddin AKCASU 
Prof. Dr. I. Hakk~ AYHAN . Prof. Dr. S. Oguz. KAYAALP 
; Prof. Dr. Burhan K. KlRAN . Prof. Dr. Sezen KO$AY . Prof. Dr. Hikmet KOYUNCUOGLU . Prof. Dr. Zeki OZUNER . Prof. Dr. F. Cankat TULUNAY 

ODULLER 
1989-90 Sandoz Bilim Odulleri: 
Birinciye: 3,000,000,- TL Ikinciye: 2.000.0~.- TL ~ d n c u y e :  1.500.000.- 

Sandoz Udnleri. l l a~ .~ !da .  Kimya ve Tohurn Sanay~ A 5. 
Buyakdere Caddest N o  215 80640 4. Levent-Istanbul 



* Eylul 4 - 7 1990 Guilford, 
Cellsignalling; Experimental Strategies, Dr E 
Reid, Guilford Academic Associates, 72 The 
Chase, Guildford GU2 5UL, UK. 

* Eylul 9 - 12 1990, Bursa 
10. Ulusal Turk Farmakoloji Kongresi, Prof. Dr. 
Burhan Klran, Pinar Sokagi No: 35 Selen Apt. 
Blok B, Daire 4, Kukurtlu, 16080 Bursa. 

* Eyliil 1 1 - 14 1990, Pasadena, USA 
6th International Conference on Phenothiazines 
and Structurally Related Psychotropic Compo- 
unds, Dr. H. Keyzer, Chemistry Dept., Califor- 
nia State University, 5151 State University 
Drive, Los Angeles, CA 90032, USA. 

* Eylul 23 - 27 1990, White Haven, PA, USA 
5th lnternational Conference of the Inflamma- 
tion Research Association, Joan Chapdelaine, 
IRA conference, Pharmacon Research Interna- 
tional, Inc. P.O. Box 313, Waverly, PA 18471, 
USA. 

* Ekim 1 - 3 1990, Londan, UK 
Advances in Understanding and Treatment of 
Asthma, Ms. F Morris, Symposium Executive, 
The Royal Society of Medicine, 1 Wimpole 
Street, London WIM 8AE, UK. 

* Ekim 4 - 8 1990, Cannes, France 
Advances in Skin Pharmacology: Immunologi- 
cal and Pharmacological Aspects of Atopic and 
Contact Eczema, Dr. J. Czernielewski, CIRD, 
Sophia Antipolis, F - 96565 Valbonne, France. 

* Ekim 7 - 11 1990, Wurzburg, FRG 
lnternational Symposium on Renal Disposition 
and Nephrotoxicity of Xenobiotics, Prof. M. W. 

1 ~nders, Dept. of Pharmacol., University of 
Rochester, 601 Elmwood Avenue, Rochester, 
NY 14642, USA. 

* Ekim 10 - 12 1990, Milan, ltaly 
Molecular Biology of Hormone Action in Endoc- 

rinology and Pharmacology, Fondazione Gio- 
vanni Lorenzini, Via Monte Napoleone 23, 
201 21 Milano, Italy. 

* Ekim 17 - 20 1990, Irvine, CA, USA 
4th Conference on the Neurobiology of Lear- 
ning and Memory, James L. McGaugh, Confe- 
rence Information Center For the Neurobiology 
of Learning and Memory, University of Califor- 
nia, Irvine, CA 92717, USA. 

* Aral~k 9 - 12 1990, Tsukuba, Japon - 
2nd lnternational Conference on Endothelin, Dr. 
K. Goto, General Secretary, Dept. of Pharma- 
col., Institute of Basic Medical Sciences, Univer- 
sity of Tsukuba, Tsukuba, lbaraki 305, Japan. 

NATO KURSLARI 

* Eylul 4 - 15 1990, Erice, ltaly 
New Trends in Pharmacokinetics, Prof. A. 
Rescigno, Univ. of Parma, Faculty of Phar- 
macy, Via Massimo dlAzeglio, 85, 43100 
Parma, Italy. 

* Eylul 5 - 15 1990, Londe Les Maures, Var, 
France 
Cellular Regulation by Protein Phophorylation, 
Prof. L.M.G. Heilmeyer, Ruhr - Univ. Bochum, 
Inst. fur Phisiol. Chemie, Postfach 2148, D - 
4630 Bochum, FRG. 

