
Say1 : 3 iki ayda bir yay~mlan~r Eyliil - 1990 
- - - 

Degerli Oyelerimiz, 
Turk Farmakoloji Dernegi'nin etkenlikleri artarak devam etmek- 
tedir. Bildiglniz gibi Eylul geleneksel ulusal kongremizin topla- 
nacagl aydlr. Bu kongre daha oncekilerden farkl~ olarak 
Uluslararas~ bir nitelik kazanm~gtlr. Uludag ijniversitesi TIP 
Fakultesi Farmakoloji Anabilim da l~  baqkan~ Prof. Dr. Burhan K. 
KIRAN'ln bagkanllglnda kongre organizasyon komitesinin ciddi 
ve etkili ~a l~gmalar~ sonucu bu kongre i l g i n ~  konularln tart~q~la- 
cag~ bir bilimsel ziyafet niteligi kazanm~qtlr. Tum uyelerimizin bu 
kongrede hazlr bulunacaklarln~ umit etmekteyim. K~sa bir sure 
once olduk~a ~ o k  say~da uyemizin i~ t i rak  ettikleri Uluslararas~ 
Farmakoloji Kongresinde baz~ Uyelerimizin tebliglerinin yaylm- 
lanm~g ozetleri European Journal of Pharmacology'nin ozel 
say~larlnda gorulmektedir. iJmit ederim ki bu tebligler tam 
makaie olarak ayni nitelikteki dergilerde de yaylmlanlr. 1989 - 
1990 ylll i ~ i nde  uyelerimizin uluslararasl dergilerde yaylmlan- 
mlS makaielerinin bir liste halinde (isim slralamas~, makale 
baqllg~, derginin ismi, cilt No., sayfa No. ve y l l~)  bildirilmesini 
ozellikle rica edecegim. Bundan btbyle bultenin her saylslnda bu 
bilgilere yer verilip ulke Gaplnda tum Oyelerimize duyurulacak- 
tlr. Bultenin daha onceki saylslnda IUPHAR Konseyi Genel 
Kurulunda dernegimizi temsil etmek uzere sqi len Prof. Dr. 
S. Oguz Kayaalp'in gerek bu konuda gerekse General Assembly 
of the European Pharmacological Societies'de allnmlg kararlar~ 
ip ren  yazlslnl bu say~da goreceksiniz. Prof. Kayaalp'in bu qok 
degerli mesaisi i ~ i n  dernek adlna tegekkUr ederiz. 
Bursa'da bulugmak umidiyle hepinize YOnetim Kurulu adlna 
saygl ve sevgiler sunarlm. 

Prof. Dr. Kaz~m TURKER 

Turk Farmakolojl Dernegi Bagkanllg~na, 9 Temmuz 1990 
3.7.1990 gun0 Amsterdam'da yap~lan "General Assembly of the 

European Pharmacological Societiesne dernegimizi temsilen kat~l- 
d~m. Bu toplant~da Federation of the European Pharmacological 
Societies'in ili~ikte sunulan Tuzugu aynen kabul edilmig, Federation 
resmen kurulmug ve "Steering Committeennin ge~ici yonetim kurulu 
olarak 1992'de Paris'te yap~lacak Konsey toplant~slna kadar garev- 
lendirilmesi uygun goriilmugtur. ToplantIda goriigulen konularln klsa 
bir ozeti agag~da belirtilmigtir. 

Bilginize sayg~lar~mla sunanm. 

Prof. Dr. S. Oguz Kayaalp 

Eki : 1 

GoriigLilen konular : 
1. Tilzuk oybirligi ile kabul edildi 

ve Federation bag lad^. 
2. Gelecek toplant~da mali destek 

temini igin ne yap~lmas~ gerektiginin 
konugulmaslna ve AT'tan baglangl~ 
fonu istenmesine karar verildi. 

3. Paris'te Pastor Enstitusunde 
1992 Subat'lnda "Neuroimmuno- 
modulation" kursu duzenlenmesine 
karar verildi. 

4. Newsletter yaylnlanmaslna ve 
bunun ulusal derneklere birka~ kop- 
ya gonderilmesine ve onlar tarafln- 
dan Cogaltll~p uyelerine daglt~lrnasl- 
na karar verildi. Bu yay~nda pgitli 
konular araslnda ulusal derneklerin, 
Federasyonun ve IUPHAR'ln bagll- 
ca faaliyetlerine yer verilmesi ve 
ilkinde Tutugun yaylnlanmasl uy- 
gun g6rijldu. 

