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iki ayda bir y a y ~ n l a n ~ r

MART 1993

YOnetlm Kurulumuz, tUzUgOmlizde bellrlenmig llkeler dahlllnde gOrevIn1 sUrdlirmeye ~ l l g l y o rSon
.
aylarda oldukp yooun eQitselprogramlar~m~z~
uygulamaya ~allglyoruz. Niteklm'Subat aylnln lklncl yarlslnda Kayserl Erciyes daglndakl toplantlmlz bu
e@tsel programlardan Ilklydl. Farmakolojlde metodolojl ve verllerln d@erlendlrllmesl
bilindiel Uzere son derece Onemlidir. Bu nedenle pek ~ o deaerli
k
iiyemizin de gOri5gunu aldlktan sonra Oncelikle farmakolojinin temel taglarindan olan lzole organ Gal~gmalarl gundeme allnmlgtlr. Bu konu uzman uyelerlmiz taraflndan llki izmir, iklnclsi Slvas'ta sergilenecektlr. Ylne ealtsel programlar prpvesinde Nisan ayl iGinde bir
"Biyoyararlan~m"sempozyumu planlanmlgtlr. Bu konu ulkemiz i ~ i son
n derece OnemIldir. l l a end~strlsinln
~
glmdiye kadar gerekll Onemi vermediol bu konu enlne boyuna
tartlgllacak ve gerek endustri bunyeslnde gerekse ilacl kullanan her keslmde bu bilimsel kavramln propaganda aracl olmamasl hususunda yetklli makamlar uyarllacaktlr.
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Asllnda tlizClQum0z gereQ1 i l a ~konusunda Bakanllga yardlmcl olmak, halklmlzl
aynl konuda uyarmak ve bilin~lendirmekgOrevlerimlz vardlr. Ne var ki bu gOrevlmiz1
gereQ1glbi yurutmek olanagl bulamlyoruz. Conk0 verec@lmlz her hangi bir bilimsel
karar ve uyarl uygulanmlyor. Bunun en gUncel Orne~inlson olarak ~lkarllmlg" i l a ~
. Aragtlrmalarl Hakklnda YOnetmelik" te gOrduk. Bir k a ylldanberi
~
~ e g l t lkomisyonlarl
da hazlrlanan bu y6netmelik yaylnlanmadan Once bizzat sayln Bakan tarafrridan ~ h s l ma verilerek blr defa daha redakslyona tab1 tutulmasl emredllmigtl. Bu lglem dernek
lkincl bagkanl Prof. Dr. S. OQuzKayaalp'le birllkte yerine getirilmig ve en son gekli Bakanllk makamlna tesllm edilmigtl. Fakat yaylnlanmlg gekll bizleri hayrete dUgUrmu$t0r.
Zira blr ~ o Onemll
k
deQlgiklikleryaplldlalnl iiztilerek gOrmUg bulunuyoruz. Tum bu tuturn ve davranrglar, bizim blzden kaynaklanmayan bu aksakllklarla ugragmamlzln yersiz bir giriglm dacaglnl gOstermektedir.
Blr ~ o meslektaglmlz
k
l ~ l zaman
n
zaman dalglk nedenlerle lstenen "Oz ge~mlg"
taleplerlni standardize etmek Ozere bu saylda bir Ornek vermeyl uygun bulduk. Ayrlca,
I IFsayfalarlmlzda, Dernegimizln Gene1 Sekreterl DOG.Dr. Mehmet Melll taraflndan kaieme allan ve DerneQinson bir y ~ l l ~
aktlvitesini
k
deaerlendlren bir yazlyl bulacakslnlz.
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Bir sore Once g e ~ l r d l ~ iciddl
m rahatslzllk ve operasyonlar nedenl lie d a e r l i meslektaglar~mdanbUylik llgl gOrd0m. Tom arkadaglarlma bu ilgilerl nedenlyle yUrekten
tegekkur ederlm. YOnetim Kurulu adlna hepinlzl &ten saygllarlmla selamlar~m.
R.K. T ~ R K E R