* Eylul 27 - Ekim 8 1990, Erice - Sicily, ltaly 
Drug Epidemiology and Post - Marketing Surve- 
ilance, Prof. Giampaolo Velo, lstituto di Farma- 
cologia, University of Verona, Policlinico Borgo 
Roma, 37134 Verona, Italy. 

NATO'nun duzenledigi toplantilar, TUBiTAK tara- 
flndan desteklenebilmektedir. Bu nedenle bahse- 
dilen toplantilara katilmak istiyenlerin, TuB~TAK'I~ 
temasa geqmeleri uygun olur. 



H A B E R L E R  

- Hacettepe Universitesi TIP 
Fakultesi Farrnakoloji Anabilirn 
dal~ asistanlar~ndan Dr. M. Oguz 
GlJC Avrupa Sok Dernegi tara- 
f~ndan gen$ aragflncllar arasln- 
daki yap~lan rnusabakada 1990 
y ~ l ~ n ~ n  en bagar~l~ genq aragtlrlcl- 
SI olarak se~ilrnig ve odullendi- 
rilrnigtir. Detjerli genr uyerniz ve 
Hacettepe Farrnakoloji Anabilim 
Dal~ bagkan~ Prof. Dr. S. Otjuz 
Kayaalp ile arkadaglrnlzln yetig- 
rnesinde katk~s~ olan ditjer hoca- 
l a r~n~  gijnulden kutlar~z. 

- Ankara Universitesi TIP Fa- 
kultesi Farrnakoloji Anabilirn 
Dal~ aragtlrrna gorevlilerinden 
Dr. Eyup Sabri Akarsu, bir sure- 
dir Hollanda da Utrecht Univer- 
sitesi TIP Fakultesi Rudolf Mag- 
nus Farrnakoloji Enstitusunde 
surdijrdugu ~al~grnalar~n~ tarnarnll- 
yarak Turkiye'ye donrnijgtur. 

- Turn uyelerimizin 1990 y111 
aidatlar~n~, 120065 nolu posta 
qeki ile yatlrrnalarln~ onernle rica 
ederiz. Bilindigi gibi, gene1 ku- . 
rulda 1990 y111 aidat~ 20.000 TL. 
ve yeni uyeler i$in girig aidat~ da 
40.000 TL. olarak belirlenmigtir. 

D U Y U R U  
Farrnakoloji Dernetjinin uyeleri- 
nin ~al~grna konular~, bilirnsel 
aktivitelerinin turn uyelerirniz ta- 
raf~ndan izlenrnesini ve oorenil- 
rnesini ternin rnaksadiyle turn 
uyelerirnizin uluslar arasl bilirn- 
sel dergilerde yay~rnlanrnlg $a- 
llgmalarlnln (1 989 - 1990), liste' 
halinde isirn slralarnas~, tam 
bagl~k, cilt, sayfa nurnaralar~ ve 
yaylrn tarihi verilerek dernek 
rnerkezine gonderilmesini onernle 
rica ederiz. Elde edilen veriler Bul- 
tende yay~mlanacaktlr. 

Bulten Yay~n Kurulu 

TiJRK FARMAKOLOJi D E R N E ~ I  BULTENI 

Turk Farmakoloji Dernegi Yay~n~ 

Sahibi 

Prof. Dr. Kaz~rn T~JRKER 

Sorumlu Yay~n Mudiiru 

Prof. Dr. ilker KANZIK 

Yay~n Kurulu 

Prof. Dr. Meral TUNCER 
Prof. Dr. Sevirn Ercan 
Prof. Dr. Melih ALTAN 

DOC. Dr. Mehrnet MELLI 
DOC. Dr. Nurettin ABACIOGLU 

.Dr. Eyup Sabri AKARSU 

Teknik Kurul 

Dr. Mehrnet UGUR 
Uzrn. Ecz. Tanju ~ZCEL~KAY 

Dr. Ersin YARlS 
Dr. Sarni EREN 

Ecz. Bahar TUNCTAN 
Bultende yay~rnlanan yaz~lar~n 
sorurnlulu~u, yazarlar~na aittir. 

Bulten, ucretsiz olarak,Turk Farmakoloji 
Dernegi uyelerine gonderilir. 

Mu Reseptorlerinin aminoasid diziligini qdzernedinse ~ozernedin 
bu igi bu kadar buyijtrnesene canlrn! 