5. Yanetim Kurulu Llyelerinin yarl- 
slnln iki y~lda bir daiptirilmesi, top 
lam uyelik suresinin 4 y ~ l  olmas~ ve 
ilk kuruldaki uyelerin yarlslnln sade- 
ce 2 yll gorev yapmasl uygun 
goriildu. 

6. Demek amblemi i ~ i n  teklif ya- 
p~lmas~ ve Paris toplant~slnda bun- 
lardan birinin sqilmesi uygun 
gorijldu. 

Not: Sifahi olarak yaptlg~rn temas- 
larda 1992'de yapllacak Ulusal 
Kongremizin italya ve Balkan 
ljlkelerinin katllrm~ ile istan- 
bul'da Guneydogu Avrupa 
Bijlgesel Farmakoloji Kongresi 
halinde yap~lmas~ geklindeki 
teklifim italyan ve Bulgar tem- 
silcilerden destek gbrmu$tur. 
Bdyle bir giri~im Federas- 
yonca da desteklenebilecektir. 
Durumu Yonetim Kurulunun 
takdirlerine sunanm. 





9 Temmuz 1990 
Turk Farmakoloji DemMi Bagkanl~glna, 

I W A R  -Konseyinln Genel Kurulunun 4.7.1990 gijnu Amsterdarn'da 
yapllan toplantlslna DemMi temsilen katlld~m. Son olarak 1987'de Sydney'- 
de yapllan toplantln~n zabltlan ile bu toplant~da ele allnan konutar~ ve tuzuk 
tadilini i~eren mavi kitab~ ili~ikte sunuyorum. Bu toplantrda yeni Y6netim 
Kurulu se~imi, "nomination" komitesinin teklifi dogrultusunda yap~lm~g ve 
bagkanllga intraseluler kalsiyum dengesi konusunda cpllgtlgln~ bildigim Prof. 
Ebashi (Japonya) set$lmigtir. 

Bilginize sayg~lar~mla sunanm. 
Prof. Dr. S. Oguz Kayaalp 

Eki : 1 kitap 

RUDOLE'MAONUS FARMAKOLOJ~ 
ENST~TUSU'NU Z~YARET~ME ~ L ~ S K ~ N  ~ZLEN~MLER 

Dr. Eyiip S. AKARSU 
A. 0. TIP Fakijltesi Farmakoloji Anabilim Dal~ 

European Scimce Foundation'nln Shortterrn fellowship bursu 
yardlrnl ile tloltanda'da Utrecht TIP Fakultesi Rudolf Magnus 
Farmakoloji Enstitusu'nde 4 ay sure ile Wllgrna irnkan~ buldurn. Bu 
krsa surece iligkin izlenirnleri toplu olarak gozden geqirmenin uygun 
olacagrn~ dugunuyorurn. 

Enstitu 191 O'lu ylllarda Dr. Rudolf Magnus taraflndan kurulrnug. 
Magnus ve dgrencilerinin qztbalar~ ite Bzellikle postur ve kardiovasku- 
ler sistern araslndaki iligkiler fizyolojik ternelleri goz 6niine allnarak, 
"pur bilirnsel" bir yaklaglrn ile aragtlrllrng. 1962'de Dr. D. DeWitt'in 
direktorlugu altlnda Rudolf Magnus adln~ alan Enstitu, bilirnsel 
aktivite ve strateji baklrnlndan, Dr. Magnus'un qizgisinden ayrllrn~g, 
60'11 ylllardan bugune noropeptidlerin beyin fizyolojisindeki rolleri ve 
farmokolojik etkileri ternas1 altlnda surdurulen qallgrnalar, itaq 
endustrisinin yogun destegi ile dunya wplnda suren yarl9rnaya etkin 
bir biqirnde katllrna irnkanl bulrnug, 1988'de Prof. W. H. Gispen'in 
direktorlugunde Utrecht TIP Fakultesinin Farmokolojik Aragtlrma 
Laboratuvar~ iinvann~ alan Enstitude halen Santral Sinir Sisterninin 
(SSS) endojen noropeptidleri ve sentetik analoglannln fizyolojik ve 
patolojik otaylardaki katkllar~ qagdag yonternlerle ayrlntlll olarak 
aragttr~lmakta. Salgrnalar, 30 civarlndaki surekli akadernik kadronun 
yanl slra bunun iki kat~na yaklaean degigken bir kadro ile surdurul- 
rnekte. 