Bilindigi uxre. 25/12/1991 tarihinde yapilan XIX. Gene1 Kurul sonucu giireve gelen Ybnetim
Kurulunun, gimdiye kadar yapt~give giirev siiresinin bundan sonra kalan k~smindayapmayi planlad~gi
gal~gmalarlailgili olarak sizleri bilgilendirmek uzere. bu yazi kaleme alinmigbr.
Demegin son bir yillik aktiviteleri isinde, bilimsel etkinlikleri Bnemli yer tutmaktadir. Yiinetim
Kurulunun ilk toplant~lannda, Yonetin1 Kurulu Uyesi Prof&.
Arda BOKESOY hagkanliglnda ve
Ankara'da mevcut Farmakoloji Anabilim Dallanndan Arqtlrma Giirevlilerinin katllimiyla, "Sosyal ve
Bilimsel Elkinlikler" komitesi kurulmugtur. Komite B q k a n ~Prof.Dr. Arda BOKESOY'U~bnerisiyle,
Yiinetim Kurulu. "Egitim Seminerleri" bq11g1 altinda ve Farmakologlar tarafindan kullanllan metodlar
hakkinda hiz7,at metodu kullanan Uyelerimizden temel ve pratik bilgileri aktarmayi ama~liyanbir dizi
etkinlik planlamiphr. Bu etkinliklerin. katll~rnikolaylqtlrmak agismdan. iki yerde yapilmasi ve bu
yerlerden birisinin, Orta, Dogu Anadolu veya Karadeniz bolgemizden seelmesi duguniilmugtiir. Bu
seminerlerden ilki, 24 Nisan 1992 de, Anadolu U. TIP Fakiiltesi Farmakoloji Anabilim Dalinin katkllanyla
Eskigehir'de "Farmakolojik ve Fizyolojik Aragbrmdatda Radyoizotopla Igaret~enmi~Maddelerin
kulldn~lmaa"bagligl alhnda yapllmi~ve ayni seminer, 18 Mayls 1992 tarihinde. Ondokuz M a y s
Tip
Fakitltesi F m a k o l o j i Anabilim Dalin~nkatlulanyla Samsun'da tekrarlanmlghr. Bu toplantilara katllan
uyelerimiz. konuyla ilgili bilgileri, birinci elden iigrenmenin btesinde. heryeri dogal ve tarihi ~enginliklerle
dolu olan iilkemizin. bu yiirelerindeki guzelliklerin birlusm~nigiirme ve Eski~ehir'deSakarya ~rmaglnin
glkl.~EiSakarbdginda "Kiremitde Alaballk ve Bafra'da "Samsun Pidesi" hakkinda ~ o kdegerli! fikir
aligveriginde bulunma ganslnl yakalanmiglardir. 1993 ylllnda "Egitim Seminerleri" serisinden "Izole Organ
Teknikleri I" semoxyumu. 21 Nisan 1993 tarihinde izmir'dc bulunan Farmakoloji Anabilim Dallannin
katkllariyla 1zmir'de yap~lacakve aynl toplanb 17 M a y ~ s1993 tarihinde, Cumhuriyet U. Tlp Fakultesi
Farmakoloji Anahilim Dallnin katlulanyla Sivas'da tekrarlanacakt~r.
Eskigehir toplantlsl esnasinda Saym Hocamlz Prof.Dr. Alaeddin Akpsu'nun onerileriyle.
uzmanl~ginitamamlam~g. akademik kariyer yapmak istiyen geng arkadaglar~mizitamyabilmek, onlann
galigma konulan hakluilda bilgi sahibi olabilmek ve varsa, c;aligmalannda kargilagtrklan zorluklarda
yardlmc~olabilmek amaclyla, "Ku$aklararasi Bilgi 1lctigim Seminerlcri" bahligi a& albnda loplanular
du~enlenmesikararlqtlr~lmiave bu seminerlerden ilki. 22-24 Subat 1993 tarihleri arasinda Erciycs U. TIP
Fakultesi Farmakoloji Anabilim Dalin~nkatlnlmyla Erciyes'de "Karayollan" tesislerinde yapllml$tlr. Bu
toplantlya, pgitli iiniversitelerden 5 genq arakadaglmlr. k o n u ~ m a colarak
~
katilmigtlr. Bu yeminer
loplanlilan yilda iki kere yap~lrnas~
planlanmaktadir. 1993 y ~ l iigin ikinci to plant^, sonbahar aylannda
Antalya'da yapdacaktlr.
1993-1994 Egitim y~lindanhagllyarak siirduriilmesi dugunulen bir bagka bilimsel etkinlik ise,
Dernegin yill~kkonferans propramlnin h;uirlanmas~dir.Bu pmgrami hazirlarken, yutd~plndanyeni gelmig
ve belirli konularda hilgi birikimi olan gens arkadaglarla, l'armakolog olmiyan I'akal hizlerin ilgi duydugu
alanlarda galigmalan olan ulkemizin degerli bilim adamlanni dinlemeyi planlamaktaym. Bu seminerler.
egitim diinemi iginde ayda bir kere Ankara'daki fakiiltelerde yap~lacakve aynntili program daha sonra
sblere duyurulacakur.
XI. Ulusal Farmakoloji kongresi, sizlcrin yogun kahlimiyla 4-8 Kasim 199.7 tarihlerinde
Nevpehir Dedeman Otelinde yap~lmigtir. Bu kongrede 47 scrbest teblig, 65 poster sunulmug, 1
sempozyum, 2 panel, 4 konferans du7enlenmig ve 2 yabanci konugmaci davet edilmiptir. Poster
oturumlannda. posterlerin daha aynnt~litutlgilabiln~esii ~ i n .oturum ha~kanitespit edilmi~ve hiiylece
bizeat posterlerin baginda daha detayl~Lartigma imkan~olmuptur. XII. Ulusal Farmakoloji Kongresi,
uzere. Edirne'de yapilacaktir. Bu kongrcde tart~gilrnas~ni
istediginie hususlar
Nevgehir'de kararlagt~nldi~i
istediginiz hususlar hakk~ndaaynntlli
ve gene1 olarak Dernegin hilimsel aktiviteleri iQnde tartig~lmas~nl
bir anketi, bultenin iinumiixdeki sayllannda bulacaksrn~z. Bilimsel aktiviteler konusunu, 30 Nisan 1993
tarihinc Ankara'da yapilacak olan ve bultenin hu saylslnda programml giireceginiz "1lag
Biyoyararlan~mminFarmakoloji ve Mustahzar Degerlcndirme Yiinlerinden onemi" bagllkli sempozyumu
haber vererek kapdtmak istiyorum.
Bulten konusuna gelince: G e p n Ybnetim Kurulu d6neminden bapl~yarakhiilten qikanlmaktadu
ve 1992 yllindada. hernckadar b a z ~sayilar gecikse de, hi$ ara vermeden hullen c;lkarilm~ptir. Biilten yayln
