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                       Fakültemiz eğitim, araştırma, hastalıklardan korunma, tanı ve tedavi alanlarında deneyimli ve bilgili 

öğretim üyeleri, sağlık görevlileri ve nitelikli öğrencileri ile bir bütün olarak uluslararası düzeyde topluma hizmet 

vermektedir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanınan Türkiye’deki 52 Tıp Fakültesi 

içindeki 6 Tıp Fakültesinden biridir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi köklü geçmişi, mükemmel eğitim programları, 

yenilikçi bilimsel anlayışı, takım çalışması bilinci, etik kurallara tam uyumuyla ulusal ve uluslararası alandaki 

başarılı işbirliği çalışmalarıyla Türkiye’de tıp eğitimi ve sağlık hizmetlerinde öncü ve lider olma rolünü 

sürdürmektedir. Öncülük ettiği çok sayıda araştırma projesi, sunduğu kaliteli eğitim ve tıbbi uygulamalar ile 

Fakültemiz, her üyesinin sahip olduğu gizli gücü keşfetmesine olanak sağlayan bir ortam yaratmayı ve en ileri 

tedavi yöntemleriyle şifa dağıtmayı hedefleyen bir kurumdur.  

Öğrencilerimize eğitim ve öğretim hizmeti sunarken çıkış noktamız; Atatürk İlke ve Devrimleri 

doğrultusunda; Laik Demokratik Cumhuriyetimizi yurtseverlik temel ülküsüyle sevme ve koruma kararlığı ve 

Dünyaya evrensel bakış açımızdan ödün vermeden sürdürmektir.    

Ayrıca Sürekli Tıp Eğitim Komisyonu önderliğinde birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan 

hekimlere yönelik çeşitli eğitim programları, eğiticilerin eğitim becerileri kursları, mezuniyet öncesi eğitim 

çerçevesinde öğrenci etkinlikleri, yardımcı sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitim kursları, halkımız ile ilk ve 

orta öğretim öğrencilerine yönelik eğitim ve aydınlatma faaliyetleri sürdürülmektedir.  

Bünyesinde barındırdığı yirmi'ye yakın öğrenci kulübü ile öğrencilerine sosyal, kültürel, sportif 

faaliyetlerinin yanında, bilimsel araştırmalarına da  destek sağlamakta ve onları geleceğin bilim adamları olma 

yönünde teşvik eden çağdaş bir kurumdur. Bu bağlamda ÖBAK’ın ( Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü) 

öncülüğünde hazırlanan ve ilk sayısıyla yayın hayatına başlayan CERRAHPAŞA ÖĞRENCİ BİLİMSEL DERGİSİ 

gerçekten fakültem adına takdir ettiğim ve övünç duyduğum bir girişimdir. Bu derginin çıkarılmasında emeği 

geçen tüm öğrencilerimi kutluyor ve derginin uzun ömürlü olmasını diliyor, her türlü desteği vereceğimizi de 

şimdiden taahhüt ediyoruz.  

                                                                                                                             Prof. Dr. Halil YANARDAĞ 

                                                                                                                                      Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı 
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         Sevgili Cerrahpaşa Öğrenci Bilimsel Dergisi Okuyucuları;  
 

Cerrahpaşa Öğrenci Bilimsel Dergisini yayına sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Cerrahpaşa 
Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü tarafından yazılarınızla hazırlanan bu dergi Türk Tıp Fakültelerinde 
öğrenciler tarafından hazırlanan ilk bilimsel ağırlıklı dergi olarak önem taşımaktadır. Cerrahpaşa Öğrenci 
Bilimsel Dergisi ile ilk sayımızdan itibaren amacımız; tıp fakültesi öğrencilerini ilgilendiren konularda 
düşüncelerinizi ve çalışmalarınızı paylaşmanızı sağlayacak bir platform oluşturmak ve yazılı çalışmaları 
teşvik edebilmektir. Siz değerli tıp fakültesi öğrencilerine ve öğretim görevlilerine, dergimizin 
okuyucuları olarak hitap ederken dergimizin uzun yıllar çıkarılması, geleceğin büyük bilim adamlarının ilk 
yazılarının bu satırlarda yayınlanması ve uzun vadede geniş okuyucu kitlelerine ulaşılması umudunu 
içimizde taşıyoruz.  

 
Cerrahpaşa Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü, 1988 yılında kurulduğundan itibaren fakültemiz 

öğrencilerinin buluşup ortak fikirler ürettiği, bilimsel hedefler doğrultusunda bir araya geldiği ve başarılı 
organizasyonların düzenlendiği bir yapı olmuştur. Panel, kurs ve toplantı organizasyonları tecrübelerinin 
ardından 2007 yılında gerçekleştirilen Uluslararası genel tıp öğrencileri kongresi ile kulübümüz 
öğrencileri üretkenliklerini bir kez daha ispatlamışlardır. Bu yılda dergi çalışmamız için bizleri 
cesaretlendiren, 20. yılımızı kutladığımız bu sene de desteklerini eksik etmeyen dekanımıza, dekan 
yardımcılarımıza teşekkür ederiz.  

   
Bu sayımızda ilginizi çekeceğini düşündüğümüz çalışmaları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Pek çok 

farklı alandan zevkle okuyabileceğiniz yazılar hazırlandı. Kapak resminde, Michelangelo’nun ünlü 
Adem’in yaratılışını anlattığı tablosundaki birbirlerine uzanan iki elin resmini ufak bir kolajla anlayışınıza 
sunduk. İki elin arasındaki o büyük boşluğa, bilimi sembolize eden fareyi koyduk. Böylece her Tıp 
doktorunun mesleki pratiği ve kişisel değerlendirmelerinde bilimin ne denli büyük alan kapladığını 
anlatmaya çalıştık.  

 
Bir sonraki sayımızla beraber sizlerin çalışmalarını paylaşmak bizler için mutluluk olacaktır. 

Gönderdiğiniz yazıların değerlendirilmesini kolaylaştırmak için, arka iç kapakta belirtilen yazım 
kurallarına özen gösterirseniz seviniriz. İletişim adreslerimiz aracılığı ile detaylı bilgi edinebilir, fikir ve 
görüşlerinizi iletebilirsiniz. Unutmayalım; söz uçar yazı kalır.  

 
 
Saygılarımızla; 
 
İnt. Dr. Seha K. Saygılı                                                       Prof. Dr. Hakkı Oktay SEYMEN            

         2007-2008 Dönemi ÖBAK Başkanı                                    ÖBAK Danışman Öğretim Üyesi  
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          SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS VE 
PSİKOSOSYAL SONUÇLARI :  ‘LUPUSLU OLMAK’ 

 
İnt. Dr. Derya Akdeniz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi   

 
   SLE otoimmun inflamatuar hastalıkların 
prototipidir. Çok sayıda humoral ve hücresel 
immunolojik bozukluk ile karakterize kronik ve 
multisistem bir hastalıktır. En sık 20-40 yaşları 
arasında ve zenci ırkta görülür. Kadınlarda 9 kat 
fazladır. Hastalık en fazla eklemler, deri, seröz zarlar, 
böbrekler ve santral sinir sistemi tutulumu yapar.  
    Günümüzde 20 yıllık yaşam beklentisi %70’lere 
ulaşmıştır. Genel hatlarıyla hastalık malar raş, diskoid 
raş, fotosensitivite, oral ülserler, nonerozif artrit, 
renal bozukluk, nörolojik bozukluk, serozit, hemolitik 
anemi, trombositopeni, lökopeni ve immunolojik 
bozukluklarla seyreder  [7].  
   Pediatrik SLE hayat kalitesi üzerinde geniş uzantılı 
etkileri olan kronik, multisistem bir hastalıktır. Hayat 
kalitesinin çok boyutlu görünümü, SLE’nin 
biyopsikososyal etkileri, çocukların artan ihtiyaçları 
ve bilişsel fonksiyonlarındaki değişikliklerle beraber 
hastalıkta tedavi sonrasını değerlendirecek herhangi 
bir ölçüt olmaması anlatacağım SMILEY testinin 
oluşumuna zemin hazırlamıştır[3] .  
   Sağlıkla ilişkili hayat kalitesi pediatrik SLE 
hastalarının tedaviye cevaplarını 
değerlendirilmesinde kullanılan sonuç ölçümlerinin 
gerekli bir komponenti olarak tanımlanır *4]. Son 
çalışmalar pediatrik SLE’de yaşam süresinin uzadığını 
ciddi bir şekilde ispatlamıştır. SLE’nin hastaların 
hayat süresi üzerinde morbidite sonuçlarının ölçmek 
ve yeni tedavilerin sonuçlarını değerlendirmek için 
SLE için kültürlerarası geçerli, basit uygulanabilir bir 
özel hayat kalitesi ölçümü çok önemlidir. Dahası SLE 
farklı ırklarda ve etnik kökenlerde prevalan bir 
hastalıktır. 
   Dr. Moorthy Amerika Birleşik Devletleri’nde 
yaşayan İngilizce konuşan çocuklar ve onların 
ebeveynleriyle konuşarak yaptığı kalitatif 
çalışmalarla SMILEY’i geliştirdi [5]. Çevirisini, Türkçe 
adaptasyonunu ve ülkemizdeki SLE hastalarına 
uygulanmasını yürüttüğüm bu çalışma, geçerli ve 
güvenilir bir testtir [1,2]. SMILEY testi, daha iyi 
vurgulama yapabilmek için kullanılan 5 yüz ifadesi 
aracılığıyla verilecek cevapları olan paralel çocuk ve 
ebeveyn testlerinden oluşur. Skorlar yüzdelik olarak 
hesaplanır ve yüksek skor iyi hayat kalitesini gösterir. 
SMILEY dört kategoride organize edilmiştir: kişi 

üzerindeki etkisi, kısıtlandığı şeyler( fiziksel kısıtlılık, 
yorgunluk durumu, okul durumu), sosyal durum ve 
SLE’nin verdiği zorluk. Skorlama 10 dakikadan daha 
az zaman almaktadır. SMILEY’in kısa olmasına özen 
gösterilmiştir ve son hali 26 parçadan oluşmaktadır. 
SMILEY özet, kolay uygulanması, içerik tutarlılığı, test 
edilebilme güvenilirliği, görünümü, içeriği, oluşumu 
ve eşzamanlı  geçerliliğiyle SLE’ye özel bir hayat 
kalitesi testidir [1]. 
   Pediatrik SLE morbiditesinin dünya çapındaki 
etkilerini değerlendirebilmek için kültürlerarası 
geçerli hale getirilmiş SLE spesifik hayat kalitesi 
skalası hayati öneme sahiptir. Bu Dr. Moorthy 
aracılığla New Jersey-Robert Wood Johnson Tıp 
Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi (UMDNJ-RWJMS) 
tarafından yürütülen çok merkezli bu çalışma, farklı 
ülkelerde SMILEY’in geçerliliğini tamamlamak için 
planlanmıştır. Değişik kültürler arasında SMILEY 
testinin hastalığın aktivitesinin 
değerlendirilmesindeki geçerliliği,  güvenilirliği ve 
cevaplamadaki yeterliliğini sağlamak, bu çocukların 
sağlıkla ilişkili hayat kalitelerini karşılaştırmak, 
SLE’nin etkileri ve klinik tedavilerinin sonuçlarını 
değerlendirmek ve onlar için uygun olan durumları 
açık olarak belirtmeyi sağlayacaktır. 
   Klinik olarak gözlemlediğim birçok pediatrik 
dönemde tanısı konmuş Lupus hastasında deri 
lezyonları, eklem tutulumları, uzun süreli kullanıma 
bağlı steroid yan etkileri nedeniyle ciddi depresif 
tablolara rastladım. Bu da psişik süreci değerlendiren 
bir testin gerekliliği hakkında fikir verir diye 
düşünüyorum. 
 
Bir an önce Etik Kurulu onayı almamız ve testi 
klinikte hastalarımızla paylaşabilmemiz dileğiyle.. 
 
Kaynaklar: 
1. Moorthy LN, Peterson M, Onel KB, Harrison MJ, Lehman TJ. Quality of 
life in children with systemic lupus erythematosus. Curr Rheumatol Rep 
2005;7(6):447-52. 
2.Moorthy LN H, M.J., Peterson, M.G.E, Onel, K.B., Lehman, T.J.A. Quality 
of life in children with systemic lupus erythematosus: The search for 
appropriate measurement tools. Pedatric Rheumatology Online Journal 
2004;2(2) 
4.Ruperto N, Ravelli A, Cuttica R, Espada G, Ozen S, Porras O, et al. The 
Pediatric Rheumatology International Trials Organization criteria for the 
evaluation of response to therapy in juvenile systemic lupus 
erythematosus: prospective validation of the disease activity core set. 
Arthritis Rheum 2005;52(9):2854-64. 
5.Guillemin F. Cross-cultural adaptation and validation of health status 
measures. Scand J Rheumatol 1995;24(2):61-3. 
6. Moorthy LN, Harrison MJ, Peterson M, Onel KB, Lehman TJA.,  Simple 

Measure of the Impact of Lupus Erythematosus in Youngsters
 

-SMILEY
 

. Arthritis and Rheumatism. 47 (12) Dec 2002 P 3402. 
7.UTS Dahiliye 



 
5 

                       OLİGOHİDRAMNİYOS  
                VE NEDEN OLAN PATOLOJİLER  
 
İnt. Dr. Seha K Saygılı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  

 
Giriş 

 
Oligohidramniyos,  gebelik membranların sağlam 

olduğu ya da olmadığı gebelerde amniyotik sıvının 
normalden az olduğu duruma denir. Perinatal 
mortalite ve morbiditeyi etkileyen çok ciddi bir klinik 
durum olan oligohidramniyosa intrauterin gelişme 
geriliği  (IUGG) ve özellikle renal olmak üzere fetal 
anomalilerle birlikte rastlanılması önemini ayrıca 
arttırmaktadır [1]. 

 
Biyofizik profil skorlamasının bir parametresi de 

olan amniyotik sıvı volümün hesaplanması, 
ultrasonla her hastaya kolaylıkla yapılabilmektedir. 
Ölçümler, batın umblikustan transvers ve horizontal 
olarak hayali olarak ayrıldıktan sonra oluşan dört 
kadran esas alınarak vertikal konumdaki en büyük 
amniotik ceplerin hesaplanması ile yapılır *5+. 

 
Yazımda, oligohidramniyos kavramının 

gerçekleşme mekanizmalarını ve bu dinamiklerin 
bozulması sonucu oligohidramniyosa neden olan 
patolojileri açıklamayı amaçladım.  