Enstituniin diger bir aktivitesi, aynl universitenm Molekuler Biyoloji 
ve T~bbi Biyoteknoloji Btilurnu iqinde olugturdugu Norobiyoloji 
grubunda, multidisipliner bir yaklag~rnla SSS rejenerasyonunun 
amgt~rrlrnas~. Birer uzman noroetholog, norofarmakolog, irnrnunohis- 
tokirnyac~ ve elektrofizyolagdan olu$turulan grup qat~sl, rnezuniyet ve 
rnezuniyet sonrasl e g i t i  ogrencileri, postdoktoral ve ziyaretqi 
aragtlrrnacllarla zenginlegtirilrnig. 

Ben, bu ntirobiyoloji grubu iqinde gal~~arak 2 ayrl proje yuriitturn. 
IIki kendi projern olan locus coeruleus (LC) lezyonunun slwnda 
Sjrenrne-haflza sureqterine etkileri, olqan etkilerin LCda noron 
kayb~ ile seyreden hastahklar iqin deneysel bir model olugturabilrne 
ganslnln slnanmasl ve ban nootropik ihqlar ile bu bulgularln tedavisi 
idi. Diger proje ise SSS rejenerasyonunda B - 50 / GAP - 43 proteini- 
nin expresyonunun aragtlrllrnaslna yonelik davrangsal modellerneye 
iligkindi. 

Bu wlrgrnalar sonucunda elde edilen bulguhrln yanl slra, SSS nin 
stereotaksik olarak manuptasyonu ve &I davran~g analiz rnetodlar~ 
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hakklnda deneyirn sahibi oldu- 
rn.Ayr1ca rnukernrnele yakln bir 
bilim organizasyonunu yagaya- 
rak bu konuda yabanc~ oldugurn 
bir p k  konuyu anlnda anlarna 
ve tartlgrna irnkanln~ buldurn. 

Oldukqa etkileyici olan bu or- 
ganizasyonun gozurne qarpan 
ozelliklerini olaganustu titiz bir 
uzun ve klsa vade planlarnas~, 
rnesai saatlerinin ek bir qal~grna 
suresine gerek blrakrnayacak 
biqirnde verirnli ve yogun bir 
tarzda kullanrrn~, bilimsel aktivi- 
tenin yanl slra aynl insanlarln 
sosyal arnaqla~la da rnutlaka bir 
araya gelebilrneleri iqin flrsatlar 
yaratrna, aragttrrna ne kadar 
temel nitelikte okrrsa-olsun rnut- 
laka uygularnaya ve ilaq geligi- 
mine yo1 gdsterecek bir strateji 
ile yorurnlanrnas~ ve ilag endus- 
trisi ve d'rger girigimciler ile bM- 
gesi (bizirn kulland~klarlrn~za 
gore) qok yuksek olan iligkilere 
girebilrne olarak slralayabilirirn. 

C)zellikk ekommik yonden 
kurulan dinarnik igbirliginin sa- 
kmcall tek yonu, gareceli olarak 
da olsa bilirnsel dzgunlugun ve 
azgurlugiin kayb~ gibi geldi ba- 
rra. Ancak uretilenlerin kalitesi 
goz dnune alrndr@nda bu biraz 
da goz ard~ edilebilir bir dururn 
gibi dugiinulrnekte. 

Bilirnsel aragtlrmaya aktlnlan 
kaynaklar, insan gucu ve moti- 
vasyontar aqls~ndan kapllagttrtl- 
dlglnda ullcernizdeki farmakoloji 
etkinliginin ihrnal edilebilir du- 
zeyde olmasrna kaqn, qallgtl- 
01rn bilim adarnlarlnca Turkiyel- 
nin ve Turk Farmokotoglar~ndan 
bazllarrn~n adlannln tek tek bilin- 
rnesi ve ziyaretirnin onlara iyi 
dileklerinin iletilrnesi iqin bir flr- 
sat olarak da gbriilrnesi beni 
p k  gururlandlrdl. Bu Nrevi 
zevkle yerine getirirken gelece- 
ge iligkin planlarlrnl "hergeye 
ragmen" arna urnutla ve ulkern- 
deki bilirnsel bilgi birikirnine say- 
g~ duyarak yaprnaya ~IISI- 
y o m .  