kurulu olarak, bultcnin en az~ndanfarmakolvglara iki ayda bir, demegin iiyesi ve farmakoloji ailesinden
olduklann~ haurlatma gibi, gok iinemii hir fonksiyonu olduiunu diiqunuyoruz. 'Cebitli vesilelerle
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konugtugurnuz uyelerirniz, bultenin qlkanlrnasrndan c;ok rnernnun olduklanni belirtmelerine kargrn, bulten
yayln kurulu olarak biz. uyelerirnizin, daha aktif olarak biiltene katk~da bulunrnalarrnl bekliyoruz.
Bultenin qlkarllmaslndaki esas arnaG, uyelerirniz arasrnda hir tartlgrna nrtaml yaratrnak. hir "serbest kursii
"olu$turrnak olrnasrna karg~llk.rnaalesel' iiyelerimizden hu hususda yetcrli destek giircmiyoruz. Zarnan
m a n bu nedenle kararnsarl~gakaprllyor, hazende farmakoloji ailesinin tartl$ilabilecek hiqbir prohlerni
kalmadlglnl duguncrek! mutlu oluyoruz. Six yincde bizi mutsuz etmck pahaslna!, carniamlzla ilgili
tartl$rnayl diigundugunuz veya lartrgrlrnasrn~arm ettiginiz her hususu bize yazarsanrz qok seviniriz.
Dcrnegin aktivitelerinin artrnaslna parelcl olarak, yapllan isleri kolaylayuracak tcknik
ekipmanlnda al~nrnasryoluna gidilrnig ve bu kalernden olmak uzere, telcfon ve faks ile (Tlf. ve faks no: (4)
3092156) rnasaustii yaylrncrllga olanak saghyacak hir hilgisayar ile yulcr alrnrnlgt~r."Sozler uqar. yazllar
kahr" siizunun doBuluguna inandlglrnrz iqin, Dernegin yukarlda hahsedilen bilirnsel aktivitelcrinin tiirnu,
mevcul olanaklar iqindc basrlarak, aktivitelere kaulanlara ucrctsiz da.g~tllmigt~r.
Derncgin uye sayrsrna gelince; gu an toplam 237 uyemiz hulunrnaktad~r. 1992 y111iqindc 27 uye,
derncge kaydedilrni$tir. Bultende zarnan zaman uyelik formlarln~basarak. farrnakoloji topluluguna yeni
kat~lanarkadaglanrn~ziuyc olmaya tepvik ediyoruz. ye say~m~zln
fazla giizukmesine kargllrk. lisansustu
progarnlnl Lamarnlad~klansonra, farmakolojiyle ilgisi kalmarnlg h u , ~arkadaglar~mrz,uye kay~ldeftcrinde
uye gijziikmelerine karg~llk,dcrnekle hiqbir ilgileri bulunrnamaktadlr. Bu arkadqlann yeni adresleri,
dernege bildirilmedigi iqin, yaptlk~mlzyazl~rnalardaellerinc geqrnerncktedir. Bagka bir sorunurnuz ise.
uyelerirniz,in aidatlarlnl vaktinde iidemerneleridir. Son zarnanlarda "Saygldeger" ba$lnlrn~zlnuyguladlgr
prornosyona, bizde katrld~kve tiim uyelerirnize, 1993 Ocak ay~ndabultcnlc birlikte, uxrinde dernegin
hesap numaralari bulunan posta qekleri hediye ettik! Sevinqle belirtrnek gerekir ki, bir~okuyemiz, 1993
aidatlarini bu gekildc iiderniglerdir. Onurnuzdeki aylarda uyelerirnize tek tek ulagarak eski borglarlni tahsil
ne kadannrn dernek uyeligini devam ettirmeyi istedigini saptarnayr
etrneyi ve mevcut ~yelerirni~in
planhyoruz.
"Sosyal ve Bilimsel Aktivite" kornitesi. bilimsel aktiviteler duzenlernenin iitesinde, bu
aktivitelcrin yanlnda sosyal iprikli aktivitelerde duzenlernekte aynca tarnarnen sosyal iqerikli geziler
planlarnaktad~r. Bu curnleden olrnak uzere, 24-30 Ternrnuz 1994 tarihleri aras~ndaMontreal, Kanada'da
dusenlenecek olan XTI. Uluslararas~ Farmakoloji Kongresine katllrnak istiycn iiyelerirniz iqin bir
organizasyon yaprnay~planlarnaktadrr. Bu konuda, bultenin iinurnuzdeki sayllannda daha aynntrl~bilgi
verilecektir.
Turk Fannakoloji Derneginin bilimsel aktiviteler duzenlernesinin iitesinde bir giirevide,
farrnakoloji bilirninin saygrnhglm korurnak ve lusa ve uzun vadede bu sayglnllgi sagllyacak tedbirleri
alrnaktlr.
Erciyes toplanhs~nda, birakgarn toplantlya kaulan iiyelerimule yapllan konugrnada,
farmakolojide kullanrlan terminolojiyle ilgili birtalclrn slluntrlar oldugu dile getirilrnig ve o konugrnada
kararla~tlnldr~r
uzere, Ankara'da Dil Dernegi ternsilcileriyle ternasa geqilrnig ve bultenin bu saytslnda
duyurusunu gijrecegink ii~xre,bir qallgma baylat~lrnrgtlr. Bundan bahsetrnernin iki nedeni bulunrnaktad~r.
Birincisi, Fannakoloji ailesini ilgilendiren bir problerne qoziirn getirmek uzere, belki ylllarca surecek ve
lkinci ve bence daha isnernli
hundan sonraki yijnetirn kurullannlnda surdiirecegi bir qabgma ba~lat~lmlgtlr.
neden, bijyle bir qal~gma. uyelerirnizin istegi uzerine ve iiyelerirnizle tart~gllarak baglatrlnll~t~r. Bu
toplanhda aynca gerek lisans ve gerekse lisansustu Farmakolc?ji cgitirni konusunda, Dernegin hir qall~rna
yapmasr istenrnigtir. Turk Farmakoloji Dernegi, nasll b u r uyelerini dqlama hakluna sahip degilse, hiqbir
uyemiz de, kendini dernegin drynda gorrnek luksiine sahip degildir. Hepimiz, diger birqok kimliklerimizin
btesinde, hergeyden (ince farrnakologuz. Bu nedenle turn farrnakologlarrn, Dernegin daha iyiye, daha
g u ~ l eve dolayrsryla Cmakoloji bilirninin daha iyiye gitrnesine yonelik ~alrgmalaraaktil katkls~n~
bekliyoruz.
Bu vesileyle, Yijnetim Kurulu adlna turn uyelerirnize saygl ve sevgilerirnizi sunarm.