 
Amniyos sıvısı oluşumu 

 
Amniyos sıvısı gebelik boyunca fetal respiratuar, 

gastrointestinal, üriner ve iskelet kas sistemlerinin 
normal gelişimine katkıda bulunur. Aynı zamanda 
fetusun büyümesinin steril, optimum sıcaklıkta ve 
kontrollü bir ortamda olmasını sağlar [3]. 

 
Pek çok etken amniyos mayi oluşumunda 

etkilidir. 22-23. gestasyon haftalarında fetal derinin 
keratinizasyonunu takiben amniyotik sıvının büyük 
bir bölümü fetal idrarla oluşturulur. Terme yakın 
dönemde bu miktar ortalama 600 ila 1200 mL/gün 
olarak belirtilmiştir [1,3]. 

 
Amniyotik sıvı oluşumuna katılan diğer ana 

mekanizmalar şu şekilde sıralanabilinir  [3]: 
 

1.Trakeal sekresyonlar: 60-100 
mL/kg/gün  
2.İntramembranöz akım, plasentanın 
fetal yüzünü, fetal deriyi ve umblikal 

kordu sulayan fetal kan ile amniyotik sıvı 
arasında:  400 mL/gün  
3.Transmembranöz akım, fetal 
membranlar ve uterustaki anne kanı ile 
amniyotik sıvı arasında:  10 mL/gün 
 

Fetal yutkunma amniyotik sıvının ortadan 
kaldırılmasında en önemli rolü üstlenir. Fetal ağırlığın 
%20-25’i ağırlığında amniyotik sıvı her gün 
yutulmaktadır. Ortalama olarak fetal idrar ile oluşan 
sıvıdan daha az miktarda sıvı yutulmaktadır. 
Literatürde de amniyotik sıvı oluşumuna katılan 
parametreler “unequal” olarak tanımlanmasına 
rağmen amniyotik sıvı volümü belli bir denge içinde 
seyreder. Özellikle intramembranöz yol bu dengeleri 
sağlamakta önemlidir. Fetal böbrekler, akciğerler ve 
membranlardan salınan prostaglandinler ve benzeri 
maddeler intramembranöz yolun regülasyonunda 
etkindirler. İntramembranöz yolun etkinliği deneysel 
hayvan çalışmalarıyla da desteklenmiştir. Ösefagus 
ligasyonu ile fetal yutmanın engellendiği gruplarda 
idrar volümü değişmemesine rağmen hayvanlar 
intramembranöz yol ile polihidramniyos oluşmadan 
amniyos sıvısı yüklenmesi tolere edebilmişlerdir [3].  

 
Amniyotik sıvı volümü gestasyonel haftaya 

bağımlı olarak belli bir aralıkta tutulma kaydıyla 
değişim gösterir. 36-38.gestasyon haftalarında en 
yüksek seviyesine çıktıktan sonra düşer. Bu seyir 
nomogramlarla gösterilmiş böylece gestasyonel 
haftalarına göre amniyotik sıvı takipleri 
yapılmaktadır *Tablo 1,2 +. 

 

 
Tablo 1: Gebelik haftalarına göre amniyotik sıvı volüm 
değişiklikleri, persantil eğrileri olarak verilmiştir *6+. 
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Tablo 2: Gebelik haftalarına göre amniyotik sıvı indexi değerleri, 
persantil eğrileri olarak verilmiştir *6+. 

 
Oligohidramnios tanımı ve Amniyotik Sıvı Volüm 
Ölçümü 

 
 Oligohidramniyos amniyotik sıvının azalması 

durumudur. Kullanılan tanı kriterine göre tüm 
gebeliklerin 0.5 ila 5.5 inde görülür. Kullanılan 
amniyotik sıvı (AF) tayin yöntemleri farklılıklar 
göstermektedir. 1987 den itibaren Phelan’ın 
literatüre kazandırdığı AF indeks değerlendirmesi 
sıklıkla kullanılır olmuştur. Gebenin abdominal alanı 
4 çeyreğe ayrılıp her alanda en geniş bir cebin 
vertikal çapı ölçülüp toplanması ile bir rakam elde 
edilmesi esasına dayanan teknik ile 5cm altındaki 
değerler için AF’ nin azaldığı yönünde karar 
verilmiştir *5+.  
 
Amniyotik Sıvı Hacmini Değiştiren Faktörler  

 
 Amniyotik sıvı hacmini etkilediği gösterilmiş olan 

faktörler postmatürite, anne hastalıkları 
(hipertansiyon, diyabet, otoimmun problemler, 
kullanılan ilaçlar (prostaglandin sentetaz 
inhibitörleri), yükseklik, fetal anomaliler ile fetal 
büyüme ve gelişme olarak gösterilmiştir. 
Oligohidramniyosa sıkça neden olan durumlar tablo3 
‘te özetlenmiştir.  

 
Erken membran rüptürü, açık ara 

oligohidramniyosun en sık nedeni olarak klinikte 
karşımıza çıkar. Vaginal kavitenin bazik pH ı tanısında 
önemli ip ucudur.  Tüm gebeliklerinin yüzde onluk 
kısmında karşımıza çıkan bu patoloji anne ve 
bebekte istenmeyen gebelik sonuçlarına neden 
olmaktadır. Noninvasive, güvenilir bir parametre 

olarak AFI belirlenmesi ile oligohidramniyos 
dereceleri prognozun bu bebeklerde gösterilmesi 
açısından önem taşımaktadır. Özellikle 
oligohidramniosa bağlı oluşan kord basısının 
derecesi bu yöntemle belirlenebilinir, klinik 
yaklaşıma anlam katar *1+. 

 
Oligohidramniyosa sıkça neden olan durumlar 

Fetal 
     Kromozom anomalileri 
     Konjenital anomaliler 
          Genitoüriner anomaliler 
     İntrauterin büyüme geriliği 
     Postmatürite 
     Membran rüptürü 
           Preterm 
            Uzamış 
Maternal 
      Uteroplasental yetersilikler 
             Antifosfolipid antikorları 
             Kronik hipertansiyon 
             Kollagen doku hastalıkları 
             Diabetik vaskulopatiler 
             Hipovolemi 
             Preeklamsi 
İlaçlar 
       Prostaglandin sentetaz inhibitörleri 
       ACE inhibitörleri 
Plasental 
       Abrupsiyon 
       İkiz-ikiz transfüzyonu 
İdiopatik 

Tablo 3: Oligohidramniyos nedenleri sınıflandırılması *1+ 

 
Amniyotik sıvı fizyolojik olarak 37. haftadan 

sonra azalmaya başlar. Postmatürite ile ilişkili 
oligohidramniyos varlığında AFI perinatal mortalite 
ve morbitide belirlenmesinde çok önemli rol üstlenir. 
Sadece postmatürite bebek için pek çok risk teşkil 
etmektedir, bu nedenle gebeler fetal hareketler ve 
oligohidramniyos açısından yakından takip 
edilmelidir [2]. 

 
Gebe tarafından kullanılan kimi ilaçlarda AF 

azalmasına neden olabilmektedir. Prostaglandin 
sentetaz inhibitörü indomethasin, non streodial 
antienflamatuar ajanlar, ibuprofen uteroplasental 
dolaşımı direk etkileyerek ve fetal glomerüler 
filtrasyonu azaltıp idrar volümünü azaltmak suretiyle 
neden olmaktadırlar. Bu etki 21. gebelik haftasından 
itibaren görülebilmekte ve çoğu vakada reversible 
olup ilaç kullanımı kesilmesi ile geri dönmektedir. 
Angiotensin converting enzim inhibitörü olan 
enanpril ve kaptopril de yapılan araştırmalarda 
oligohidramniyos ile ilişkili bulunmuştur. Bir olguda 
renal tübüler malformasyon nedeni olarak enanpril 
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gösterilmiş ve oligohidramniyoslu bu gebelikte 
pulmoner hipoplazi ile bebek kaybedilmiştir *1+.  

 
     Intrauterin gelişme geriliği olan çocuklarda da 
oligohidramniyos önemli bir belirteç olmuştur. Bu 
fetuslarda hipoksi nedeniyle kardiak outputun kafa 
içine yönlenmesi renal ve akciğer kan akımı 
azalmaktadır. Fetal idrar ve akciğer sıvısının da 
azalması ile oligohidramniyos gelişimini görülür *5+. 
 
     Fizyolojik varyasyonlar oligohidramniyos derecesi 
ile gelişme geriliği arasındaki orantıyı etkilediği için 
öngörüye bu bağlamda engel olmaktadır [5].  
 
     Anneye ait vasküler patolojiler de AF azalması ile 
ilişkili bulunmuştur.  Preeklamsi ve hipertansiyon 
uteroplansental vasokonstruksiyon ile maternofetal 
dolaşımı bozup IUGR ve oligohidramniosa neden 
olmaktadır. Maternal hipovolemi de sıkça 
oligohidramniosa neden olan dolaşım bozuklukları  
arasında akla gelmelidir [2] . 
 
     Oligohidramniyos pek çok konjenital anomali ile 
de ilişkilendirilmiştir. En sık olanlar genitoüriner 
sistem anomalilerine bağlı idrar çıkışının azalmasına 
bağlı olarak görülenlerdir*2+. Bunlardan sık 
rastlananlarının başında, Posterior Üretral Valf 
Sendromu (PUV) gelir. Posterior üretral valflı 
fetusların ancak %25'i tanınabilmektedir. Geriye 
kalanların %50'sine doğumdan sonraki ilk yıl içinde 
tanı konulmaktadır.  

 
       Sonografik olarak ağır PUV sendromunda; 
oligohidramniyos, proksimal üretranın genişlemesi, 
genişlemiş mesane, mesane duvarının kalın olması 
ve tipik anahtar deliği görünümü (Resim-1) saptanır.  
Yüzde 15 olguda, doğumdan sonra diyaliz ya da 
transplantasyon ihtiyacı gelişir. Açık cerrahi ya da 
intrauterin kateter yerleştirilmesi, fetal laparaskopik 
valf ablasyonu gibi yöntemler antenatal tedavide 
kullanılmaktadır [2]. 

 
Posterior Üretral Valf Sendromu’nun ortaya çıkış 

zamanını, obstrüksiyonun ağırlığı (tam, kısmi ve 
hafif) tayin eder. Erken dönemde oluşan 
obstrüksiyon sonucu mesanenin genişlemesi ve aşırı 
idrar birikmesi ile üreter ve renal pelvislerde 
genişleme ve geriye olan basınç artması sonucu renal 
parenkim hasarı meydana gelir.  
 

 
Resim 1:Posterior üretral valf nedeniyle oluşmuş distandü mesane 
ve hidronefroz [1]  
 

       Böbreğin gelişim evresinde, nefrojenik evre 
tamamlanmadan ortaya çıkan obstrüksiyonlarda, 
böbrek pelvisleri dolayısı ile nefronlara olan geriye 
basınç nedeni ile nefron harabiyeti ve displazisi 
ortaya çıkar. Bu dönem 22-24.gebelik haftasına 
kadar olan dönemi içerir. Bu dönemden sonra da 
nefron gelişimi devam etmekle beraber, çoğunluğu 
24.haftaya kadar gelişimini tamamlar. Bu nedenle 
erken gebelik haftasında kendini gösteren 
obstrüksiyonlar, gebelik haftası ve aşırı 
obstrüksiyonun süresine göre, gelişmekte olan 
böbreklere ciddi boyutta zarar verir ve o ölçüde 
displazi gelişerek böbrek fonksiyonlarını bozar. 
Ancak 24. gebelik haftasından önce ortaya çıkan 
PUV'larda intrauterin girişim zorunluluk arzeder. 
Gebeliğin 24.haftasından sonra kendini gösteren 
obstrüksiyonlarda ise durum pek ciddi olmayabilir. 
Kısmi obstrüksiyonlarda sık rastlanır ve aşırı basınç 
oluşmasına gelmeden idrar geçişinin olabildiği 
durumlarda böbreklere olan hasar minimumdur. 
Gebeliğin 32. Haftasından sonra ilk kez ortaya 
çıkanlarda ise tablo daha hafiftir. Çoğu zaman 
intrauterin herhangi bir girişime gerek olmayabilir.  

 

Oligohidramniyosa sıkça neden olan durumlar  
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Denek hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar 
göstermiştir ki; gebeliğin ilk yarısında oluşturulan 
ünilateral üretral obstrüksiyonlar, renal displaziye 
sebep olmuştur. Halbuki gebeliğin ikinci yarısında 
oluşturulan üretral obstrüksiyonlar hidronefroza 
sebep olmakla birlikte, renal displaziye 
rastlanmamıştır *2+. 

 
Fetal anomalilerin transabdominal olarak 

saptanması oligohidramniyos varlığında fetusun 
değişen pozisyonu ve amniyos sıvısının azalması 
sonucu görüntünün bozulması nedeniyle 
zorlaşmıştır, bu nedenle transvaginal 
ultrasonografiye de bu amaçla sıkça 
başvurulmaktadır *2+.  

PUV dışında total renal agenezi, üreter stenozu, 
polikistik böbrek ve Prune-belly sendromlarında da 
oligohidramniyos görülebilmektedir *1+. 
 
Oligohidramniyosa bağlı gelişen sekeler 

 
Erken gebelik haftasında oluşan 

oligohidramniyos neden olduğu pulmoner hipoplazi 
ve fetal kompresyon ile perinatal morbidite ve 
mortaliteye neden olmaktadır. Pulmoner hipoplaziye 
neden olan patofizyoloji netlik kazanmış olmasa da 
gelişim için gerekli intratorasik basıncın 
sağlanamamış olması bu konuda şuçlanmaktadır *1]. 

 
Fetal büyümenin devamlılığının amniyotik zarlar 

tarafından sınırlandırılması sebebiyle bu bebeklerde 
amputasyonlar ve gelişim eksiklikleri oluşmaktadır. 
Nöral tüp defektleri, kraniofasial anomaliler, torasik 
ve abdominal kavite bozuklukları, postural ve 
ekstremite anomalileri ile karşılaşılabilinmektedir *1+. 
 
Sonuç 

 
Erken dönem fetal muayene yöntemlerinin 

uygulamaya girmesi ile üriner sistem fizyolojisi ve 
patolojileri hakkında mevcut bilgiler giderek 
artmaktadır.  

 
Oligohidramnios yukarıda gördüğümüz pek çok 

patolojiye eşlik etmesine rağmen niceliksel olarak 
biyokimyasal bir parametre gibi kesin prediktif 
sonuçlar vermemektedir. Tek başına 
oligohidramniyos eğer IUGG veya fetal biyofizik 
profil bozuklukları eşlik etmiyorsa kesin bilgi 
vermemektedir[5].  

 

Bazı durumlarda mevcut patolojinin 
ultrasonografi ile belirlenebilmesini 
maskelemektedir [1]. 