D~YABET~K SlCANLARlN TEDAV~~NDE VANADYUM 
B ~ L E ~ ~ K L E R ~ N ~ N  KULLANlMl 

Uzm. Ecz. A. Tanju ~ZCEL~KAY 
A. 0. Eczactllk Fakijltesi Farmakoloji Anabilim Dal~ 

Vanadyum (M. A.: 50.9), bir 5. grup eser elementidir. Bilegiklerinde +2, 
+3, +4r +5 oksidasyon basamaklarlnda bulunur. Vanadat'ln (+5 degerlikli 
vanadyum) Na+ - K+ ATP az'l inhibe etmesinin yanlnda(l1, vanadil (+4 
degerlikli vanadgum) gibi insulin benzeri etkiler gijsterdigi bildirilmigtir(2). 

ilk defa 1899 yllnda vanadat verilmig ug diyabetik hastam ikisinde 
giukozurinin azaldlgr gozlenmigtir.(3) Bunun yanlnda streptozotosin ile 
diyabet yapilrn~g sqanlarln iqme sularlna 4 - 8 hafta sureyle vanadat 
katllmaslnln, insulin dllzeyleri kontrol degerlerin altlnda kalmaslna ragmen, 
kan gekerini dugilrdugu ve bozulmug kardiyak performansl duzeltigi 
saptanmlgtrfl4-5). Ancak, bu ~al~gmalar slraslnda yuksek dozda vanadat 
(0.8mg I ml) tedavisinin s~wnlarda hipoglisemi yaptlg~, dehidratasyon sonu- 
cu diyare ve bunlara bag11 olarak dlumlere neden oldugu bildirilmigtir. 

Vanadat'ln LD50 deeri vanadilden 6 - 10 kat daha duguktur.(2) Bunun 
yanlnda vanadat'ln insulin benzeri etkinliginin organizmada vanadii formuna 
donugmesi sonucu olugtugu dugunulmektedifls,. Bu nedenle konuyla ilgili 
son ylllarda yapllan aragtrrmalarda vanadat yerine vanadil kullan1lrn1gt1r(7,8). 
Bu galrgmalardaki bulgulara gore: 
- Vanadil'in etkisi doza baglrnl~d~r. 
- insulinirr akut ve kronik etkisini potansiyalize etmektedir. 
-Tedavi kesildikten sonra bile, vanadil'in, diyabetin semptomlanna ka@~ 
koruyucu etkisi uzun sure devam etmektedir. 
- Optimal dozu 0.75mg I ml dir. Bu dozdaki toksisitesi vanadat'a g6re w k  
daha azdlr. 

insiilin benzeri etkilerinin mekanizmas~ tam olarak aydlnlatllamam~g 
olmaslna raomen, vanadyum bilegiklerinin gelecekte diyabet tedavisinde 
insuline yard~mc~ veya onun oral altematifi olarak kullanllmas~ olasl 
gozukmektedir. 

UAYNAKLAR 
1 - J. Biol. Chem. 252: 7421, 1977. 
2 - Life Sci. 25: 1159, 1979. 
3 - Presse Med.. I : 191, 1899. 
4 - Science. 227: 1474. 1985. 
5 - J. Pharmacol. Exp. Ther. 240: 529, 1987. 
6 - Toxicology, 42: 281, 1986. 
7 - Metabolism, 38 (10): 1022, 1989. 
8 - Can. J. Physiol. Pharmacol. 88 (4): 486, 1990. 

KALP HASTALIKLARINDA BAtlK YAGI 
DOG. Dr. Mehmet MELL~ 

A. U. TIP Fakoltesi Farmakoloji Anabilim Dal~ 

Esklmolarda aterosklerotik kalp hastahklar~ insidensinin daha az oldugu- 
nun gozlenmesinden ve Eskimolarln diyetlerinde deniz Uriinlerinin aglrl~kl~ 
olmaslndan do lay^, ballk yaglnln aterosklerotik kalp hastal~klarlnln dnlenme- 
sinde geqerli bir yontern oldugu goriigu, wktan beri taraftar bulmaktadlr. 
G. Das yeni yaylnlanan bir makalesinde(l), bu konudaki temel bilgileri ve 
klinik pllgmalan degedendirmektedir. Bahsedilen derlemede Musa'nln 
elindeki asa ile dgnizi yarmaslndan sonra, bal~klann 6ldugli ve bunu takiben 
Mlslrl~lar araslnda goriilen kalp krizi epidemisinde, firawnunda kalp 
krizinden oIdg&0 bahsedilmekte ve bunun kalp hastal~klarlnda ballgln 
onemine dikka! @ken muhternelen ilk gozlem olduguna deginilmektedir. 