Doq.Dr. Mehrnet Melli
TFD Gencl Sekreteri
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/lac Araetlrmalarlnda lnsan kullanlmlna lll~klntanlmlamalar, Nllremberg llkelerl (Niiremberg Askeri Mahkemesi, 1847) ve Helsinki Blldirgesi (18. Dllnya TIP Asamblesince kabul tarihi: 1964) ne dayanllarak yapllmaktadlr.
MeslekdaSlarlmlzdan gelen istekler dogrultusunda her lki metnin tercOmesinl yaylnl~yoruz.
D w . Dr. ismail 1Jstel taraflndan gevrilen bu metlnle Ankara Eczac~Odas~Blllteni'nden allnm~p
tlr. (Cilt 7, No: 2, 1985.)

NUREMBERG ~LKELER~*
1. /nsanlarln gonullu oluru kesin zorunludur. Bu; sozkonusu kiginin izin vermeye yasal bak~mdanehil olmas~,
seqimini serbestqe yapabilmesi, herhangi bir zorlama, hile, yalan, bask^, aldatmaca veya slnlrlama ya da zorlamanln diger gizli biqimlerinin rolu olmakslzln ve konuyu kavradlktan sonra yeterli duzeyde bilgi sa(jlanmas~ko$uluyla
izin vermesi demektir. Bunun iqin olumlu kararlnln kabulunden once; arastlrrnanln i~erigi,suresi ve amacl, hangi
yontemlerle ve nas~lsurdurulece~i,beklenebilecek herturlu guqluk ve riskler, arastlrmanln kiginin s a g l ~ gya~ da bedeni uzerindeki olas~etkileri konusunda bilgili klllnrnal~dlr.
Olurun eksiksiz olup olrnadlglnln incelenmesi gorev ve sorurnlulugu aragtlrrnayl baglatan, yoneten ya da aragt~rmadagorev alan kigilere aittir. Bu kigisel gorev ve sorumluluk, bir digerine sonuqlar~nakatlanllmaks~z~n
devredilemez.
2. Aragt~rmanrnkonusu toplumun yararlna verimli sonuqlar vermeli, diger aragtlrma yontemleriyle sonuq a h a mlyor olmal~,yaplsl baklmlndan geligiguzel ve gereksiz olmamalld~r.
3. Arl~t~rrna,
hayvan deneyleri sonu$lar~nave aragtlrllan hastal~kya da diger bir sorunun normal seyrine iliskin
bilgilere dayandlr~lar~k,
ongorulen sonu~larlnaragtlrrna yapllmasln~hakl~gosterecegi biqimde planlanmal~dlr.
4. Aragtlrma, zorunlu olmayan butun fiziksel ve mental lstlrap ve zararlardan ka~ln~lacak
biqimde yurutulmelidir.
5. olum veya sakatllk gorulecegine inanllmas~konusunda onceden bir neden sozkonusu ise, hi@ir aragtlrmaya baglanmamal~dlr.Gorevli hekimlerin aynl zamanda deneklik de y a p t ~ garagtlrmalar
~
bu kuralln istisnas~olarak
kabul edilebilir.
6. Goze allnacak riskin derecesi, ara~tlrman~n
$ozurn a r a d ~ gsorununun
~
toplum aq~slndantaydlgt onem taraflndan belirlenen duzeyi hiqbir zaman aSmamal~d~r.
7. Olasll~kzay~folsa dahi; denegi zarar, sakatl~kve olumden koruyacak uygun hazlrllklar yapllmall ve yeterli
olanaklar saglanmal~dlr.
8. Aragtlrma yaln~zcabilimsel niteliklere sahip kigiler taraflndan yurutulmelidir. Arast~rmay~
yoneten ya da
aragt~rmadagorev alanlarln araStlrmanln baglndan sonuna kadar en ust duzeyde becerili ve ilgili olmas~gerekir.
9. Denek aragtlrmanln surdurulmesinin kendisine olanaks~zgibi geldigi fiziksel veya mental duruma erigecek
olursa, aragtlrmayl sona erdirme konusunda aragtlrma suresince ozgur olmal~dlr.
10. Aragtlrma suresince sorumlu bilim ad am^, araStlrmanln surdurulmesi durumunda denek baklmlndan zarar,
sakatl~kya da olumle sonuc$anma o l a s ~ l ~ g ~bulunduguna
n~n
inanacak olursa; kendisinden beklenen iyiniyet, yuksek beceri ve dikkatli yargl Gerqevesinde aragt~rrnaylherhangi bir donemde kesmeye h a m olmal~dlr.
h
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CIOMS'un insanlar ozerlnde Deney Yapma Konusunda Bellrledlgl Kurallar

1.-Insan deneyi yapllmas~gerekliligi,
2 - Deney planlnln geqerliligi,
3 - Hayvanlar uzerinde deneyler ile ilaq veya yonternin zarars~zl~g~n~n
saptanmq olmas~,
4 - Ilaq veya yontemin doguracagl risk ve yarar,
5 - Kigilerin rlzaslnln hiq bir bask1 ve rnaddi qlkar saglanrnadan ve deney etrafl~olarak anlat~ld~ktan
sonra allnm~golmas~,
6 - Aragtlrmanln bilimsel erki,
7 - Ar~gt~rma
yapllan yerin olanaklar~,
8 - Yerel yetkili makamlarln izni.
CIOMS; TIP Bilimleri Uluslararas~Organizasyonu Konseyi (Dunya Sagl~korgilt0 ve UNESCO'nup ortaklaga
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K L ~ N ~ARASTIRMALARDA
K
HEKiMLERE
YOL G ~ S T E R ~ ONERILER
C/

GIR~S
Hekimin gorevi, toplumun sagllg~n~
korumaktlr. Hekimin bilgisi ve vicdan~bu gorevin
tam anlam~ylayerine getirilmesine adanm~gt~r.
Cenevre Bildirgesi (~Hastam~n
sagl~g~
en
bags gelen duguncem olacaktlr>)sozleriyle hekimi baglamaktadlr. Uluslararas~T~bbiDeontoloji llkeleri <eBir bireyin fiziksel ya da mental dayanma gucunu azaltabilecek her turlu yontem
veya oneriye, ancak onun qkan sozkonusu oldugunda bagvurulabilir))demektedir.
Bilimsel bilgi birikimini art~rmakve insanllgln
lstlrablna care bulmak iein laboratuvar aragtlrmalarlnrn sonuclarlnln insanlar~kapsayacak bieimde genigletilmesi zorunlu oldugundan, Dunya TIP BirHgi her hekime klinik aragtlrmalarda
yo1 gosterici olmak uzere agag~dakionerileri hazlrlam~gtlr. Hazlrlanan bu standartlarln butun
dunyadaki hekimler icin yaln~zcayo1 gosterici oldugu; hekimlerin kendi ulkelerinde gecerli olan
mevzuat uyarlnca ceza hukuku, medeni hukuk
ve deontoloji kurallar~nrngetirecegi sorumluluklarln~
ortadan kald~rmayacag~
vurgulanmal~dlr.
Klinik aragt~rmalarkonusunda, esas amacln
hasta tedavisi oldugu klinik aragt~rmalarile yalnlzca bilimsel amaclara donuk ve denek yonunden terapotik deger tag~mayanaragtlrmalar araslnda temel bir farklll~gln bulundugu kabul
edilmelidir.
I. TEMEL ~LKELER

den kazan~lmas~
veya ~stlrabrn hafifletilmesi
umidinin sozkonusu oldugu yolunda bir kigisel
yarglya varacak olursa, hasta tedavisinde yeni
bir terapotik yontemden yararlanmak konusunda bzgur olmal~dlr.
Hekim hastanln psikolojik durumuna bag11
olarak, mumkunse, hasta hergeyi dgrendikten
sonra dzgurce verdigi olurunu saglamal~dlr.Yasal ehliyetsizlik sozkonusu ise, izin hastanln veli
ya da vasiinden allnmal~dlr.Fiziksel bir engel
sozkonusu ise, veli ya da vasiin izni hastan~n
oluru yerine geeer.
2. Hekim klinik aragt~rmay~
mesleki hizmet
ile bWunlegtirebilir. Burada amac, yaln~zcaklinik
aragtlrrnanln hasta yonijnden ta~ld101
onemin
arast~rmay~
hakl~k ~ l d onemin
~ g ~ arastlrmay~hakl~
klldlg~slnlrlar icinde kalmak koguluyla, yeni t~bbi
bilgi kazanllmas~dlr.