 
Her ne kadar oligohidramniyos fetal yutkunma 

ve idrar yapabilme arasındaki basit denge gibi 
gözükse de fizyoloji daha komplekstir.    
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CD4+ T HÜCRELERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER: 
                     Th17 HÜCRELERİ 
 
Fehim Esen, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp 
Bölümü, 5. Sınıf Öğrencisi 
 
     Bu yazımızın konusu dünyanın en akıllı ve gizemli 
savaşlarının kahramanlarından birisi, bu 
kahramanlardan ve onların gizemli hayatlarından 
bahsedilirken hepinizin benim gibi heyecan 
duyacağınızdan eminim. Bahsettiğimiz savaşlar 21. 
yüzyılda sahip olduğumuz etkileyici teknolojiyi 
kullanarak üretilen karmaşık elektronik cihazların, 
casuslukların, cesaret ve kaldıysa biraz da mertliğin 
konuştuğu savaşlardan biraz daha farklı. Burada 
ordular kilometre kareleri kapsayacak geniş 
alanlarda savaşmıyorlar ve savaşın amacı para, şan 
veya şöhret de değil, amaç oldukça basit esasında: 
sadece ve sadece hayatta kalmak… Bu savaşların 
kahramanları mikroskopik. Belki de bu savaşları en 
gizemli kılan şey savaşın esas idaresinin daha 
önceden belirlenmiş kurallarda olması. Yani her şey 
belli kurallar dahilinde çalışıyor. Şu an bazılarınız, her 
şey hep kurallara göre işliyorsa bunun heyecanı 
nerede kaldı diye düşünüyor olabilirsiniz ama bu iş o 
kadar basit değil. Çünkü olay in vitro değil in vivo 
işliyor ve emin olun vücut içinde ortam hiçbir zaman 
standart olmadığı için, hangi kuralın ne zaman ve 
nasıl işleyeceğini kestirmek çok zor. Bu işleyişi 
tahmin edebilmek hem derin bilgelik, hem de 
mekanizmalara hakim olmayı gerektiriyor. Esas 
problem de işte burada başlıyor, her ne kadar bu 
kuralların bilgisi hepimizin DNA’sında kodlanmış 
bulunsa da, henüz korteksimize ulaşabilmiş kısmı 
oldukça sınırlı.  
 
     Belki de bu yazıya itiraflara başlamalıyım, 
immünoloji ile ilgilenen insanlar olarak biz bu 
kuralların sadece sınırlı bir kısmını biliyoruz ve hatta 
bildiğimiz başka bir şey daha var ki herkesin 
DNA’sındaki kurallar çok benzer olmakla birlikte 
küçük ama önemli farklılıklar içeriyor. Bu yüzdendir 
ki birçok bilim adamı genlerdeki yeni bulunacak 
polimorfizmlerin etkilerini araştırma gayretinde ve 
piyasada herkes kişiye özgü ilaçlar gibi yenilikçi 
fikirlerden bahsediyor. Bunun sonucunda bazılarımız 
bazı bağışıklık sistemi hastalıklarına yatkınken 
bazılarımız hiçbir yatkınlık göstermiyor.  
 
     Hazır itiraflara başlamışken şunu da söylemeden 
geçemeyeceğim, biz şu an kurallardan bahsederken, 

esasında ordudaki tüm askerler guruplarını da 
tanımıyoruz. Tekrar askeriye ile benzetme kurmak 
istersek, bu bahsettiğim durum ordunun varlığından 
haberdar olup da orduda donanma diye bir güç 
olduğunun farkında olmamak gibi bir şey. Esasında 
bu bahsettiğim duyguyu bize yaşatan gelişmelerden 
birisi çok yakın zamanda yaşandı. Bu yazının konusu 
olan Th17 hücreleri ile ilgili ilk önemli bulguların 
2005 yılında ortaya çıktığını [1], bu hücrelerin nasıl 
farklılaştıklarının 2006 yılında bulunduğunu [2] 
düşünürsek, bu alanda ne kadar çok bilinmeyen 
olduğunu tahmin etmek hiç de zor değil.   
 
     Bu yazının amacı bu yeni hücre gurubunun 
immünolojik özelliklerini ve daha sonrasında da 
klinik önemlerini açıklamaya çalışmak. Ancak bu 
hücrelere gelmeden önce tıp fakültesine yeni 
başlamış genç arkadaşlarımızın da konuya daha biraz 
aşinalık kazanmaları için öncelikle kısaca bağışıklık 
sisteminden bahsetmeye çalışacağım. Daha 
sonrasında bağışıklık sisteminin tek bir antijeni nasıl 
tanıyıp ona yönelik savaşabildiğinden ve 
lenfositlerden, bunun ardından da bu savaşın esas 
düzenleyicileri olan CD4+ T hücrelerinden yüzeysel 
olarak bahsedeceğim. Ve bütün bunların sonunda 
CD4+ T hücrelerinin en yeni tanıdığımız, en heyecan 
verici üyelerine, Th17 hücrelerine sıra gelecek. 
 
Bağışıklık Sistemi 
 
     Hepimizin lise yıllarından da hatırladığı gibi 
bağışıklık sisteminin çalışmaları iki önemli gurup 
içinde inceleniyor. Birincisi gurup yanıt antijenin 
yapısından bağımsız olarak birçok antijene karşı 
ortak olarak kullanılabilen doğal bağışıklık sistemi 
yanıtıdır. Burada özel bir antijene karşı özgüllük söz 
konusu değildir, midemizin asit pH’sının mikropları 
öldürmesi, üzerindeki sinyalleri uygun olmayan 
hücreleri öldüren nörofiller, makrofajlar ve doğal 
öldürücü hücreleri, kompleman sistem proteinleri 
gibi birçok mekanizma da doğal bağışıklık sisteminin 
bir parçasıdır *3+. 
 
     Bağışıklık sistemi yanıtlarının diğerleri ise belli 
antijenlere özgül olarak gelişir ve edinilmiş bağışıklık 
sistemi olarak sınıflandırılır. Edinilmiş bağışıklık 
sistemi de hümoral (kana salgılanan maddeleri 
içeren) ve hücresel bağışıklık olarak bir daha ikiye 
ayrılır. Hümoral bağışıklık sistemi hepimizin yine lise 
yıllarından hatırlayacağımız antikorları salgılayan B 
hücrelerinden oluşur.  
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      Hücresel bağışıklık ise hücrelerin bizzat 
kendilerinin öldürme işlemine katıldığı CD8+ T 
hücreleri ve bütün bu bahsettiğim mekanizmaları 
yöneten CD4+ T hücrelerinden oluşur *3+. 
 
     Vücudumuzun daha önce hiç rastlamadığı 
antijenlere yönelik yanıt geliştirebilmesi ve sonra bu 
antijenleri hatırlaması oldukça enteresandır. 
Vücudumuz bunu çok zekice bir mekanizma ile 
aşmaktadır. Vücudumuz belli genleri kırpıp 
kullanarak (mutasyonların da katkısıyla) sınırsıza 
yakın çeşitlilikte antikor (B hücre reseptörü olarak da 
görev yapar) veya T hücre reseptörleri oluşturularak, 
her türlü antijeni tanıyacak çeşitlilikte B ve T 
hücreleri üretir. Bu sürecin sonunda her B ve T 
hücresi sadece bir antijeni tanıyacak bir adet 
reseptör çeşidi taşır. Eğer gelen mikrobun üzerinde 
bu antijen varsa o antijeni tanıyan hücre gurubu 
aktifleşir ve bağışıklık yanıtını yönetir (klonal seçilim 
mekanizması), bu antijenleri tanımayan hücreleri ise 
uyarılmazlar. Bu kadar geniş bir çeşitliliğe ulaşmanın 
bir de bedeli vardır, üretilen hücrelerin vücuda ait 
yapılara bağlanıp saldıracak reseptörlere sahip 
olmaları tehlikesi. Bu da bu hücrelerin üretildiği 
organlarda vücuda ait tüm antijenlerin bu hücrelere 
sunulması ve bunlara saldırma potansiyeline sahip 
olanların çeşitli mekanizmalarla susturulmaları ile 
sağlanır. Bu hücreler durdurulamazlarsa bağışıklık 
hücrelerinin vücudun kendi yapılarına saldırdığı 
çeşitli otoimmün hastalıklar ortaya çıkar *4+. 
 
Th1 ve Th2 Hücrelerinin Gelişimi 
 
     CD4+ T yardımcı hücreleri öncelikle timüste ilk 
olarak naif T hücresi olarak oluşmakta ve dolaşıma 
verilmektedir. Bunun ardından bu hücreler 
antijenleri ile karşılaştıktan sonra uygun sitokin 
ortamı etkisiyle belli T hücre guruplarına 
farklılaşmaktadırlar. Yaklaşık 20 yıl önce yardımcı T 
hücrelerinin antijen uyarımının ardından iki faklı 
gurup yardımcı T hücresine farklılaştığı gösterildi ve 
bu hücreler Th1 ve Th2 olarak isimlendirildiler [5]. 
Bunun ardından değişik çalışmalarda farklı özellikler 
gösteren alt guruplar tanımlandı ise de bunların 
hiçbiri yeni bir yardımcı T hücre gurubu olarak kabul 
görmedi ve yıllarca yardımcı T hücre yanıtı bir 
dikotomi olarak değerlendirildi. Ve ilerleyen 
çalışmalar bu iki hücre gurubunun birbirini 
fonksiyonunu dengeleyici olarak görev yaptıkları 
düşündürmüştür *5+. 
 

     Naif T hücreleri kendi reseptörlerine uygun 
antijeni, antijen taşıyan antijen sunucu hücrenin 
MHC molekülü üzerinde görüp, CD3 ve CD28 
kostimülasyonu da sağlandığında ve ortamda IFN-
gamma sitokini veya IL-12 sitokini baskın ise Th1 
hücresi olarak farklılaşırlar ve özellikle intraselüler 
patojenlere karşı bağışıklık yanıtında önemlidirler 
[6].  

 
     Th2 hücreleri ise aynı şekilde antijen uyarımının 
ardından ortamda IL-4 sitokininin baskınlığı varsa 
farklılaşırlar ve daha ziyade ekstraselüler patojenlere 
karşı bağışıklık yanıtında önemlidirler. Mevcut olan 
patojenin tipi doğal bağışıklık sisteminin ne şekilde 
etkileşeceğini belirler ve doğal bağışıklık sisteminden 
salgılanan sitokinler de uygun T hücre farklılaşmasına 
katkıda bulunur. Uygun T hücre farklılaşmasının 
ardından farklılaşan T hücresinden salgılanan 
sitokinler de naif T hücrelerinden farklılaşmanın aynı 
yönde devam etmesini sağlar ve diğer T hücre 
gurubunun faklılaşmasını inhibe eder *6+. 
 

 
Regülatör T Hücreleri 

 
     Regülatör T hücreleri (Treg) timüsten doğrudan 
regülatör T hücresi olarak farklılaşmış hücreler (doğal 
oluşumlu regülatör T hücreleri) veya effektör T 
hücrelerine benzer şekilde timüsten naif T hücresi 
olarak ayrılmış hücrelerden oluşabilir (adaptif Treg). 
Adaptif Treg hücreleri yukarıda bahsedilen antijen 
uyarımının ardından ortamda TGF-β sitokini 
baskınlığında ortaya çıkarlar *6+. 
 

 
 
Şekil 1. CD4

+
 T hücrelerinin sınıflandırılması 

Ok içerisinde gösterilen sitokinler ilgili hücre grubunun  
farklılaşmasında görev alan sitokinleri belirtmektedir.  
Hücrelerin altında gösterilenler ise o hücre grubunun efektör 
 veya regülatör   fonksiyonunda rol alan etkenleri 
göstermektedir *6+.   
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     Regülatör T hücrelerinin temel fonksiyonu 
bağışıklık yanıtının gerekmediği zamanda 
baskılanmasını sağlamaktadırlar. Bu mekanizma 
özellikler otoimmün yanıtların baskılanmasında ve 
enfeksiyon sonrasında patojen mikroorganizma 
temizlediğinde yararlıdır. Regülatör T hücre 
fonksiyonlarındaki eksiklikler birçok otoimmün 
hastalığa yol açabileceği bulunmuştur. Regülatör T 
hücreleri effektör T hücrelerini salgıladıkları immün 
sistem baskılayıcı TGF-β ve IL-10 sitokinleri 
vasıtasıyla veya effektör T hücrelerine doğrudan 
bağlanarak kontak bağımlı olarak gerçekleştirebilirler 
[6].  
 
    Çok yakın zamanda yapılan bir çalışmada ise 
regülatör T hücreleri eksiltilen farelerin HSV-2 
virüsüne karşı uygun bağışıklık yanıtı geliştiremediği 
ve enfeksiyonun sinir dokusun üzerinden merkezi 
sinir sistemine kadar ilerleyebildiği gösterilmiştir *7+. 
Bu güncel çalışma bize bu hücrelerin sadece 
bağışıklık yanıtının durdurulması sırasında değil, 
ayrıca enfeksiyona karşı uygun bağışıklık yanıtı 
geliştirilmesi esnasında da gerekli olduğunu 
düşündürmektedir. 
 
Th17 Hücrelerinin Tarihçesi 
 
     2005 yılında Th1 ve Th2 hücrelerinden farklı yeni 
bir yardımcı T hücre gurubu ile önemli bulgular 
ortaya konuldu ve ilk olarak bu hücrelerin otoimmün 
doku hasarında önemli rolleri olduğu gösterildi 
[1,8,9]. 2006 yılında Harvard’da otoimmünite çalışan 
bir ekip, Bettelli ve Kuchroo da bu hücrelerin 
farklılaşma mekanizmasını tanımladı [2]. 2006 
sonunda bu hücrelerin farklılaşmalarında rol alan 
transkripsiyon faktörünün de ortaya konulması ile 
birlikte (RORγt) bu hücrelerin ayrı bir yardımcı T 
hücresi gurubu olarak sınıflandırılmalarının yaygın 
kabul görmesine katkıda bulundu [10]. Ve her geçen 
gün bu güncel konu ile ilgili yeni bir bilgi keşfediliyor.  
 