Eskimolarln d i ~ t i ,  diger toplumlann diyeti kadar lipit ve kolesterol 
itprmesine ka~ l l ~k ,  doymug yaglar~ daha az igermekte fakat fazla miktarlar- 
da n - 3 poliansature yag asitlerini (eikosapentaenoik ve dokosaheksanoik 
asit gibi) i~ermektedir. Buna kargll~k diger toplumlarln diyetinde n - 6 
poliansatljre yag asitleri (linoleik asit gibi) daha fazla bulunmaktadlr. 

Bal~k yaglnln bahsedilen faydal~ etkisi hangi mekanizmayla olmaktadlr? 

Eikosapentaenoik asit, dokosa hek- 
sanoik asid gibi n - 3 yag asidleri 
linoleik asidden arakidonik asit olu- 
gumunu inhibe etmektedirler. Bu- 
nun haricinde rnembran fosfolipitle- 
rine arakidonik asitin baglanmasln~ 
engellemektedirler. Sonu~ta plate- 
letlerde kuwetli agregan ve vazo- 
konstriktor olan TxA2'nin olugumu 
azalmaktadlr. n - 3 yag asitlerinden 
TxA3 olugmakta fakat bu bilegigin 
aktivitesi bulunmamaktadtr. Buna 
karg~l~k, endotel hucrelerinde PG12 
yerine PG13 yap~lmakta ad1 g-n 
madde, PGln'nin tum aktivitelerini 
g8stermektedir. (Izetlemek gerekir- 
se; n - 3 yag asitlerinin kullanllma- 
slyla hemostatik mekanizmanln va- 
zodilatatdr ve antiagregan y6nU 
agirl~k kazanmaktadlr. 

Cegitli bal~klar iwrdikleri n - 3 yag 
asitleri bak~mlndan incelenmigler ve 
uskumrunun bu aqtdan en zengin 
oldugu, bunu sardalya ve ringa 
ballg~ ile gol alaballglnln izledigi 
bulunmugtur. 

n - 3 yag asitlerinin alln~mlyla sa- 
dece siklooksijenaz metabolitlerinin 
profill degigmemekte, lipoksijenaz 
metabolitlerinin profilide degigmek- 
te ve 4 serisi lokotrienlerin (LT) 
olugumu azallrken 5 serisi LTlerin 
olugumu artmaktadlr. Sulfidopeptid 
LT'lerin 4 serisi ile 5 serisi arasrnda 
aktivite bak~mlndan bir fark olma- 
maslna karglllk, proinflamatuvar bir 
mediatdr olan LTB4 yerine ona gdre 
etkinligi w k  daha duguk olan LTBs 
yap~lmas~, antiinflamatuvar yonde 
etkinlik saglamaktadlr. Diyetlerine 
bal~k yag~ ilave edilen aktif romatoid 
artritli hastalarda, nbtrofillerden 
LTB4 sallnmaslndaki azalmaya pa- 
ralel olarak semptomlarda duzelme 
oldugu bildirilmigtir(2). 

Yap~lan wl~gmalarda bahsedilem 
yag asitlerinin belirgin bir yan etkisi 
gozlenmedigi @in, yaprlacak kon- 
trollu klinik ~allgmalardan sonra, 
aterosklerozu ve koroner kalp has- 
tal~klann~ onlemek amac~yla kullanll- 
malan, rasyonel bir tedavi yaklag~m~ 

1. Das. G., Flsh oil in h8afi dls~mo, 
Int. J. Ctin. Pharmd. Ther. Toxlcol., 
n: ss9, ism. 
2. Kremer, J. M.. JuMz, W., Mkhnlek, A, ve 
ark., Flsh -OH falty add supplementetion in 
active rheumatoid erthritls, Ann. Inter. Med., 
106 : 497, 1987. 
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FARMAKOLOJ~ DALl 
B ~ L ~ M  OD~~LLER~ 

Sandoz ~r i in ler i  A,$. Turk ilacbiliminin nicel ve nitel gelisifnine katk~da bulunmak amac~yla 1989-1990 y~llar~ i ~ i n  
"Farmakoloji" dallnda bir yarl$ma duzenlemi$tir. 