1. Bir insan uzerinde yuriitulen tamamiyle
bilimsel dzellikteki klinik aragtlrmalarda hekimin
gorevi, aragtlrma yapllan kiginin hayat~n~n
ve
sagllglnln koruyucusu olarak kalmakt~r.
2. Klinik aragtlrmanln ozelligi, amacl ve tagldl01 riks hekim taraflndan denege aq~klanmalldlr.
3. a. Gerekli bilgiler verildikten sonra kiginin
ozgur oluru saglanmad~kqa,bir insan uzerinde
klinik aragt~rmayapmaya kalk~g~lamaz.
Kiginin
yasal ehliyeti yoksa, veli ya da vasiinin izni saglanmal~dlr.
1. Klinik aragtlrmalar t~bbiaragt~rrnay~
hakl~
kllan deontolojik bilimsel ilkelere uymal~;labora3. b. Klinik aragt~rmadadenek olacak kigi
tuvar ve hayvan deneylerine ya da bilimsel olase~iminiserbestce yapabilecek mental, fiziksel
rak belirlenmig diger ger~ekleredayandlr~lmallve yasal dururnda olrnalldlr.
dlr.
3. c. llke olarak, olur yazll~biqimde saglan2. Klinik aragtlrmalar yaln~zcabilimsel nitemal~d~r.
Bununla beraber, klinik aragtlrmanln soliklere sahip ki~ilertaraflndan ve gerekli nitelikte
rumlulugu her zaman icin aragtlrmaclya aittir;
bir t ~ uyesinin
p
gdzetiminde yuriitiilmelidir.
oluru al~nsadahi hicbir zaman denege devrolu3. Klinik aragt~rmanln amaclnln t a g ~ d ~ g ~ namaz.
onem denege yonelik yaplsal riski ile orant111de4. a. Aragtlrmac~her bireyin kendi ki~isel
gilse, aragt~rmamegru sayllamaz.
sagllgln~
gozetme hakklna -0zel1ikle denek arag4. Aragt~rmanlntagldlg~yap~salriskler, her
tlrmac~yla
iligkilerinde ona bag~rnl~
ise- saygl
klinik aragtlrma projesi oncesinde denek ya da
gdstermelidir.
digerleri aqslndan ongorulebilen yararlar~ ile
4. b. Aragtlrma suresince denek ya da veli
karg~lagt~r~larakdegerlendirilmelidir.
veya vasii aragt~rmanlnsurduriilmesine iligkin
5. Denegin kigilik yaplslnln ilaclar ya da deolurundan vazgecmek konusunda herzaman
neysel iglernler taraflndan degigiklige ugrat~lmaozgur olmal~dlr.
SI o l a s ~ l ~ g ~bulundugu
n~n
klinik aragtlrmalarda
hekim dzellikle ihtiyatl~olmal~d~r.
Aragtlrmacl ya da aragtlrma ekibi, aragtlrmanln surduriilmesi durumunda denegin zarar
II. TEDAV~YEY ~ N E L / KKLINIKARAF
gorebilecegi yolunda kigisel veya girip yarglslna
TIRMALAR
varacak olurlarsa aragtlrmayl kesmelidirler.
1. Hekim; hayatln kurtar~lmas~,
sagllgln yeni-

Tiirk Farmakoloji DerneB
SEMPOZYUM
llaq Biyoyararlanlmlnln Farmakoloji ve Miistahzar Degerlendirme
Yonlerinden 0nemi
30 Nisan 1993
Ankara
1. Oturum
9.15-9.25 Prof. Dr. R. K. Tiirker Aqig Konugmas~
9-25-10.00 Prof. Dr. I. Kanztk, Biyoyararlan~mile ilgili temel kavramlar
10.00- 10.35 Prof. Dr. S. 0.Kayaalp. Biyoyararlanimin klinik, fannakolojik ve etik
y6nleri

2.0turum
10.50- 1 1.25 Prof. Dr. I. H. Ayhan, Biyoyararlan~minir~vivo incelenmesi
1 1.25- 12.00 Prof. Dr. Giil Diilger, Biyoyararlaniml etkileyen farmasotik faktorler

3. Oturum
13.30-14.05 Prof. Dr. Atilla Htncal, Biyoegdegerlik incelemeleri
14.05-14.40 Prof. Dr. jlbeyi Ajabeyoglu, Biyoyararlanimda istatistiksel
degerlendirmeler, in vitro ve in vivo korelasyonu
14.40- 15.15 (Yabancz konugmact)
15.15-15.30
4. Oturum
15.30-16.05
16.05-16.40
16.40- 17.15
17.15-18.00

ARA
Ecz K. Akahn, Biyoepdegerlikle ilgili diizenlemelerin bat1 ulkelerindeki
durumu ve Bakanllgln gorii~u
(Yabanct konupnact)
(hac Endiistrisi Temsilcisi)
Gene1 Tart~gma

Sempozyumun Amacl
Sempc~~yum.
giiniiiniizdc farmakoloji ve farmasiitik teknolojide iinemi anla$~lm~$
hulunan ve mustahzarlann degcrlendirilmc ve kontrolundaki ycri gidcrek ,oeni$lcycn ilaq biyoyararlanim~ konusunun gencl
yiinden ve ayrica. iizcllikle Tiirkiye'deki uygulainaslnin geligtirilmesi olanaklari ve sorunlan aqsmdan ele
alinip Lart~$ilmasiniamaqlamaktadir. Yeri vc b u i konugmac~adlar~daha sonra duyurulacakt~r:

2

Tiirk Farmakoloji Dernegi Egtim Sempozyumu
hole Organ ~ a l r ~ m a l aI.n ,Diiz Kaslar
21 Nisan 1993, Ege ~niversitesi,TIPFakiiltesi, 1zmir

'Program
A. -1zole organ yontemlerinin gene1 degerlendirmesi
A. Akgasu, 1zole organ tekniklerinin geligmesi

S. 0.Kayaalp, Diiz kas fizyolojisi ve olqiim a r a ~ l a n
ARA

R. K. Turker, Diiz kas deneyleri, kopullar ve teknikler
T. A. Bokesoy, H. 0 . Onaran, Derigim-yanlt egrilerinde veri dagilimln~noptimizasyonu