      Estelle Bettelli’nin yanında bu hücrelerle ilgili 
çalışmalara ilk katıldığım 2006 yılında PubMed’de 
Th17 yazınca sadece 22 adet makale ile 
karşılaşmıştım. Bugün ise aynı aramayı yaptığımızda 
347 adet makale karşımıza çıkıyor, yarın çok daha 
fazlasının çıkacağından hiçbir şüphemiz yok.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Th17 Hücrelerinin Farklılaşmaları ve İmmünolojik 
Özellikleri 
 
     Th17 hücrelerinin anlaşılması ile ilgili ilk önemli 
çalışmalar daha önceleri Th1 hücreleri tarafından 
yönetildiği düşünülen otoimmün hastalık hayvan 
modellerinden gelmiştir. Özellikle Langrish ve ark. 
tarafından Th17 hücrelerinin EAE (Experimental 
Autoimmune Encephalo-myelitis, deneysel 
otoimmün ensefalit) hayvan modelinde Th1 
hücrelerine göre çok daha etkin olduklarının 
gözlemlenmesi ile bu hücrelerin bilinen en 
proinflamatuvar hücre gurubu oldukları ortaya 
çıkmıştır [1]. 
 
     Th17 hücrelerinin farklılaşmasını inceleyen Bettelli 
ve Kuchroo da bu hücrelerin naif T hücrelerden 
farklılaşmalarında TGF-β ve IL-6 sitokinlerinin birlikte 
uyarımının etkili olduğunu gösterdiler *2+. Bu bulgu 
esasında oldukça ilginçtir, çünkü TGF-β sitokini tek 
başına etki ettiği zaman T hücre farklılaşmasını 
antiinflamatuvar özellikteki regülatör T hücreleri 
yönüne doğru ilerletmekte, IL-6 ile birlikte uyarım 
sağlandığı zaman ise en proinflamatuvar T hücre 
gurubunun gelişimini sağlamaktadır. Bu ve diğer 
başka bulgular Th17 hücrelerinin regülatör T 
hücreleri ile birlikte karşılıklı olarak antagonist 
etkileşimle bağışıklık yanıtını dengelediği 
düşündürmektedir. (Bazı yazarlarca bu bahsedilen 
ilişkinin daha önce bahsettiğimiz Th1 ve Th2 
hücrelerinin zıt etkileşimlerine benzer olduğu ileri 
sürülmektedir.) [2]. 
 
 
 
 

 
Tablo 1. Th17 hücreleri kaynaklı sitokinlerin 

inflamatuvar hastalık modellerinde etkileri [11] 
 
Hastalık Modeli IL-17 IL-17F IL-21 IL-22 

EAE  ?  yok 

CIA  ?  ? 

Akut kolit  ? ? ? 

Kronik kolit  ? ? ? 

Astım ?  ? 

Hepatit yok ? ? 

SLE  ?  ? 
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Th17 Yanıtı İle İlişkili Hastalıklar 
      
      Yukarıda bahsettiğimiz gibi Th17 hücrelerin 
varlıkları ve etkinlikleri, öncelikle Th1 yanıtının etkin 
olduğu düşünülen otoimmün hastalık modellerinde 
(EAE ve CIA, Collagen Induced Arthritis, Kollajen 
Uyarımlı Artrit) gösterilmiştir *11+. 
 
     Bunun ardından yapılan çalışmalar bu hücrelerin 
esas var görevlerinin Th1 ve Th2 hücreleri tarafından 
yönetilmeyen bazı ekstraselüler bakteri 
enfeksiyonlarının kontrolünü sağlamak olduğu fikrini 
desteklemektedir. Th17 yanıtıyla ilişkili IL-23 ve IL-17 
moleküllerinin etkinliğinin önemli olduğu bakteri 
enfeksiyonu modelleri (örn. Klebsiella 
pneumonianae, Borrelia burgdorferi, Bordatella 
petusis, Citrobacter rodentium) Th17 hücrelerinin bu 
enfeksiyonlara karşı gelişen bağışıklık cevabında 
önemli rolleri olduğunu düşündürmektedir *6+. 
 
     Birçok bulgu Th17 hücrelerinin romatoid artrit 
(RA) patogenezinde rol oynadığını 
düşündürmektedir. Normal farelerin eklem 
aralıklarına Th17 yanıtının temel moleküllerinden IL-
17 enjeksiyonu RA benzeri değişikliklere yol 
açmaktadır. Yine allograft rejeksiyonu hayvan modeli 
ve hastalarında yapılan çalışmalar reddedilen dokuda 
IL-17 ekspresyonunda artış olduğunu göstermekte ve 
Th17 hücrelerinin bu mekanizmada da rol 
alabileceğini düşündürmektedir. Th17 hücrelerinin 
bunlara ilave olarak bazı diğer kronik hastalıkta da 
rol oynadığını düşündüren bulgular mevcuttur. Bu 
hastalıklardan bazıları şunlardır: SLE, psöriyazis, 
multipl skleroz, sistemik skleroz, inflamatuvar 
bağırsak hastalıkları *11+.  
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+
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transplantation and autoimmune disease. Clin Exp Immunol. 
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İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ’NDE DÜZENLENEN 
21.ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONGRESİ 
 
Bediha BÖLÜKBAŞI, İpek KUŞÇU;  Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi 2.Sınıf Öğrencileri  
 

21. Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi 9-11 Mayıs 
2008 tarihlerinde, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp 
Fakültesi Öğrenci Bilimsel Araştırma Kulübü 
tarafından düzenlendi. İstanbul Tıp Fakültesi 
1984’ten bu yana 2 yılda bir olmak üzere kongreye 
ev sahipliği yapıyor.  

 

 
 
Bu yıl da yerli ve yabancı birçok tıp öğrencisini 

nitelikli bir bilimsel ve sosyal program karşıladı. 165 
yabancı 135 yerli olmak üzere toplam 300 kişilik bir 
katılımın olduğu kongrenin resmi dili İngilizceydi. 
İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin düzenlediği 
koruyucu pediatri, transplantasyon, minimal invaziv 
cerrahi ve HPV aşısı ve serebral anevrizmalara 
genetik yatkınlık konularındaki paneller bilimsel 
programa katkıda bulundu.19 farklı ülkeden bu 
kongre için İstanbul’a gelen yabancı  ve  çeşitli 
illerden gelen yerli katılımcılar, tıp öğrencileri 
tarafından hazırlanan 48 sözel sunum ve 64 poster 
sunumunu dinleme fırsatı buldu. Fakültemizi de  
ÖBAK üyeleri Fehim Esen (3. en iyi sözlü sunum 
ödülü), Nihan Karakaş, Seha Saygılı ve Berke Özücer 
sunumları ile temsil ettiler.  

Katılımcılar bilimsel programın ardından ilk gün 
İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Tesisleri’ndeki gala 
yemeğiyle, ikinci gün boğaz turu ve son gün 
Beyoğlu’nda gerçekleşen kapanış partisi ile sosyal 
programın tadını çıkardı. 

2009 Mayıs ayında ise İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci Bilimsel Araştırma 
Kulübü (ÖBAK) olarak düzenleyeceğimiz 
2.Uluslararası Tıp Öğrencileri Kongresi’ne hepinizi 
bekliyoruz. 

 
             CTF’DE EMSA-TWİNNİNG PROJECT 
 
Batuhan ÜSTÜN, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce 
Tıp Bölümü, 2. Sınıf Öğrencisi 
 

Nisan ayında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1., 2. 
ve 3. sınıf öğrencilerinden oluşan 16 kişilik 
grubumuzla EMSA(European Medical Students’ 
Association)- Twinning Project kapsamında 
Amsterdam Vrije Universitat Medisch Centrum’da 
Hollandalı arkadaşlarımız tarafından düzenlenen 
programa katıldık. Tıpkı onların şubat ayında bizi 
ziyaret ettiklerinde gerçekleştirdiğimiz bilimsel ve 
kültürel paylaşımlarda olduğu gibi, biz de on gün 
boyunca bir yandan Hollanda kültürünü öğrenirken 
bir yandan da katıldığımız bilimsel programlarda 
karşılıklı akademik yaklaşımlarımızı tartışma imkanı 
bulduk. Anatomi, nöroloji, pediatri ve tıbbi etik 
alanlarını içeren programımız sırasında bir anatomi 
laboratuarı, yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve çocuk 
hastalar için özenle hazırlanan moral evini de yerinde 
inceledik. Beyin cerrahisinde geliştirilen son 
teknikler, iki ülke arasındaki tıbbi etik değerleri 
arasındaki farklar ve prematüre bakım yöntemleri 
ayrıntılarıyla konuşuldu.  

Projemiz bilimsel ve kültürel alanda iki taraf 
için de son derece faydalı oldu. Daha da önemlisi iki 
ulusun tıp öğrencileri arasında kalıcı arkadaşlık 
bağları kuruldu. Bundan sonraki Twinning Project’ 
lerden de en fazla sayıda arkadaşımızın yararlanıp bu 
güzel tecrübeyi yaşamalarını tavsiye ediyoruz. 

 

 
Resim: Anatomi pratiği öncesi-Vrije Universitat Medisch 
Centrum 
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        ESANSİYEL HİPERTANSİYONDA    
              SİNİRSEL MEKANİZMALAR             
 
İnt. Dr. Eren Arslan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  
 
     Hipertansiyon  (yüksek kan basıncı) yaşa, 
cinsiyete, ırka ve coğrafyaya göre sıklığı değişmekle 
birlikte en önemli toplum sağlığı problemlerinden 
biridir. Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre 
serebrovasküler hastalıkların %62’si, iskemik kalp 
hastalıklarının %49’u yüksek kan basıncına bağlıdır. 
Hipertansiyonun (HT) toplumdaki yüksek sıklığı ve 
yetersiz kontrolü de göz önüne alınırsa, HT’ye bağlı 
mortalite ve morbiditenin katlanarak arttığı gözlenir 
[1]. Olguların % 95’inde HT’nin kesin nedeni 
bilinemez ve “esansiyel HT” adını alır. %5 sıklıkla 
neden, altta yatan başka bir hastalıktır. Bu 
hastalıklar: Böbrek parenkim hastalığı, renovasküler 
HT, feokromasitom, birincil aldosteronizm, Cushing 
sendromu, obstrüktif uyku apnesi,  aort 
koarktasyonu ve ilaç kullanma ile ilgili HT’dir [2]. 
Esansiyel HT’nin olası nedenlerini aydınlatmak, HT 
alanında yapılan araştırmaların büyük bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Etyolojide suçlanan bazı nedenler 
şunlardır *3+: 
 

 Genetik 

 Aşırı sodyum alımı 

 Yetersiz potasyum alımı 

 Nefron sayısında azalma 

 Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi 

 Stres ve aşırı sempatik aktivite 

 Periferik damar direnci 

 Hücre zarında Na-K ATPaz’da, Na-H ve Na-Li 
taşınmasında bozukluk 

 Lenfositlerde serbest kalsiyum 
yoğunluğunda artma 

 Atrial natriüretik peptit 

 Vazopressin 

 Endotel işlev bozukluğu 

 Aşırı kilo 

 İnsülin direnci ve hiperinsülinemi 

 Sigara 

 Alkol 

 Kalsiyum ve parathormon 

 Hareketsizlik 

 Anormal kortikosteroid metabolizması 

 Vazoaktif peptitler 

 Prostoglandinler 

 Fötal koşullar 

 Magnezyum, kurşun vb. diğer mineraller 

 Kafein 

 Çevre sıcaklığı ve yükseklik 

 Baroreseptörler    
 

       Son yıllarda esansiyel HT’nin sinir sistemi 
kaynaklı olabileceği, özellikle sempatik sinir 
sisteminin aşırı etkinliği ile başlayıp devam ettiği 
yönündeki kanıtlar artmaktadır *4, 5,6 ]. Yukarıda adı 
geçen nedenlerin birçoğunda sinir sisteminin rolü 
ortaktır. 
 
       Bu yazıda esansiyel HT’nin sinirsel bileşenine 
odaklanıp bu konuda en çok suçlanan mekanizmalar 
ve mekanizmaların araştırılma yöntemleri, güncel 
araştırmalardan örnekler verilerek incelenecektir. 
Yazıda asıl amaç yöntemler üzerine bilgi vermek, 
merak uyandırmak olduğu ve araştırma sonuçlarının 
birçoğu tartışma sürecinde bulunduğu için sonuçlar 
yüzeysel geçilecektir. 
         
      Sinir sisteminin esansiyel HT etyolojisindeki rolü 
ile ilgili araştırmalar 1980’li yıllarda ivme kazanmıştır 
ve hala büyük bir hızla devam etmektedir. 
Günümüzde üzerinde durulan en olası dört 
mekanizma şunlardır *4+: 
 

 Merkezi sinir sisteminin sempatik etkisi 

 Norepinefrinin sinir ucundan geri alımının 
değişmesi 

 Sempatik sinir sisteminin düzenlenmesinde 
arteryel barorefleks tampon 
mekanizmalarının bozulması 

 Anjiyotensin II ile sempatik sinirlerin 
yeniden yapılanması 

 
 
1) Merkezi sinir sisteminin sempatik etkisi 
       
      Damarlarımızın kendilerine ait bir tonuslarının 
olduğunun fark edilmesi, sinir ve dolaşım sistemi 
arasındaki köprülerin kurulmasında anahtar bir rol 
oynamıştır *7+. 
 
      1840 yılında Stilling buna “ vazomotor sistem “ 
adını vermiştir. Bu sistemin kaynağı daha önceleri 
periferik sinirlerde, ganglionlarda, medulla spinaliste 
aranmış ve artık merkezi sinir sistemine dayanmıştır.  
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   Araştırmacılar önceleri hayvanlarda şüphelendikleri 
beyin bölgelerine küçük kesiler yaparak, daha 
sonraları ise buralara sinir iletisini engelleyen bir 
nörotransmitter olan glisini enjekte ederek 
hayvanları incelemişlerdir. Glisin enjekte ettikleri bir 
bölgenin kan basıncını belirgin olarak düşürdüğünü 
gözlemişler ve beyinde sempatik vazomotor 
aktiviteden sorumlu en yüksek merkez olarak “ 
rostral ventrolateral medulla (RVLM) ”yı işaret 
etmişlerdir [7]. Ancak RVLM bu uyarıyı kendi içinde 
mi üretiyor yoksa başka bir üst merkezden mi emir 
alıyor hala araştırma konusudur. 
 
      Diğer bir ilginç çalışma, genetiği ile oynanarak 
yüksek tansiyonlu hale getirilmiş sıçanlarda (spontan 
hipertansif sıçan-SHS) yapılmıştır. GABA-A  agonisti 
olan “muscimol” iki taraflı olarak paraventriküler 
nükleuslara mikroenjeksiyon yöntemi ile verilmiştir. 
SHS’lerde, kan basıncı normal olan sıçanlarla 
kıyaslandığında muscimol enjeksiyonundan sonra 
lomber bölge sempatik sinir deşarjı ve ortalama 
arteryel basınç daha çok azalmıştır. Paraventriküler 
nükleusların özellikle dorsomedial kılıfında bu etkinin 
en yüksek seviyede gözlendiği bildirilmiştir. Merkezi 
sinir sisteminde başka merkezlerin ve yolların olup 
olmadığı, esansiyel HT’li insanlarda durumun nasıl 
olduğu yanıtlanmayı bekleyen sorulardır. 
 