1- Katll~m, Sandoz bunyesinde qal~~anlar ve seqici kurul uyeleri d~$lnda herkese apkttr. 
2- Gonderilecek ara$t~rmalar~n konusu, farmakoloji ve klinik farmakolojideki deneysel ara~ttrmalar slnlr! i~ inde serbesttir. 

Farmakoepidemiyolojik cal~$malar bu kapsam iqine girmez. 
3- Ara~tlrmalar son iki y ~ l  iqinde geqerli olmak uzere mutlak yurt i ~ i  veya yurt d~$~nda yay~nlanmr$ veya yayln iqin kabul edil- 

mi$ olmal~d~r. 
4- Doktora, uzmanl~k tezleri ve yurt d191nda yapllml$ qal~~malar yar~$maya kat~lamaz. 
5- Sandoz Bilim Odulu alan bir ara$tlrlcl bir donem (2 yll) geqmeden tekrar odule i$tirak edemez. 
6- Ara$tlrmanln daktiloyla yaz~lm~$ veya basllml$ 10 kopyas~ gonderilecektir. 
7- Her ara$tlrmacl birinci isim olarak yalnlzca bir ara$tlrmayla kat~labilir. Ayn~ konudd birbirini tamamlayan ara$ttrmalar tek 

muracaat olarak kabul edilir. 
8- Ara~tlrmalar bir zarf iqinde ara$tlrmactnln kisa yaFam oykudnu, yayln listesini, a ~ ~ k  kimligini. adresini ve bir folografln~ 

iwren belge ile b~rlikte gonderilecektir. Ayn~ ara$tlrmanln birden qok ara$tlrelst varsa. her birinin ozel bilgisi aynl zarfa 
konacaktlr. 

9- Gonderilen ara~tlrmalar. Sandoz'un guvence ve sorumlulugu altlndadtr. 
10- Kat~lacak ara~t~rmalar en geq 31 Aral~k 1990 lar~hinde saat -18.00'e kadar "Sandoz Urunleri A.$. ilaq Bolumu Bilim Odulu. 

Buyukdere Caddesi. No: 215. 80620 4. Levent-Istanbul" adresine elden veya taahhutlu postayla ula$tlr~lacakllr. Konuyla 
ilgili her turlu soru iqin. istanbul-Sandoz, Medikal Departman (179 60 90) telefon numarasma ba$vurulabilir. 

DE~ERLEND~RME: 
1- Seqici Kurul, son ba$vuru larihinden sonraki 2 ay iqinde, gonderilen ara$l~rmalar~n d@erlendirilmesini tamamlayarak. so- 

nuclar~ ara$tlrmac~lara bildirilecektir. 
2- Oduller Nisan 1991 larihinde yapllacak odul toreninde dag~t~lacaktlr. 

s ~ ~ i c i  KURUL: 
Seqici kurul a~agldaki ki~ilerden olu$maktadlr: 

. Prof. Dr. Alaeddin AKCASU . Prof. Dr, i. Hakk~ AYHAN . Prof. Dr. S. Oguz KAYAALP 
Prof. Dr.Burhan K. KlRAN . Prol. Dr. Sezen KO$AY . Prof. Dr. Hikmel KOYUNCUOGLU . Prof. Dr. Zeki OZUNER . Prof. Dr. F. Cankal TULUNAY 

ODULLER 
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* Ekim 29.- Kastm 1 1990, Keme~, ANTALYA. 
XVI. Ulusal Fizyoloji Kongresi. 
Prof. Dr. Nuran Gtikhm 
Istanbul TIP Fakijltesi Fizyolqi Anabilim Dal~ 
34390, Sap& ISTANBUL, 

* Kas~m, 12 - 13, London, UK. 
Animals and Alternatives in Toxicology. 
Dr. J. Southee 
FRAME, 34 Stormy Street, Nottingam, NG1 1 NB, UK. 