OGLE YEMEGI
B. 0zel duz kas preparatlari
1. Solunum diiz kasl:

M. ~lhan,M. 0. Gug, Koaksiyel biyoessey sistemi

2. Mide-barsak diiz kasi:
H. Giiven, insan safra kesesi preparatl
L. ~stunes,Kobay ileum preparatl

ARA

3. Damar diiz kasi:

Y. Sanoglu, T. Utkan, Normal ve diyabetik kopek vaskiiler preparatlan
F. Akar, 1nsan darnar preparatlan

4. ~ r i n e rsistem diiz kasi:

I. Cingi, Ureter ve mesane preparatlan

Turk Farmakoloji DerneD Egitim Sempozyumu
21 Nisan 1993,izmir
Turk Farrnakoloji Dernegi tarafindan duzenlenen Egitim Sempozy~mlurr'nin
ikincisi 1zmir ve Sivas'da yapilacaktlr. Sempozyum konusu, izole organ preparatlari'n~n
duz kaslar bolumudur. Program1 arka sayfada verilen 1zmir toplantlb~na katllmak
isteyenlerden, konaklama arzu edenlerin agagida verilen formu doldurarak posta veya
Dernek faksl (4-309 2156) araclligi ile en geq 30 Mart Sal~giinu elimize gegecek
~ekildeDernek Merkezine (Ankara ljniversitesi Tip Fakiiltesi, Farmakoloji Ab.D.,
Sihhiye 06339, Ankara) ulagtirmalar~nirica ederiz.

A) A~abdakiyerlerde, belirtilen giinler igin konaklama istiyorum:
YER:

I. &retmenler Evi
2. Ege

0.Lojmanlan

G ~ E R :
20 21 22 23 Nisan
20 21 22 23 Nisan

B) 22 Nisan giinii yap~lacakgeziye kat~lmakistiyorum:
Konaklayacak k i ~saylsi:
i

ism:

Ogretmenler Evi Egrefpaga semtindedir. Yatak-kahvalti gunliik ucreti kigi baglna
100.000 TL dir. ~niversitelojmanlan Bornova'dadir, olanaklan daha s~ulrlidir.Gunluk
iicret (yaklag~k).30.000 TL dir. Ogretmenler Evinde kalmak isteyenlerin konaklama
ucretlerinin toplamlni, T .C. Ziraat Bankasi, 1bn-i Sina Subesinde 3395-1 nolu hesaba
yatirmalan gerekmektedir.
Bilimsel programa ek olarak, ~egitlifirmalann katkilanyla 21 Nisan gunu ogle ve
akgam yemekleri duzenlenecektir. 22 Nisan giinii Efes-Kugadasi'na bir gezi yapilacaktir.
Geziye katillm ucretlidir.

1. K ~ I L I C ; ~ :
Adi, Soyadi:
Dogum yeri ve tarihi:
Medeni durumu:
Askerli k durumu:
Adresi:
Ev adresi:

~.E~ITIM
~YK~SU:
Ortaogrenim:
Yiiksekogrenim:
Bildigi (Ek) diller:

~ . B ~ L ~ ~~s EGLALANLARI:
I
7. OZEL ~

G ALANLARI:
I

8.YAYINLARI:
1. Makaleler
A) Uluslarasi dergilerde (abstraktlar diginda)
B) Lokal dergilerde
2. Kongre tebligleri
A) Uluslararas~
B) Lokal
3.. Kitaplar - monografiler

9. D I ~ E RB ~ ~ ~ ETK~ILIKLERI:
S E L
I . Burslar
2. Oduller
3. Katlldigi projeler
4. Konferans ve seminerler:

NOT: Formu hazlrlarken aqiklamalarl okuyunuz.

~ Z G E C M &VE B Z ~ M S EETHNL~KLER
L
FORMU;
A C Z U M A L A R , ~RNEKLER:
Formun doldurulmasl ile ilgili hilgiler:

I. K~~MLIGI:
Askerlik durumu: (Kuvvet, tarih ve yer)
Adresi: (Calytlgl yer adresi, telefon ,fax)
Ev adresi: (+ telefon)
2.EGiTih.I O Y K ~ U :
(Okul, yer, tarih)

~.~ANLARI:
( h v a n , tarih. Son aid@ iinvandan geriye do@, siraszyla)
(or. son alznan akademik iinvan[lar];doktora-uzmanllk; yiiksek lisans; lisans)

~.MESLEKIDENEY~~LERI:
(Yer, tarih ve konum belirtilerek, tarih slraszna giire diizenlenerek)

5. ~ L ~ K L E R I :
(Dernek - Kurum, (baylangrg tarihi - siiresi))

6 . ~ i L h l s E L~ L G ALANLARI:
I
7 OZEL &GI ALANLARI:
(or. FotograJ sinema, arkeoloji..)

&YAYINLARI:
1. Makaleler (or.: Yazar[hr]soyadz, ad ilk hufllerli, (Yrl). Mukale adl. Dergi
(krsaltlzlarak),cilt, ba~langlg-hitigsayfa.)
2. Kongre bildirileri (or.: Yazur[lar]soyudl, ad ilk h a ~ [ l e r ] i(Yd).
,
Bildiri adr, Kongre.
(yaylnlanmlgysasayfu.)
3. Kitaplar

~ . D I ~ EBR ~ ~ ~ ES TEK ~LI K L E R I :
1. Burslar (Burs kazandlgl kurulug, amaC, tarihler)
2. Odiiller (Odiiliin niteligi, tarih)
3. Katil dig1 projeler (Projenin nitelig'i, tarih)
4. Konferans ve seminerler (Rutin egitim amacl drgmda; konu, tarih, yer)

lo. DEER
B~LG~ER:
(Yiiksek lisans, doktora, uzmanlzk yiineticilikleri; hilimsel dergilerde yayln kurulu
iiyelikleri; kongre, sempozyum haykanllk ve sekreterlikleri; hilimsel dernek yiinetim
kurulu iiyelikleri; bilimle ilgili kurr~luglardakuruculuk ve yiinetim giirevleri. Kiyi kurulu~,tarih belirtilerek.)