2) Norepinefrinin sinir ucundan geri alımının 
değişmesi 
        
       Sempatik sinir sisteminin bir nörotransmitteri 
olan norepinefrin (NE), sinir ucundan salındıktan 
sonra sinaptik aralıktan üç yolla uzaklaştırılır: 
 
1) Aktif transport ile adrenerjik sinir sonlanmasına 
geri alınması (%50-80) 
 
2) Sinir sonlanmasından çevredeki vücut sıvılarına, 
oradan da kana difüzyonu (Kalan NE’nin büyük bir 
kısmı bu yolla uzaklaştırılır)  
 
 3) Sinir sonlanmasında monoamin oksidaz (MAO), 
diğer bütün dokularda katekol-o-metil transferaz 
(COMT) ile parçalanması (Kalan küçük bir miktar). 
Genellikle direkt olarak dokuya salgılanan NE birkaç 
saniye aktif durumda kalır. Bu durum NE’nin dokuda 
geri alınmasının ve difüzyonunun çok hızlı olduğunu 
gösterir [9]. 
 

      Esansiyel HT’li hastalarda NE kinetiğinin 
ölçümünde çeşitli yöntemler denenmiştir. Periferik 
venden verilen işaretli NE’nin, yine periferik venden 
belli sürelerle kan alınarak yarılanma ömrünün 
ölçümü ilk denenenlerden biri olmuştur [10]. 
Sistemik ölçümlerin yanı sıra artık doku düzeyinde de 
ölçümler yapılabilmektedir. Kateterizasyonla 
özellikle kalp, böbrek gibi NE metabolizmasının 
önemli olduğu düşünülen organlara ulaşılıp, NE’nin 
geri alıma uğramayıp plazmaya kaçan miktarları 
ölçülebilmektedir [4]. Diğer bir yöntem ise, NE geri 
alım inhibitörü olan “desipramin”in periferik venden 
verildikten sonra kateterizasyonla veya periferik kan 
örnekleriyle NE kinetiği üzerindeki etkisini 
incelemektir. İşaretli NE doğrudan ölçülebileceği gibi, 
sinir hücrelerindeki metabolizmasının ürünü olan 
DHPG (3,4-dihidroksifenilglikol) de ölçülebilir *4,10]. 
 
       Esansitel HT’de yukarıda bahsedilen ölçümler 
sonucunda NE’nin geri alımı, plazmaya kaçan miktarı 
ve metabolik ürünü olan DHPG hem bölgesel hem de 
sistemik olarak azalmış bulunmuştur. Diğer bir 
deyişle NE sinaptik aralıkta kalmış, hücreye geri 
alınıp metabolize olmamış, sistemik etki süresi 
uzamış, postsinaptik hücreyi (büyük olasılıkla arter 
düz kas hücresi) uyarma süresi artmış, sonuç olarak 
HT’nin gelişmesine zemin hazırlamıştır *4+. 
 
3) Sempatik sinir sisteminin düzenlenmesinde 
arteryel barorefleks tampon mekanizmalarının 
bozulması 
       
        Arteryel barorefleks, kan basıncının kısa dönemli 
düzenlenmesi, her koşulda beyin ve diğer organların 
kan dolaşımının sürdürülmesi görevini yerine getirir. 
Sistemik kan basıncını karotis ve aort damarlarındaki 
gerim reseptörlerinin uyarılması ile algılar, bilgileri 
merkezi sinir sistemine aktarır. Kan basıncındaki artış 
arteryel barorefleks yardımıyla parasempatik 
aktivasyona, sempatik inhibisyona yol açar. Böylece 
kalbin hızı ve kasılabilirliği, damar direnci ve venöz 
dönüş azalır, tansiyon düşer. Kan basıncı düştüğünde 
ise tam tersi olaylar gerçekleşir. Böylece her kalp 
atımında kan basıncı barorefleks tarafından kontrol 
edilip kısa dönemli dalgalanmalar en aza indirilmiş 
olur. Ek olarak, barorefleksi kontrol eden, arteryel 
sistemden başka nitrik oksit ve kan akış gerilimi 
(shear stress) gibi etkenlerin de olduğu bilinmektedir 
[11]. 
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        Barorefleks mekanizmalarını sorgularken 
araştırmacıların kullandığı yöntemlerden biri, deneye 
katılan insanları oturur durumdan aniden yatar 
duruma getirerek vücut negatif basınçlarını azaltmak 
olmuştur (ortostatik stres). Yatar duruma getirilince 
normalde beklenen cevap damarları kasan sempatik 
aktivitenin azalmasıdır çünkü bu pozisyonda dolaşım 
damarların kasılmasını gerektirmeden sağlanabilir. 
Eğer esansiyel HT’lilerde barorefleks yanıtlar 
bozuksa, sağlam kişilerde oluşan yanıtlardan 
sapmalar beklenir.  
 
         Daha yaygın kullanılmış olan diğer bir yöntem 
ise damar yoluyla fenilefrin [12, 13, 14], nitroprussit 
[12, 13] ve nitrogliserin [14] vererek barorefleks 
yanıtları araştırmaktır. Fenilefrin alfa-1 reseptörlere 
kısmen seçici sentetik bir alfa agonisttir. 
Vazokonstriksiyon yaparak sistolik ve diyastolik kan 
basınçlarını arttırır *15]. Nitroprussit hem arter hem 
de venleri dilate edebilen güçlü bir vazodilatatördür 
[15]. Nitrogliserin de güçlü bir vazodilatatördür, 
sıklıkla hızlı antianjinal etkisi nedeniyle sublingual 
kullanılır *15]. Sağlıklı kişilerde fenilefrin 
uygulamasından sonra yükselen, nitroprussit ve 
nitrogliserinden sonra ise düşen tansiyonun 
barorefleks tarafından normal sınırlara getirilmesi 
beklenir. Araştırmacılar barorefleksi uyaracağını 
düşündükleri bu üç ilacı uygulayıp arteryel kan 
basıncı, kalp hızı ve kas sempatik sinir aktivitesindeki 
değişimleri gözlemişlerdir.  
     
     Arteryel kan basıncı parmak fotopletismografi 
aleti ile, kalp hızı EKG ile, kas sempaik sinir aktivitesi 
ise peroneal sinir üzerinde mikronörografi yöntemi 
ile ölçülmüştür *13]. Yöntemler ortak olsa da 
çalışmalar seçilen hasta grupları açısından farklılıklar 
göstermektedir. Sonuçlar tartışmalıdır.  
 
     Özet  olarak sınırda hipertansiyonlularda 
barorefleks cevabının artmış olduğu ama bu artışın, 
refleksin arteryel bileşeninden kaynaklanmadığı  
[12], esansiyel HT’lilerde fenilefrine yanıtın azaldığı 
ancak nitrogliserine yanıtta sağlam kişilerle arada bir 
fark oluşmadığı *14], sempatik aktivasyonun 
sekonder HT’nin değil, esansiyel HT’nin bir bulgusu 
olduğu ama HT’ye sebep ne olursa olsun 
baroreflekslerle ilgili bir bozukluğun eşlik etmediği 
ortaya konmuştur *13].  
 
 

4) Anjiyotensin II ile sempatik sinirlerin yeniden 
yapılanması 
       
     Kan basıncında düşüş ve böbreğin sinirsel uyarımı 
böbrekteki jukstaglomerüler hücrelerden renin 
salgılatır. Renin, anjiyotensinojen üzerinde enzimatik 
bir etki ile anjiyotensin I  (AT I) oluşturur.  AT I orta 
derecede vazokonstriktör olup tek başına dolaşım 
fonksiyonlarında anlamlı değişiklik yapmaya yeterli 
değildir. Birkaç saniye sonra iki aminoasit 
kaybederek anjiyotensin II (AT II) haline gelir. Bu 
değişim akciğer damar endotelinde bulunan 
anjiyotensin dönüştürücü enzimi (ACE) ile 
katalizlenir. AT II’nin önemli etkileri vardır: 
 

1.Çok güçlü bir vazokonstriktördür. 
 
2.Direkt olarak böbreğe etki ederek su ve tuz 
tutulmasına yol açar. Böbrek damarlarını kasarak 
böbrek kan akımını azaltır, glomerüllerden 
tubuluslara daha az miktarda sıvı filtre edilir. Ayrıca 
tubuluslar çevresindeki kapillerlerde kan akımını 
yavaşlattığı için basıncı düşürür, tubullerden sıvının 
osmotik geri emilimini arttırır. Ek olarak tubuler 
hücrelere direkt etki eder, su ve tuz daha fazla geri 
emilir. 
 
3.AT II aldosteron sekresyonunun en güçlü 
düzenleyicilerindendir. Aldosteronun en önemli 
görevlerinden biri tubuluslardan sodyum ve dolaylı 
olarak suyun geri emilimini ve hücre dışı sıvı 
hacmini arttırması, uzun dönemde arter basıncını 
yükseltmesidir *16]. 
 

      Son zamanlarda kalpte lokal bir renin-
anjiyotensin sisteminin (RAS) bulunabileceğine dair 
kanıtlar araştırılmaktadır. Kalp dokusunda RAS’ın 
tüm bileşenlerinin bulunduğu, AT I ve AT II’nin 
üretilebildiği ama reninin dolaşan kandan alındığı 
bildirilmektedir [17].  Bir öncekini destekler nitelikte 
olan diğer bir araştırmada ise sıçanlarda lokal ACE 
inhibisyonu ile kardiyak sinirlerde NE geri alımının 
arttırıldığı, bunun da muhtemelen NE taşıyıcısının 
doğrudan aktivasyonu ile meydana geldiği 
düşünülmektedir *18]. Ancak esansiyel HT’lilerde AT 
II’nin NE metabolizmasında bir etkisi olmadığını 
söyleyen araştırmalar da vardır *4, 19]. Daha fazla 
insan ve hayvan deneyi ile desteklenmesi gereken bir 
konu olarak durmaktadır. 
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      Kalp ve damar hastalıkları tepeden su altındaki 
kısmına bakıldıkça yavaş yavaş eriyen bir buz dağı 
gibi görünüyor. Bilinmeyenler çok olsa da 
çözülebiliyor. Çözüm, günlük hayattaki karşılığı ile 
tedavi demek. Daha etkili ve doğru tedavi, HT’ye 
bağlı daha az inme, daha az kalp ve böbrek 
yetmezliği, damar sertliği, körlük ve dağın yeni buzlar 
bağlamaması demek.     
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CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ’NDE KONUĞUMUZ 
PROF.DR. MLADEN VRANİC İLE BİR SÖYLEŞİ 

 
Feyza Avcı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp 
Bölümü, 4. Sınıf öğrencisi 

 
     Bir idealin öyküsüdür aslında bilim. Hayallerin 
çaba harmanlanıp, tez olarak sunulmasıdır bir 
anlamda. Merakla tetiklenir, okumakla beslenir ve 
tecrübeyle insanlığa hediye edilir. Her şeyden önce 
sabır ve özveri ister. Bir seçimdir, hayatı adamak ve 
almaktan çok vermektir. Mladen Vranic de kendini 
diyabetin derinliklerinde bulmuş yaşayan bir efsane. 
Prof. Hasan İlkova’nın desteğiyle 16 Mayıs 2008 
tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesine gelen Vranic 
Hakkı Ogan amfisinde en son çalışmalarını içeren bir 
sunuyla bizlerle buluştu. Prof. Vranic hakkında kısa 
bir bilgi vermek istiyorum.  
  
      1930 yılında Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde 
dünyaya gelen Vranic, akademik ve sanat yüklü bir 
atmosferde büyümüştür. Babası Vlademir, 
döneminin ileri gelen matematik profesörlerinden 
biridir. Vranic’in lise yılları oldukça hareketli geçmişti. 
Avrupa ve dünyayı etkisi altına alan savaşlar ve 
emperyalizm rüzgârlarıyla bir Avrupa şehrinden 
diğerine hareket etmişler, en sonunda tekrar 
Zagreb’e dönmüşlerdir. Bu kötü şartlara rağmen, 
eğitim hayatına devam etme şansı bulan Vranic 
üniversite eğitimine tıp fakültesinde devametmiştir. 
O dönemlerde çok da fazla geçmişi olmayan 
karbonhidrat metabolizması ve diyabet üzerine ilk 
çalışmalarına Zagreb’deki bu tıp fakültesinde, başarılı 
fizyologların öncülüğünde başlamıştır. 
 
      1954’ten bu yana yaklaşık 208 makalesi 
yayınlanmıştır. 209. makalesi ise şu an basım 
aşamasında. Bunun yanı sıra, çeşitli kitap ve özel 
makalelerde de 71’e yakın bölümü bulunmakta. 
 
      Hayatı boyunca bir çok başarıya imza atan Vranic, 
78 yaşında olmasına rağmen, bir çok genç bilim 
adamının gıpta ile izlediği bir enerjiyle, bugün hala 
aktif olarak çalışmalarına devam etmekte. Tip II 
diyabet üzerindeki çevresel faktörleri baz aldığı bu 
çalışmaları ile ilgili son verilerini, Cerrahpaşa’da 
öğretim üyeleri, asistanlar ve öğrencilerle 
paylaşarak, ilgililere yeni vizyonlar sağlamıştır.  
 
 
 

Tıp Eğitimi: 
 
1948 – 1955 Zagreb Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Hırvatistan 
1956 – 1962 Fizyoloji Anabilim Dalı, Zagreb 
Üniversitesi (Doktora) 
1963 – 1965 Fizyoloji Anabilim Dalı, Toronto 
Üniversitesi (Doktora sonrası araştırma/Öğretim 
Üyesi) 
1972 Fizyoloji Profesörü, Toronto Üniversitesi 
1978 Tıp Profesörü, Toronto Üniversitesi (çapraz 
görev) 
1987 Ziyaretçi Profesör, Zagreb Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 
 
Ödüllerinden Bazıları: 
 
2005 Albert Renold Ödülü, Amerikan Diyabet 
Derneği (ödülü alan tek Kanadalı) 
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Kutlamalarında Organizasyon Komitesi Başkanı 
1995 Amerikan Fizyolojik Birimler Derneği, Solomon 
A. Berson Seçkin Okutman, Endokrinoloji ve 
Metabolizma Bölümü, Atlanta (ilk Kanadalı) 
1992 Yabancı Yardımcı Profesör, Karolinska 
Enstitüsü, Stockholm 
1992 Tıp Doktoru Şeref Payesi – Karolinska Enstitüsü 
Tıp Fakültesi (sadece 2 Kanadalıya ödül verilmiş) 
1991 Seçkin Bilimsel Başarı için Banting Madalyası ve 
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Araştırma İlgi Alanları 
 

 Hiperglisemi ve hipogliseminin kas, karaciğer 
ve beyindeki adaptif etkileri. 