* Arat~k, 9 - 12 1990, Tsukuba, JAPAN. 
2nd It?ternatbml Conference on EndotheHn, 
Dr. K. Goto, General Secretary, 
Dept. Pharma cology, Ins. Basic Medical Sciences, 
Un. Tsu kaba, Tsukaba, Ibaraki 305, JAPAN. 

* N i m ,  8 - 10 1991, New York, USA. 
2nd International Conference on Sodium / Cdcium Exchange 
Conf. Dept. NYAS, 2E, 63rd St. New York, NY 10021, USA. 

* Nisan, 15 - 18 1991, Geneva, SWITZERLAND. 
4th Interscience World Conference on Inftam mation 
(Antirheumatics, Analgesics, lmmunomo dulators) 
Organising Secretahat, 4th INVIN, PO. Box 112 
121 8 Grand - Saconnex, Geneva, SWITZERLAND. 

f Mayts, 13 - 17 1991, Washington DC, USA. 
Prostaglandins, Leukotrienes and Lipoxins 1991 
Xlth Intwnatimi Washington Spring Symposium, 
Dr. J. M. Bailey 
Dept. Bioche mistry and Mol. Biology 
The George Was hingtm University, Schoot of Medicine, 
Was hington DC 20037, USA. 

* Temmuz, 14 - 17 1991, Birmingham, UK. 
International Conference on 5 - Hydroxytryptamine 
CNS Receptors and Brain Function, 
Dr. S. J. Cooper 
Sch. Psychology, Un. Birmingham, Birmingham B16 ZTT, UK. 





israel ;Tiirklye Dostluk 1. lsrael'de aragtlrma yapmak 
DerneQi Biyolojik Bilimler istedikleri laboratuar ve aragtlr- 

A rq t~ rma Bursu ma konular~. 

2. Ozge~migteri (c.v.). 
lsrael - Turkiye Dostluk Derne- 
gi, biyolojik bilimler alanlnda israel - Turkiye Dostluk Dernegi 
universite iigretim uyelerine ve P. 0. Box 20285 
doktora djrencilerine lsrael'deki Tel - Aviv 203, israel 
universite ve aragtlrma enstitu- 
lerinden birinde aragtlrma ve : 972-3d594350, Bitnet : . 
ihtisas yaprnak i ~ i n  burs vere- LHBENJAM @ 

cektir. Bu burs, seyahat ve 1 ila 
4 ay aras~nda ikamet masraftan- TOm uyelerimizin , 990 ylll 
nl kar~lla~acaktlr. Ada~larln iyi aidatlarlnl, 120065 nolu 
ingilizce bihneleri garttmr. Israel'- Ceki iie yahrmalar,nl 6nemk rica 
deki ilgili laboratuar bagkan~ ta- ederiz. BilindiPi gibi, genel ku- 

Onaylanan aday'ar rulda 1990 y111 aidat1 20.000 TL. 
Turkiye'de bir bilim jurisi tarafln- ve yeni ijyeler iCin girig aidatl da 
dan se~ilecektir. Son muracaat 40.000 TL. olarak belirlenmigtir. 
tarihi: 30 Aral~k 1990. 
Adaylarm agag~daki adrese gu 
belgelerlemiiracaat~ rica olunur: 

TURK FARMAKOLOJ~ DERNEG~ BULTEN~ 

Turk Farrnakoloji Demegi Yayln~ 

Sahibi 

Prof. Dr. Kaz~rn TmKER 

Sorumlu Yayln MMBrB 

Prof. Dr. ilker KANZIK 

Yayln Kwulu 

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

Doc. Dr. Mehmet MELLi 
Doc. Dr. Nurettin ABACIOGLU 

Dr. Eyup Sabri AKARSU 

'Teknik Kurul 

Dr. Mehrnet uGUR 
Uzrn. Ecz. Tanju OZCEL~KAY 

Dr. Ersin YARlS 
Dr. Sarni fREN 

Ecz. Bahar TUNCTAN 
Biiltende yaylmlanan yazllarln 
sorumlulu~u, yazarlar~na aittir. 

Bulten, licretsiz olarak,Turk Farrnakoloji 
Dernegi ijyelerine gonderilir. 





Oral ve intraveniiz yoldan uygulanabilen 
beta-laktamaz inhibitiirii potasyum klavulanat ile 

geniq spektrumlu antibiyotik amoksisilin ihtiva eden 