EGE ~JN~VERS~TES~
TIP FAKULTES~

FARMAKOLOJ~ANAB~L~M
DALl

1955 yrllnda Turkiye'de 3. ~niversiteolarak kurulan Ege ~niversitesiTIP Fakultesinde
"Farmakoloji Enstitusuw,ilk ogrencilerinin egitimine 1958-1959 ylllarlnda baglamlgtlr. Dersler,
izmir dlglndan gelen Farmakoloji Hocalarl Prof. Dr. Aleattin Ak~asu,Prof. Dr. Kemal 0nen ve
Prof. Dr. Suphi Artunkal taraf~ndanverilmigtir. Enstitunun ilk asistanlan, Dr. Saime Tuorul, Dr.
Firuz Baysal ve Dahiliye uzmanl olarak gelen Dr. Hasan Gacar'dlr. 1960 ylllarlnda Prof. Dr.
Sukru Kaymak~alan,enstitunun ilk kuwcu bagkanl olarak gorev yapmlg daha sonra ayrllmaslyla Prof. Dr. Dundar Berkan Afgnistan'dan gelerek gorevi surdurmugtur. Halen Prof. Dr. Sezen Kogay Kursu bagkanr olarak gorev yapmaktadlr. Anabilim dallnln diger ogretim uyeleri
Prof. Dr. Akgun Evin~,Prof. Dr. lgk Tuglular, DOG.Dr. Necdet Soykan, Yrd. DOG.Dr. Sibel UIkefdir. Dr. Eralp Bellibag, Dr. Nurettin Katrancl, Dr. Serap A. Akgur Uzmanl~kogrencisi olarak ~al~grnaktadlr.
Farmakoloji Anabilim Dall; TIP Fakultesi, Yuksek Hemgirelik Okulu , Dis Hekimligi Fakultesi ve Sagllk Meslek Yuksek Okulu'nda Farmakoloji derslerini yurutmektedir. Ege ~ n i v e r sitesi, Eczaclllk Fakultesinin kurulmaslnda ve egitiminde katkllarl olrnugtur. Ayrlca Dokuz Eylul TIP Fakultesinin kurulug ylllar~nda Farmakoloji dersleri Birimimiz taraf~ndan
surdurulmugtur..
Birimimizden 1 eczacl 1 dig hekimine doktora program1 uygulanmlg ve 12 hekim'de ihtisaslnl tamamlamlgtlr. Bunlar i~indediger TIP Fakultelerinde gorev yapan ogretim uyeleri;
Prof. Dr. Firuz Baysal (Cukurova TIP Fakultesi Farmakoloji Anabilim Dall Bgk.), Prof. Dr. Gulay sadan (Akdeniz ~niversitesiTIP Fakultesi Farmakoloji Anabilim Dal~Bgk.), DOG.Dr. Hulya
Guven (Dokuz Eylul TIP Fakultesi Farmakoloji Anabilim Dal~Bgk.) bulunrnaktadlr.
Birirnimiz aragtlrma konulan; Otokoidler, psikofarkolojik ajanlar, dolaglm sistemi i l a ~ l a r ~
ve kemoterapotik ajanlardlr. 0gretim uyelerimizin bu konularla ilgili yurti~ive yurtd~g~
Gegitli
yaylnlan, 3 telif, 3 tercume kitaplar~bulunrnaktadlr.

TEDAV~DESON GELISMELER
SELEKTIF VE REvERS~BLMAO-A ~NHIBITORLERININ
FARMAKOLOJISI*
Yrd. Doc. Dr. Eyup S. Akarsu
Ankara [Jniversitesi TIP Fakultesi Farmakoloji Anabilim Dal~
Monoamin oksidaz (MAO) enzimi mitokondial membranlarln dig yuzeyinde yerlegen, katekol ve
indol aminlerin metabolizmastndan sorumlu bir enzimdir. MAO-A ve MAO-B olmak Ozere iki izoenzimden olugturdugu bilinmektedir. lzoenzimler organizmadaki lokalizasyonlarl ve substrat spesifiteleri baklmlndanfarkl~dzelliklere sahiptir.
ozellikle MAO-A izoenzimi inhibitdrlerinin antidepresan etkilerinin oldugu uzun sCiredir bilinmektedir.
MA0 inhibittirlerinigeligimsel olarak uqe ayrrmak mumkiindur:
1. kugak: Enzimi irreversibl ve nonselektif olarak (A ve B dzoenzimini) inhibe eden ajanlar. Ornek: Iproniazid, isokarboksazid, pargylline.

2. kugak: -Enzimin irreversibl ancak selektif inhibiidrleridir. Clorgilin MAO-A, deprenyl MAO-B
nin bu tiir inhibittirleridir.
3. kugak: MAOyu selektif ve reversibl olarak inhibe edebilen maddelerden olugur. Moclobemide, braforamine ve toloxatone MAO-Aya, Ro 19-6327 MAO-Bye selektif reversibl inhibitdrlerdir.

MA0 inhibiidrlerinin ilk 2 kugaglnln klinik kullan~rnlarln~
kls~tlayanen dnemli faktdr tehlikeli hipertansiyon krizlerine yo1 a~abilmegibi bir riski tag~malar~dlr
(tiramin reaksiyonu). Bu nedenle selektif ve
reversibl MA0 inhibit6rlerinin sentezi ve klinik kullan~molasll~klar~
yogun olarak aragtlnlmaktadrr. Moclobemide klinik kullanrm aqrslndan selektif ve reversibl MAO-A inhibitdrlerinin prototipini olugturmugtur.
Moclobemide'nin deneysel olarak beyinde serotonin, noradrenalin ve dopamin duzeylerini art~rdl01ve bu mediyatorlerin deaminasyon sonucu olugan metabolitlerini azaltttg~gdsterilmigtir. Bu degigiklikler 6-8 saat iqinde normale donmektedir.
Gdzlenen bu degigikliklerin davran~gduzeyine yanslmasl tam olarak korelasyon gtistermemektedir. O r k n ~ i n oral
,
yolla uygulandrktan sonra ancak yuksek dozlarda sedasyon gonllebilmektedir. Bu
dozlarln qok altlnda ise zorunlu yuzme testinde immobilizasyonskorunu azaltmakta ve serotonerjik ve
noradrenerjik tonus artlgtn~nbir gostergesi olarak REM uykusunu seleMif olarak deprese etmektedir.
Buna kargln dopamin seviyesindeki artlgl kanltlayacak bir davranlg degigikligi gdzlenmemektedir.
Moclobemide'nin subkronik uygulan~g~
ile B adrenerjik resepttirlerde down-regulation olugturdugu saptanmrgtlr. Cegitli metodlarla olugturulan deneysel beyin hasar~iizerine iyilegtirici ydnde etkisi oldugu bildirilmigtir.
Deney hayvanlarrndave insanda yap~lan~allgmalardaise ilaca bag11tiramin reaksiyonu olugmadl01ve hipertansif cevap olugturma potensinin qok az olabilecegi gdsterilmigtir.
Moclobemide'nin antidepresan tedavide yeni bir yaklag~molarak klinik kullan~m~
giderek yayglnlagmaktadlr. lskemiye bag11ndronal hasar uzerindeki etkinligi ise klinik olarak aragtlrmaya aqlktrr.
Psychopharmacology 1991 Vol: 106 Suppl.:RIMA: A new Concept in the Treatment of Depression. Proc. from
2nd Int. Symp. on Moclobernide.