 Stres ve egzersizin metabolik sendrom ve tip 
2 diyabetin oluşumundaki etkileri. 

 Öncül stresin ve hipogliseminin, hipotalamik-
hipofiz-adrenal aksın cevabı üzerindeki ve tip 
1 diyabet modellerindeki karşıt regülasyon 
üzerindeki etkileri.  

 Hipoglisemi esnasında tip 1 diyabet 
modellerindeki glukagon eksikliğinin 
mekanizması. 

     Prof. Vranic ile sunumu öncesinde Prof. İlkova’nın 
odasında buluştuk. Yanında, Michigan Üniversitesi, 
Dâhiliye Profesörlerinden Sayın Sümer Pek de vardı. 
Bu saygıdeğer bilim adamları birçok çalışmaya 
beraber imza atmışlar. Keyifli bir sohbetin ardından, 
sunum için salona geçtik. Sunum sonrasında Sayın 
Vranic ile kısa bir röportaj yapma imkânını yakaladık: 
 
Sayın Vranic öncelikle Türkiye’ye hoş geldiniz. 
Umarım keyifli vakit geçiriyorsunuzdur. Türkiye’yi 
nasıl buldunuz? 
 
     13 sene önce insülinin keşfinin 75. yıl dönümü ve 
Türkiye Diyabet Derneği’nin 40. yıl dönümü için 
İstanbul’a gelmiştim. Derneğin onur üyeliğini 
vermişlerdi. O zaman da çok beğenmiştim İstanbul’u.  
 
     Bu sefer de dünya harikalarından biri olan 
Kapadokya’yı ve Akdeniz’de bulunan bazı arkeolojik 
bölgeleri gezmeyi planlıyorum. 
 

Şimdiden iyi eğlenceler. Biraz kariyerinizin 
başlangıcına gitmek istiyorum. Hayatınızdaki 
dönüm noktalarından bahsedebilir misiniz? 
 
     Pankreatik glukagonun keşfini kariyerimin 
başlangıcı olarak nitelendiriyorum. Sümer’le 
yaptığımız bilimsel çalışmalar da hayatımdaki önemli 
noktalardandır.  
    
     Ama daha geriye gittiğimizde iki önemli isim var: 
 
     Aslında ben resmi olarak Prof. Best’in yanında 
doktora sonrası araştırmamı yapıyordum. O süre 
zarfında iki kişiyle çalıştım. İlki Rapaport, 
muhtemelen deneysel köpek modeli üzerinde çalışan 
en iyi cerrahtı; dolayısıyla, deneysel cerrahi adına 
ondan çok şey öğrendim. 

     Diğer isim ise, Wrenshall, Toronto/Kanada ve 
Brooklyn /Amerika’da bulunan iki okulda, radyoaktif 
izleyiciler konusunda önde gelen isimlerden biridir.   
    
     Bir de matematik alt yapısına sahip olan yaz 
dönemi öğrencilerim. Bu öğrencilerle yeni metotlar 
geliştirdik. Metotlar, buluşların anahtarlarıdırlar; bu 
sayede çok yol kat ettik. 
 

Sizi bilimle buluşturan neydi? Ekonomik, sosyal 
ve kültürel olarak ele alabilir misiniz? 
 
      Tek kelimeyle merak. Biliyorsunuz, tıp 
fakültesinde okudum. Ve eğitimim esnasında, yazları 
fizyoloji bölümündeki çalışmalara katıldım. O 
dönemde diyabet yörüngesinde çalışılan tek konu 
karbonhidrat metabolizmasıydı. Benim de oldukça 
ilgimi çekti. Türkiye’de tıp eğitimi nasıl bilmiyorum 
ama orada 6 sene sürüyor ve ben de 2. senemi 
tamamladığım yaz tatilinde ilk adımlarımı atmış 
oldum. İlerleyen senelerde babamda da diyabet 
ortaya çıktı. Amcam ve babaannemde de vardı. Fakat 
babamın ki biraz kuşkulu; çünkü oldukça zayıftı. 
  
      Şunu belirtmeliyim ki, bu alandaki çalışmalarımda 
en çok ilgimi çeken konu, glikoz devri (turnover)dir. 
Yani, glikozun üretimi ve kullanımıyla ilgili döngü,  
çalışmalarıma bir hayli yön vermiştir. 
    
     Bu arada, babamın akademik kariyeri ve yaşamı 
da bu seçimimde önemli bir rol oynamıştır.  
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Tıp, çok uzun bir yol ve cesaret istiyor. Bu yola 
çıkmadan önce önemli bir hedefiniz var mıydı? 
 
     Açıkçası, sadece bir bilim adamı olmak istiyordum,   
başlarken belirli bir bölüm yoktu kafamda. Fakat 
eğer Amerika’da olsaydım, sanırım bir biyokimyacı 
olurdum, çünkü Amerika, o dönemde biyokimyada 
oldukça iyiydi. 
    
     Hırvatistan’da temel bilimlerle, klinik tıbbı 
birleştirmek olanaksızdı. Klinisyenler çok uzun saatler 
boyunca çalışıyorlardı. Bu yüzden, bir karar vermek 
zorundaydım: bir temel bilimci mi olmak istiyordum, 
yoksa klinisyen mi? Evet Amerika’da olsaydım ve 
gene tıp okuyor olsaydım, büyük olasılıkla, klinik 
tıbbı, temel bilimlerle birleştirirdim. Çünkü orada 
klinisyenler Hırvatistan’da olduğu gibi uzun saatler 
çalışmıyorlardı ve işleri yarım günde bitiyordu. Bu 
durum tetikleyici olabilirdi. 
 

Hırvatistan’da doğup büyümenize rağmen 
bugün Kanada’dasınız ve oranın önemli 
vatandaşlarından birisiniz. Sizi buna iten sebepler 
nelerdi? 
 
      İki sebep vardı: Öncelikle, Yugoslavya o dönemde 
komünist bir rejimle yönetiliyordu. Evet, belki de o 
zamanlardaki komünist rejimler içerisinde en iyisiydi 
ama ben demokratik bir ülkede yaşamak istiyordum. 
Bu yüzden, oralarda kalamazdım. 
    
      İkinci sebebim ise, akademik kariyerime öğretim 
üyesi olarak devam etmek istememdi ve Zagreb’de 
bu çok zor olacaktı.  
    
      Bu, benim için çok zor bir karardı ve üç 
seçeneğim vardı. Amerika’ya veya Kanada’ya 
gidebilirdim ya da Zagreb’e geri dönecektim. Öyle 
zor bir süreçti ki, o dönemde ülser olmuştum. 
 

Çocuklarınızdan tıp seçen oldu mu? Ya da onları 
tıpa yönlendirdiniz mi? 
 
      Esasen, çocuklarımın hiç biri tıpı tercih etmedi. Üç 
kızım var. Biri, avukat; biri, finansla ilgileniyor ve 
diğeri de politikacı.  
Bu noktada şunu söyleyebilirim: Bir bilim adamının 
yaşamı ilginç olabilir ama kolay değildir. 
 

Son olarak, Türkiye’de tıp fakültesi öğrencileri 
bilim yolunda nasıl adımlar atabilirler, neler 
önerirsiniz? 
 
      Türkiye’yi tam olarak bilmiyorum ama Kanada 
adına konuşacak olursak, mezun veya hala öğrenci 
olan tıp fakültesi öğrencileri orada, yazlarını bilimsel 
çalışmalar yaparak değerlendiriyorlar. Hatta bir kısmı 
senelik projeler yapıyorlar. Mesela, benim bir 
öğrencim var, haftada bir gün geliyor. 
    
       Ayrıca, makale okumak da çok yardımcı olacaktır. 
Birkaç büyük ismi tanıyarak başlanabilir bu yola. 
Başlangıçta konu seçmekten önce, önemli birkaç ismi 
takip etmek yol gösterici olabilir. Ve tabi ki 
derlemeleri okumak da çok yarar sağlayacaktır. 
 

Bu keyifli röportaj için çok teşekkür ederim.  
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                            NARKOLEPSİ 
 
Çiğdem Tel, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe Tıp 
Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi 
 
      Narkolepsi, aşırı gündüz uykusu, katepleksi (ani 
kas tonusu kaybı), hipnogojik halusinasyonlar ve 
uyku paralizisiyle karakterize progresiv olmayan 
kronik özgün bir uyku hastalığıdır. Tanısı güç olan ve 
hastaların sosyal hayatını büyük ölçüde etkileyen bu 
hastalık doğru teşhis adına hekimlerin dikkatini 
çekmelidir. 
 
      Çoğu vaka sporadiktir; ancak genetik ve çevresel 
faktörler de narkolepsi gelişimi için önemlidir.19. 
yüzyılın sonlarında tanımlanmasına rağmen, 
patofizyolojik mekanizması hayvanlarda narkolepsi 
geninin keşfinden sonra şekillenmiştir. Pozisyonel 
klonlama ve knockout hayvan modelleriyle yapılan 
çalışmalarda hipokretin/oreksin  ligand  ve 
reseptörlerinin keşfi narkolepsi patogenezinde 
dönüm noktasıdır. 
    
     Hipokretin/oreksin nöroendokrin fonksiyonlar ve 
enerji homeostasisi gibi çeşitli hipotalamik 
fonksiyonları içeren yeni bir nöropeptiddir. İnsanda 
hipokretin ilişkili genlerde mutasyon nadirdir ancak 
hipokretin ligand defektleri çoğu vakada ortaya 
çıkmıştır, klinikte beyin omurilik sıvısında (BOS) 
düşük ya da tespit edilemeyen hipokretin seviyeleri 
olarak karşımıza çıkar. Normal değerinin yüzde 30 
altında BOS hipokretin seviyesi International 
Classification of Sleep Disorders (ICDS)’ye göre 
narkolepsi için diagnostik kriterdir.  
 
      Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda Avrupa 
ülkeleri ve ABD de benzer prevalanslar elde 
edilmiştir(0.02-0.067%). Başlama yaşı çocukluk 
döneminden 50li yaşlara kadar değişebilirken, 
genellikle ikinci dekatta ortaya çıktığı görülmüştür. 
Cinsiyete göre farklılık yoktur, birinci derece 
akrabalarda risk artışı 1-2%,yani normal populasyona 
göre 10-40 kat fazladır. Ancak çevresel etmenler 
hastalığın gelişiminde major rol oynamaktadır. Sık 
sözü edilen faktörler kafa travması, uyku 
düzenindeki ani değişiklik ve çeşitli enfeksiyonlardır;  
bu faktörler için henüz kontrol grubuyla 
karşılaştırmalı çalışmalar bulunmamaktadır. 
 
 
 

Aşırı Gündüz Uykusu 
 
      Aşırı gündüz uykusu ve katepleksi narkolepsinin 
iki primer semptomudur; ancak en sık ve ilk ortaya 
çıkan semptom aşırı gündüz uykusudur. Genellikle 
hastada kronik yorgunluk, uykusuzluk hissi uyandırır 
ve karşı konulamaz uyku ataklarıyla kendini gösterir. 
Bu uyku atakları alışılmamış durumlarda (yemek 
anında, konuşmanın ortasında, araba kullanırken…) 
ortaya çıkabilir ve mikro uyku epizotlarıyla birlikte 
gidebilir, hasta yaptığı işe yarı baygın halde devam 
edebilir, bu fenomene otomatik davranış denir. 
Çalışmalarda öğrenme ve konsantrasyon 
problemlerinin sıklıkla narkolepsiyle ilişkili olduğu 
görülmüş; psikofizyolojik testler  genellikle normal 
bulunmuştur. Birçok vakada aşırı gündüz uykusu ve 
uyku atakları hastaların sosyal yaşamını büyük 
ölçüde etkilemiş, kısa şekerlemeler ve gece uyku 
düzeni ile uyku ataklarının azaldığı görülmüştür. 
 
Katapleksi 
    
      Katepleksi, narkolepsi için patogonomiktir. Güçlü 
emosyonlarla (özellikle gülme) tetiklenen ani kas 
tonusu kaybıdır. Hipokretin yokluğuna bağlı olarak 
ortaya çıktığı gösterilmiştir. Katepleksi anlıktır, göz ve 
respiratuar kaslar dışındaki tüm kasları etkileyebilir, 
bilinç yerindedir, hızlı düzelme vardır ve genellikle 
bilateraldir. Sıklıkla dizlerde fleksiyon, kollarda 
güçsüzlük, çene ve yüz kaslarının etkilenmesiyle 
kendini gösterir. 
 
Uyku Paralizisi 
 
      Tüm narkolepsi vakalarının %20-50’sinde görülür 
ve sıklıkla hipnogojik halusinasyonlarla birliktedir. 
Uykuya dalış ve uyanma sırasında kasların kısa süreli 
güçsüz olma durumudur. Hasta parmağını bile 
oynatamayacak durumdadır. Uyku paralizisi birkaç 
dakika sürer ve ses veya dış uyaranlarla sona erer. 
Hipnogojik ve hipnopompik halusinasyonlar 
Anormal görsel ve işitsel algıların uykuya dalarken 
(hipnogojik) ve uyanırken (hipnopompik) olması 
durumudur. Bu algılar genellikle korkutucu ve 
tehditkârdır. Poligrafik çalışmalar bu 
halusinasyonların REM döneminde çok daha sık 
oldugunu göstermiştir. Hipnogojik halusinasyonlar 
genellikle uyku atakları ve katepleksiyle birlikte 
seyreder. 
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Diğer Semptomlar 
 
     Sık görülen semptomlardan biri de insomniadır. 
Narkoleptikler uykuya kolay dalarlar fakat kısa süre 
sonra uyanıp tekrar dalmakta zorlanırlar, gece 
uykuları oldukça rahatsızdır. Diğer semptomlar 
huzursuz bacak sendromu, REM uykusu bozukluğu, 
diğer parasomnialar ve obstruktif uyku apnesidir. 
Narkolepsinin enerji homeostasıyla da ilişkili olduğu 
söylenmiştir. Narkoleptiklerin çoğunda obezite, 
insulin resistan DM, yüksek tansiyon mevcuttur. 
 