-

ROGRAMLA

17 Mart 1993
17 Mart 1983
17 Mart 1993
18 Mart 1993
31 Mart 1993
31 Mart 1993
31 Mart 1993
1 Nisan 1993
8 Nisan 1993

14 Nisan 1993
15 Nisan 1993
21 Nisan 1993
22 Nisan 1993
28 Nisan 1993
29 Nisan 1993
5 May~s1993

6 May~s1993

:

Uzm.Kim.Suzan Usanmaz"
Formoldehitin pvresel toksisitesi.
Prof. Dr. ilker Kanz~k$
Noroefektor iletimin modulasyonu.
Dr. Haluk AlagoI**
Makromolekullerin evrimi.
Dr. Rumeysa Demirdamar $
Kokainin psikofarmakolojisi.
Dog. Dr. &den Palaoglu*
Depresyon modelleri, matematiksel ve analitik incelemeler.
Dr. Canan Uluoglu $
ET peptidlerin bdbrekteki etkileri ve bobrek hastal~klar~ndaki
rolu.
Ecz. Aygul Sar~"
Vaskuler endotelyumdan sal~verilenvazoaktif rnaddeler ve diabetes mellitus.
Dr. Ercument olrnez #
Presinaptik muskarinik reseptorler: Fizyolojik ve farrnakolojik onemi.
Prof. Dr. R. Kaz~mTurker*
Egik sinerjizma ve son etki arnplifikasyonu.
Dog. Dr. lclal Caklc~$
lskemik onkogullama.
Dr. S. Oguz Kayaalp #
Kalp hastal~klar~
ve kardiyak iyon kana11degigiklikleri.
Dr. Atila Ugar*
olqum teknikleri
Dr. Rugtu Onur #
Noroplastisite
Dr. Aydln Oguz $
ET peptidlerin CVS uzerine etkisi.
Dr. Onder Klran #
insan sitokrom P-450 enzimlerinin s~n~fland~r~lmas~
ve nitelikleri.
Prof. Dr. F. Cankat Tulunay
Migren patogenizi.
Dr. Meral Tuncer
Periferik serotonin 5-HTq reseptorleri.

Seminer saati: 14.00-15.00
Seminer yeri: Ankara TIP Fakultesi, Farrnakoloji Anabilim Dal~Pratik Salonu.
# Semirer saati: 16.30
Seminer yeri: Hacettepe UniversitesiTIP Fakuitesi, Morfoloji bin as^, 2. kattaki Farmakoloji Seminer Odas~.
" Seminer saati: 10.00
Seminer yeri : Ankara Eczac~l~k
Fakuitesi Farmakoloji Anabilim Dal~.
$ Seminer saati: 12.00-13.30
Seminer yeri : Gazi Universitesi TIP Fakultesi Farmokoji Anablim Dal~.

I

B~L~MSEL
TOPLANTILAR

lnternational Symposium on Current Aspects in Clinical Neuropharmacology. Organising Secratariat: Dr. 0zden Palaoalu, Ankara University, School of Medicine, Dept. Pharmacology 06339 S~hh~ye
ANKARA. Tel & Fax: (4)
310 62 60.
3-6 Ekim 1993, Cologne/Germany
Third lnternational Meeting on Biology of Nitric Oxide. Ms C. Beibwenger,
Scharz Pharma AG, Congress Organisation. Alfred-Nobel Strasse 10, D4019 Monheim. GERMANY
10-14 Ekim 1993, Budapest / HUNGARY
6th Congress of the European Coollege of Neuropsychopharmacology,
Congress Bureau MOTESZ. Ms K. Szigedi P.O. Box 145, H-1443 Budapest-HUNGARY Tel: (361 251-7999, 163-0037, Fax: (361) 183-7918.
31 Ekim - 4 Kas~m1993, Jerusalem/lsrael
Third lnternational Conference om Lipid Mediators in Health & Disease,
LMHD, c/o Unitors, 90A Hayarkon Street P.O.B. 3190 Tel Aviv 61031, ISRAEL.

J

H A B E R L E R
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TURK FARMAKOLOJ~DERNEGI BULTENI
Turk Farmakoloji Derneoi Yaylnl

0 Dokuz Eylul TIP Fakultesi Farmakoloji Anabilim Dallndan Dr. Y e ~ i mTun~ok8.2.1 993
tarihinde uzman olmu$tur.

Sahibi
Prof. Dr. K e l m TURKER
Sorumlu Yawn MUdUrU
Dog Dr. Mehmet MELL~

Yavrn Kurulu

CI Turk Tabipleri Birligi, Dunya TIP Birliginin 4-

Prof. Dr. Meral TUNCER

7 Nisan, 1993 tarihlerinde istanbul'da yapa-

Prof. Dr. Sevim ERCAN-

cagr Konsey Toplantlslndan 1 gun once, 3

Prof. Dr. Melih ALTAN

Nisan 1993 tarihinde "Turkiye'de ve Dun-

DOG.Dr. Mehmet MELLl

ya'da TIP Egitimi" ba~llklluluslararas~katl-

DOG.Dr. Nurettin ABACIOGLU

llmll bir Satellit Sempozyum duzenlenmi$tir.

Yrd. D q . Dr. Eyup Sabri AKARSU

-

Kuryl

(Aynnt~l~
bilgl Iqh Tel :(4) 418 31 56 418 39 63)

Uzm. Ecz. Tanju OZGELIKAY
Uzrn. Ecz. Bahar TUNGTAN

,

Bukende yaylrnlanan yaz~larln
sorurnlulugu, yazarlarlna aittir.
Bulten, ucretsiz olarak, Turk Farmakoloji
Dernegi uyelerine gonderilir.

Yazrsma Adresi
D q . Dr. Mehmet Melli
Ankara 0. TIP Fakultesi
FarmakolojiAnabilim Dall Merkez Binasl
Slhhiye 06339 - ANKARA
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