Teşhis 
 
     Klinik tanı aşırı gündüz uykusu ve/veya en az 6 ay 
devam eden uyku atakları ve katepleksi hikayesiyle 
konur. ICDS’ye göre katepleksi olmaksızın aşırı 
gündüz uykusu varlığında teşhis eğer bir ilişkili 
semptom  (uyku paralizisi, hipnogojik 
halusilasyonlar, otomatik davranışlar, düzensiz uyku) 
mevcutsa ve ortalama uyku latensi 8 dk. dan az veya 
multipl sleep latency test(MSLT)’te en az 2 uyku 
başlangıcında REM periodu varlığı (SOREMPs) 
görülmüşse mümkündür. Klinik ve polisomnografik 
kriterlere ek olarak HLA DQB1 0602 pozitifliği tanıyı 
destekleyicidir. Ayrıca CSF hipokretin-1 ölçümü 
narkolepsi-katepleksi teşhisinde major rolü 
üstlenmiştir. 
 
      Ayırıcı tanıda diğer hipersomnialar (uyku apne 
sendromu, idiopatik hipersomnia, depresyon ilişkili 
hipersomnialar), senkop (katepleksi dominantsa), 
epilepsi,  şizofreni düşünülmelidir. 
 
Narkolepsinin patofizyolojisini keşfetmek 
 
     Normal uyku, REM (rapid eye movement) ve non-
REM uykusu olmak üzere ikiye ayrılır. N-REM uyku 
talamokortikal nöronların yavaş dalgalarıyla 
karakterizedir, bu yüzden yavaş dalga uykusu olarak 
adlandırılır. Uyku siklusunun yaklaşık yüzde 80’ini 
oluşturur. Elektroensefalografik (EEG), endokrin ve 
fizyolojik değişikliklere göre dört evreye ayrılır 
(S1,S2,S3 ve S4). REM uykusu tek fazdan oluşur ve 
normalde N-REM uykusunu takip eder. Bu uyku 
siklusu yaklaşık 90 dakika sürer ve bir gecede 4-5 kez 
tekrarlanır.  
 
     Narkoleptiklerde uykuya dalışın uyanıklıktan 
hemen sonra REM uykusunun ortaya çıkmasıyla 
oluştuğu düşünülmüştür. Bu hipotez oldukça basite 

indirgenmiş olsa da aşırı gündüz uykusu ve hem REM 
hem N-REMde görülen uyku latensinin kısalmasını 
açıklayamaz. Bir diğer hipotez narkolepsiyi uyku, 
uyanıklık mekanizmalarının kontrolünün 
bozulmasına bağlar. Uyku uyanıklık değişimleri 
pontin retiküler formasyonda birbiriyle bağlantılı iki 
nöronal grubun ürettiği uyarıcı(kolinerjik) ve 
baskılayıcı(aminerjik) nörotransmitterlerin karşılıklı 
etkileşimine bağlıdır. 
 
     1980’lerde human leukocyte antigene (HLA) 
DR2’nin keşfi de narkolepsi için bir dönüm 
noktasıdır. Özellikle HLA DQB1 0602 narkolepsi-
katepleksili hastalarda %90, katepleksi görülmeyen 
narkoleptiklerde %41 ve normal populasyonda %18-
35 bulunur. HLA ile olan bu güçlü ilişki ‘Narkolepsi 
acaba otoimmun bir hastalık mıdır?’ sorusunu akla 
getirmiştir; ancak narkolepsiyle ilişkili inflamatuar bir 
prosess veya immun bozukluk bulunamamıştır.  
 
      Klasik otoantikorlara ya da oligoklonal BOS 
bantlarında artışa da rastlanmamıştır. Tipik 
otoimmun patolojiler (eritrosit sedimentasyon hızı, 
serum immunglobulin seviyeleri, C-reaktif protein 
seviyeleri, kompleman seviyeleri) narkoleptiklerde 
normaldir. Son çalışmalarda organ-spesifik ve nöron-
spesifik oto-antikorların varlığı araştırılmış ancak bu 
oto-antikorlara rastlanılmamıştır, preprohipokretin 
ve ürünlerine karşı reaktif IgG  de gözlenmemiştir. 
 
    1998de hipokretin/oreksin denilen yeni bir 
hipotalamik nöropeptit bulunmuş, lateral 
hipotalamustan üretilen bu peptidin uyku uyanıklık 
siklusunu regule etmede, beslenme davranışlarında, 
nöroendokrin, otonomik ve metabolik 
fonksiyonlarda rol oynadığı ortaya çıkmıştır. 
Hipokretin 1 ve 2 nin azalmasıyla uyanıklıkla REM 
dönemi arasında hızlı geçişin görüldüğü ve 
narkolepsi-kateplekside BOS hipokretin-1 
konsantrasyonunun azaldığı gözlemlenmiştir.  
 
    Canine narkolepsi modelde pozisyonel 
klonlamayla yapılan çalışmada otozomal resesif 
mutasyonun köpeklerde narkolepsi nedeni 
olabileceği düşünülmüş, hipokretin reseptör gen 
(HCTR2)in yokluğunun canine narkolepside major 
neden olması, hipokretinin uykuyu module eden ana 
nörotransmiterlerden olduğunu kanıtlamıştır. Ancak 
insanda gen mutasyonuna bağlı narkolepsi çok 
nadirdir.  
 



 
26 

     Hipokretin ligand eksikliği, hipokretin nöronlarının 
masif kaybı vardır ve nedeni hala bilinmemektedir. 
Hastalığın başlamasında rol oynayan ve daha sonra 
kaybolan bir otoimmun mekanizma olasılığından 
bahsedilmektedir. BOS hipokretin düşüklüğü tanıya 
yardımcı rol oynar. BOS hipokretin-1 konsantrasyonu 
110 ng/L nin altındaysa narkolepsi-katepleksi için 
%94 pozitif bir değerdir. Kontrol grubunda ya da 
diğer nörolojik hastalıklarda bu değer 200 ng/L nin 
üstündedir.  
 
Tedavi 
 
     Tedavinin temelinde uyku hijyeninin sağlanması 
vardır. Hastaya gün içinde uyuklaması önerilir. 
Deksamfetamin, modafinil, klomipramin, viloksazin, 
fluoksetin, diğer ssriler, venlafaxine kullanılan 
ilaçlardandır. Hipokretin replasman tedavisi ise 
gelecekte öngörülen tedavilerdendir. 
 
Kaynaklar: 
 

1. Nishino S. Clinical and neurobiological aspects of narcolepsy. 
Sleep Medicine 8  373–399,2007 
2. Nishino S. Narcolepsy:Pathophsiology and pharmacology.J 
Clin Psychiatry 68-13,2007 
3. Zeman A , Britton T , Douglas N ,Hansen A ,Hicks J ,Horward R 
,Meredith A , Smith I ,Stores G ,Wilson S,,Zaiwalla Z. Narcolepsy 
and excessive daytime sleepiness.BMJ ;329:724-8,2004 
4. Victor M , ARopper AH. Adams and Victors Manual of 
Neurology.Mcgraw-Hill,2004. 
5.  Maret S, Tafti M. Genetics of narcolepsy and other major 
sleep disorders: Swiss Med Weekly ;135:662–665,2005 
6. Ohayoni MM, Ferini-strambi L. ,Plazzi G , Smirne S , 
Castronovo V. Frequency of narcolepsy symptoms and other 
sleep disorders in narcoleptic patients and their first-degree 
relatives. J. Sleep Res.  14, 437–445,2005 
7.    Lecea L , Gregor Sutcliffe J. The hypocretins and sleep; 1742-
4658. 2005 
8. Baumann CR , Bassetti CL. Hypocretins (orexins): clinical 
impact of the discovery of a neurotransmitter.  Sleep Medicine 
Reviews  9, 253–268,2005 
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                            TIBBİ FOTOĞRAFÇILIK 

 
 Çiğdem ARSLAN, Burak GİRAY,  Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi,  5. sınıf Öğrencileri 
 
     Fotoğrafçılık birçok alanda kullanıldığı gibi tıpta da 
kendine kullanım alanı yaratmıştır. Bir meslek olmak 
dışında hobi özelliği de taşıyan fotoğrafçılık, son 
yıllarda görsel özellik taşıması, geliştirilen çekim 
yöntemleri, kolay ve ucuz elde edilebilirliği nedeniyle 
birçok alanda kullanılır olmuştur. Fotoğraf 
makinelerinin herkese hitap edecek şekilde kullanım 
kolaylığı kazanması ile birlikte sadece an’ı 
ölümsüzleştirmek için değil bazı alanlarda görsel 
kanıt gösterebilmek için de kullanılmaktadır. 
      
     1813 yıllarında fotoğrafçılığın ilk ve esaslı 
gelişmesi Joseph Nicephore Niepce (1765-1833) ile 
başlar ve modern anlamda ilk doğa fotoğrafı çeken 
insan olarak bilinir. Niepce 1816’da vernikle saydam 
hale getirilmiş olan kağıt üzerindeki bir görüntüyü 
kalay levha üzerine geçirmeyi başarmıştır.  
 

     Fotoğrafçılıktaki görüntülerin saptanması 

tekniğine benzer bir yöntem de tıbbi alanda 

geliştirilmiştir.  1895 yılında Alman bilgini Wilhelm 

Röntgen tarafından keşfedilen X ışınları, ışık 

dalgalarından daha kısa olan elektromagnetik 

dalgalardır. Röntgen, gazların içinden geçen elektrik 

yolunu araştırmak amacıyla, katod ışın tüpüyle 

deney yaparken, baryum platin siyanür levhasından 

yayılan radyasyonun şeffaf olmayan cisimlerin 

içinden geçebildiğini fark etti. Karısı elini ışınların 

üzerinde bir müddet hareketsiz tutup, ışınlar 

fotoğraf paleti üzerine düştüğünde, görüntüyü biraz 

iyileştirince elindeki kemiklerin ve parmağındaki 

yüzüğün gölgesinin palete düştüğünü fark etti. Bu o 

zamana kadar alınan ilk röntgenogram’dı. Bu ışınların 

yapısını bilmediğinden X-rays adını verdi.  

 

     Çok yoğun bir ışın demeti incelenecek nesneye 

yöneltildiğinde; ışınlar karşılaştıkları bölgelerin 

kalınlığına ve yoğunluğuna göre, nesneden az veya 

çok geçer ve böylelikle nesnenin öte tarafından çıkan 

ışınlar bir fotoğraf filmini (radyografi) veya flüorışıl 

bir ekranı etkileyerek (radyoskopi) görüntü sağlar. 

  
Resim 1: İlk röntgen  örneği 

 
     Tıbbi fotoğrafçılık röntgenle başlayan ve 
günümüzde birçok tıbbi müdahalenin 
görüntülenmesinde videonun yanı sıra birçok hekim 
tarafından kullanılmaktadır. Tıbbi araştırmalar 
yapanlar çalışmalarının daha rahat anlaşılması, 
kalıcılık kazanması ve arşivlemeyi kolaylaştırdığı için 
fotoğrafik belgelemeler yapmaktadırlar. Doktorların 
araştırmalarını, hastalarında uyguladıkları tedavilerin 
gelişme ve sonuçlarını, ameliyat tekniklerini 
fotoğrafik belgelerle üniversite hastanelerinde 
eğitimlerde, sempozyumlarda, konferanslarda, 
sunumlarda ve tıbbi yayınlarda kullanabilmeleri 
büyük kolaylık sağlamaktadır. 
      
     Fotoğrafik kayıtlar yeni TCK ile artan malpraktis 
davalarının aydınlatılması ve hekimin yersiz 
suçlandığı durumların kanıtlanabilmesi için çok 
önemli bir yer teşkil etmeye başlamıştır. Ayrıca adli 
vakaların tutanaklarında görsel kaydın tutulmasında 
olduğu gibi, ameliyat öncesi ve sonrası durum 
değerlendirmeleri için veya kadavra, biyopsi ve 
otopsilerin görüntülenmesinde de kullanılmaktadır. 
      
     Tıpta fotoğrafları çok fazla kullanan dallardan biri 
de plastik cerrahi bölümüdür. Özellikle günümüzde 
artan kozmetik nedenli cerrahi ameliyatları öncesi 
çekilen fotoğrafların bilgisayar teknolojisiyle 
birleştirilerek hasta ve hekime postoperatif görüntü 
hakkında ön fikir sunmasıyla büyük bir yer 
edinmiştir.  
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     Ayrıca anatomik yapıların gerek kadavrada 
gerekse ameliyat sırasında veya otopside olduğu gibi 
görüntülenmesi de tıbbi resmin yerini almaya 
başlamıştır. 

 
Resim 2: Kafa Tabanı Fotoğrafı 

  
     Ülkemizde son zamanlarda tıbbi fotoğrafçılığın 
görüldüğü bir başka yer de doğumhanelerdir. 
Günümüz ebeveynlerinin artan talepleri 
doğrultusunda belli başlı birkaç doğum hemşiresinin 
doğar doğmaz bebeğin ilk halinin görüntülenmesi ile 
tıpta kullanım alanını genişletmiştir. 

 

 
Resim 3: Doğum anı 

 
      Fotoğrafçılıkla ilgilenenler için birkaç önemli 
noktadan da bahsetmek gerekir. Küçük ayrıntılarla 
büyük farklar yaratabilirsiniz. İyi bir fotoğraf 

çekebilmek için netlik ve ışık ayarını iyi yapmak, 
çekim sırasında makineyi sarsmamak gerekir. Işık 
fotoğrafçının en önemli malzemesi olduğu için ışığın 
doğru kullanımı önem taşır. Değiştirilebilen objektifli 
makineler (SLR -single lens reflex- ; dijital olanlarına 
da D-SLR denilir. ) aynayla yansıtma tekniğini 
içerdiklerinden objektiften görülen alanın aynısını 
resmederler. Sabit ayarlı değiştirilemeyen geniş açılı 
objektife sahip bir makineniz varsa aynı noktadan 
bakıldığında daha geniş bir alanı görüntüleyebilirsiniz 
[1].  

Fakültemizde Cerrahpaşa Fotoğrafçılık Kulübü 
( CEFOT ) fotoğrafçılıkla ilgilenen herkese bu konuda 
yardımcı olan üyeleri barındırmakta. Her haftasonu 
şehir içi gezileri, senede birkaç kez şehir dışı gezileri 
düzenleyen CEFOT sahip olduğu karanlık odasıyla 
tüm üyelerine ücretsiz fotoğraf basımıyla, sene sonu 
sergisinde de tüm yılın çalışmalarını sunuyor. 

 

 Resim 4: Sağ Hepatik Arter Varyasyonu 

 
      

Kaynaklar: 

 

1.Barut Ç, Ayoğlu FN, Kargı E, Barut A. Tıbbi Fotoğrafçılık Temel 

İlkeler Ve Standardizasyon. Mediforum, 2: 89-95,2003 

 2.Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Fotoğraf Arşivi 
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                       TÜMÖR ANJiYOGENEZİ 
 
Reha Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe Tıp 
Bölümü, 5. Sınıf Öğrencisi 
 
Giriş 
 
         Mevcut olan kan damarlarından yeni damar 
oluşmasına Anjiyogenez denilir.  Anjiyogenez,  insan 
vücudunda doğal fizyolojik bir olay olabildiği gibi 
patolojik de olabilen bir olaydır. Yara iyileşmesi ve 
kadın menses sürecinde fizyolojik iken; tümörler, 
inflamatuar hastalıklar ve dejeneratif maküler göz 
hastalıklarında patolojiktir [1]. Anjiyogenezin 
moleküler mekanizması çözülebilirse tümörler başta 
olmak üzere birçok hastalıkta yeni tedavi 
yaklaşımları geliştirilebilecek ve bu hastalıkların 
tedavisinde başarılı sonuçlar alınabilecektir. 
 
                           ANJİYOGENEZ 
 
      Anjiyogenez büyüme faktörleri,  sitokinler ve 
bunların reseptörlerinin rol oynadığı karmaşık bir 
olaydır. Endotel hücreleri bu olayda temel rol 
oynamaktadır (1). Anjiyogenez,  hipoksi ve 
enflamasyon uyarısı sonucu aktivatör faktörlerin 
artması ve inhibitör faktörlerin azalması ile 
başlamaktadır (1,2). Bu faktörler aşağıda 
gösterilmiştir. 
 

AKTİVATÖR FAKTÖRLER  İNHİBİTÖR 
FAKTÖRLER  

VEGF (vasküler endotelyal 
büyüme faktörü)                                      
PDGF (Platelat kaynaklı büyüme 
faktörü)                                 
EGF(Epidermal büyüme faktörü)        
FGF(Fibroblast büyüme faktörü)                          
TGF- α,β(tümör büyüme faktörü)                              
IL-8                                                                       
TNF-α(Tümör nekroz faktör)  

Trombospondin 
Angiostatin 
Endostatin        
VEGF inhibitörü   
TNF -α,β  

 Tablo:  Anjiyogenezde Rol Alan Faktörler 
          
 
      
 
 

 
 
     Anjiyogenez aşağıdaki olayları kapsayan 
karmaşık bir olaydır  [1,2]: 
 
       1)Bazal membran ve ekstraselüler matriks 
(ECM)’in proteolitik enzimlerle yıkılması:  
Anjiyogenik faktörler matriks metalloproteinazlar 
(MMP)  ve plazminojen aktivatör (PA) enzimlerini 
aktive eder. Bu enzimler bazal membranı ve ECM’yi 
yıkar.   
                   
      2)Endotel migrasyonu: Anjiyogenik faktörler 
endotel hücrelerindeki reseptörlerine bağlanarak 
onları aktive eder ve endotel hücrelerinin ECM içinde 
göçünü sağlarlar. 
 
        3)Endotel proliferasyonu: ECM içinde göç eden 
endotel hücreleri büyüme faktörlerinin etkisiyle 
çoğalır.  
 
        4)Lümen oluşumu,  matürasyon, anjiyogenezin 
inhibisyonu: İntegrinler ve diğer membran 
proteinleri endotel hücrelerinin birleşmesini ve 
ECM’ye tutunmalarını sağlayarak lümen oluşumunu 
sağlarlar. Yeni oluşan kapillerler olgunlaşırlar ve en 
son olarakta anjiyogenez inhibe edilir. 
 

 
      Resim-1: Anjiyogenez ve Evreleri [3] 
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                       TÜMÖR ve ANJİYOGENEZ   
 
      Yapılan çalışmalarda avasküler neoplastik hücre 
topluluklarının en fazla 2-3 mm çapa veya 0,5mm3 
hacme kadar büyüyebildikleri gösterilmiştir [1,4].  
Avasküler neoplastik hücre toplulukları bu 
büyüklüklere kadar difüzyon ile beslenebilirken bu 
büyüklükten sonra kan damarları ile perfüzyona 
ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle anjiyogenez 
tümörler için çok önemlidir. 
 

  
Resim-2 : Tümörün  Beslenmesi *5+ 
 
                    TÜMÖR ANJİYOGENEZİ 
 
     Tümöral anjiyogenez fizyolojik anjiogenezden 
farklıdır *2,4+. Fizyolojik anjiyogenez stabil bir olay 
olup kendi kendisini sınırlandırır ama tümöral 
anjiyogenez stabil değildir. Hipoksi sonucu tümöral 
anjiyogenez olur. Tümöral anjiyogenez sonucu tümör 
büyür. Tümör büyüdükçe yine  hipoksi  olur ve  yine  
anjiyogenez  uyarılır. Dolayısı ile tümöral anjiyogenez 
fizyolojik anjiyogenez gibi sınırlı bir olay değildir 
*2,4+. Fizyolojik anjiyogenezle  oluşmuş bir kapillerde 
her bir  lümen  başına  1-2  endotel  hücresi  
bulunurken  beyin  tümörleri  kapillerlerinde  lümen  
başına   5-10 endotel hücresi bulunmaktadır *4+. 
Tümör mikro damarlanması normal dokulardaki 
mikro damarlanmaya benzemez. Normal dokularda 
arter,  arteriyol, kapiller, postkapiller venül ve ven 
yapısı bulunurken tümörlerde arteriyo-  venöz şant 
veya değişik şekillerde olmaktadır. Dolayısı ile 
tümörlerdeki mikro damarlanma dokulardaki gibi 
değildir *4+. Normal bir dokuda anjiyogenik aktivite 
homojen iken vaskülarize bir tümörde anjiyogenik 
aktivite heterojendir. Vaskülarize tümörde tüm 
tümör hücreleri anjiyogenik değildir. Çok iyi 
vaskülarize tümörlerde dahi mikrodamar 
dansitesinin düşük olduğu alanlar ve yüksek olduğu 

alanlar bulunmaktadır ve anjiyogenik aktivite 
heterojendir  [4] . 

Resim-3: Tümör Anjiyogenezi [6] 
 
                       ANJİYOGENEZ ve METASTAZ 
 
      Yapılan çalışmalar anjiyogenezin tümörün 
invazyonunu ve metastazını kolaylaştırdığını 
göstermiştir [1,4].  Anjiyogenez invazyon için şart 
olmamakla birlikte tümörün invazyonunu ve geniş 
alanlara yayılmasını kolaylaştırdığı gösterilmiştir [4]. 
Anjiyogenez metastaz için çok önemlidir. Deneysel 
çalışmalarda, neovaskülarizasyondan önce tümör 
hücrelerinin nadiren dolaşıma girdikleri gösterilmiştir 
*7+.  Anjiyogenez metastatik kaskadın başında olduğu 
kadar sonunda çok önemlidir. Tümör başarıyla 
metastaz yapmış olsa bile hedef organda hemen 
vaskülarize olamayabilir ve mikroskobik boyutlarda 
kalabilir. Bu bize tümör anjiyogenik iken metastaz 
yaparsa tümörün saptanabilme olasılığının daha 
yüksek olduğunu gösterir  *4+. 
         
             TÜMÖRAL ANJİYOGENEZİN ŞİDDETİ 
 
      Klinik veriler ve yapılan çalışmalar tümörün 
metastatik potansiyelinin ve prognozunun 
anjiyogenezin  şiddetiyle  ilişkili  olabileceğini  
göstermektedir *7+. Tümöral anjiyogenezin şiddetini 
belirlemek için,  mikrodamar dansitesinin 
saptanması,  anjiyogenik faktörlerin kan ve idrarda 
ölçülmesi, anjiyogenik proteinlerin doku düzeylerinin 
saptanması gibi analizler yapılmaktadır  [7]. 
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ANJİYOGENEZ ve TEDAVİ 
 
     Kanserlerde yeni tedavi yaklaşımlarında, growth 
faktörler ve reseptörleri, sinyal ileti yolakları, 
anjiyogenez ve ECM hedef alınarak hedefe yönelik 
tedavi yapılmaya çalışılmaktadır [8]. Anjiyogenezde 
en önemli mediatör VEGF’dir *10+. Dolayısı ile 
anjiyogenez tedavisinde en önemli hedef VEGF ve 
VEGF reseptörleridir. Avastin VEGF inhibitörü ve 
Sugen VEGF reseptör inhibitörü olup kanser tedavisi 
çalışmalarında kullanılmaktadır *8,10+. Monoklonal 
EGF Reseptör antikorları olan C225   (cetuximab) ile 
çalışmalar devam etmektedir [8]. Tek bir anjiyogenez 
inhibitörü ile yapılan tedaviler,  daha fazla inbitörle 
yapılan çalışmalara göre daha kötü sonuç vermiştir. 
Çünkü tümör hücreleri birçok anjiyogenik faktör 
salgılamaktadır *8+. Yapılan çalışmalar Anti-
anjiyogenik ilaçların kemoterapi ile kullanıldığında 
daha iyi sonuçlar verdiğini göstermiştir. Dolayısı ile 
anjiyogenik ajanların kemoterapi ile kombine 
edilerek kullanılması çalışmaları devam etmektedir  
[8]. 
 
                              SONUÇ 
 
     Anjiyogenez tümörlerin canlılığını koruyabilmesi 
için çok önemlidir. Bu nedenle anjiyogenez hedef 
alınarak yeni tedavi ajanları üzerinde çalışılmaktadır. 
Ayrıca anjiyogenezin moleküler düzeyi tam olarak 
çözülememiştir. İlerde anjiyogenezin moleküler 
düzeyi tam olarak çözüldüğünde yeni tedavi 
modelleri geliştirilebilcek ve kanser tedavisinde çok 
önemli başarılar elde edilebilecektir. 
 
Kaynaklar: 
1.Konukoğlu D, Turhan S. M. Moleculer basis of angiogenesis 
mechanisms and tumor angiogenesis. Cerrahpaşa J Med 2005; 
36: 42-48. 
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anjiyogenezi,Türk Nöroşirürji Dergisi, 2005,15: 1, 1-9 
 3.Tumor development 
http://people.bath.ac.uk/pr1cemb/Tumour.htm 
4.Özuysal  S , Tümöral angiogenezis, Türk Patoloji Dergisi , 17 (3-
4): 90-93 (2001) 
 5.Folkman J. N Engl J Med. 1971;285:1182-1186,1971 
 6. Rüegg  C . Role of COX-2 and inflammatory cells in tumor 
angiogenesis and tumor progression. www.nccr-
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 7. Liotta LA, Saidel MG, Kleinerman J. The significance of 
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               22 EKİM 2008 AŞK PANELİ 
 
Feyza Avcı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp 
Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi 

 
    2008 Ekim ayında gerçekleşen panelde, Öğrenci 
Bilim Araştırma Kulübü olarak öncelikli amacımız, 
kulübümüzün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri ve 
öğretim üyeleri tarafından tanınmışlığını arttırmak ve 
çalışmalarımızın bir kısmını bu kitleyle paylaşmaktı.  
 
     Prof.Dr. Cem’i Demiroğlu Oditoryumu’nda 
gerçekleşen panelimiz, eğitimden sorumlu dekan 
yardımcımız Prof.Dr. Mehmet Yıldırım’ın açılış 
konuşması ile başladı. ÖBAK tanıtımının hemen 
arkasından, kulüp üyelerinin bilimsel içerikli 
sunumları yer aldı. Murat Yassa, “Türkiye’de Nedeni 
Bilinmeyen Ateş” üzerine yaptığı klinik çalışmayı, 
Berke Özücer “Floridin Alzheimer İle İlişkisi” ni 
detaylandıran hipotez örneğini ve Feyza Avcı da son 
zamanların ilgi çeken konularından birisi olan 
“Endoplazmik Retikulum Stresi ve Tip II Diyabet” 
ilişkisini sundu. Panelde son olarak Psikiyatri ABD 
öğretim üyelerinden Prof.Dr. M. Kerem Doksat ve 
Prof.Dr. Mert Savrun ile Mikrobyoloji ABD öğretim 
üyesi Doç.Dr. Gökhan Aygün’ün katılımlarıyla “AŞK” 
konuşuldu. Prof.Dr. Kerem Doksat, aşkın 
hayatımızdaki ve evrendeki yerinden ve 
anlamlarından bahsederken; Prof.Dr. Mert Savrun, 
aşık olmak sürecindeki beyin işleyişine değindi. 
Doç.Dr. Gökhan Aygün ise, aşkın mikrobiyolojik 
boyutunda cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve bu 
hastalıklardan korunulması adına eğitici bir sunumla 
paneli sonlandırdı. 
 
     Panele katılan öğrenci sayısı iki yüzün üzerindeydi 
ve panel sonunda karşılaştığımız mutlu ifadeler, 
ÖBAK adına aldığımız ilk geri bildirimler 
niteliğindeydi. Bizi destekleyen ve yanımızda olan 
tüm öğretim üyelerine ve öğrenci arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               14 ARALIK 2007 ÖĞRENME PANELİ 
 
     Cerrahpaşa tıp Fakültesi Öğrenci Bilimsel 
Araştırma Kulübü olarak her yıl düzenlediğimiz 
panellerden bir tanesi de geçen sene aralık ayında 
oditoryumda düzenlenen  “Öğrenme “ paneliydi. 
Değerli hocalarımızdan Prof.Dr. Levent Kayaalp, 
Prof.Dr. Barış Korkmaz, Prof.Dr. Günnur Yiğit’in 
katıldığı ve öğrenmenin fizyolojik, nörolojik yönleri 
ve çocukta öğrenme konularının işlendiği güzel bir 
panel oldu. Panele fakülte dışından konuklarımız da 
geldi. 
    
     Peki biz ÖBAK olarak neden öğrenme konusunu 
seçtik? Tıp fakültesi öğrencileri olarak altı yıllık 
eğitim süremiz boyunca her an birçok farklı konuda 
yeni bilgiler öğrenmemiz gerekli ve bizim de bu 
bilgilerin tamamını kullanabilecek kadar iyi seviyede 
öğrenmemiz oldukça önemli. En temelinden bir 
anatomi dersini ele aldığımızda yüzlerce Latince 
terimi çok iyi derecede öğrenmemiz ve bunların 
büyük çoğunluğunu sürekli kullanacak şekilde 
bilmemiz bizden bekleniyor. Fakat pek çoğumuz bu 
kadar fazla bilgiyi kısa sürede hafızamıza kalıcı olarak 
yerleştirmekte zorlanıyoruz ve bunun yerine geçici 
hafızamıza yerleştirdiğimiz bilgilerin sınavdan sonraki 
gün uçup gittiğinin farkındayız. Aynı durum diğer 
konular içinde geçerli.  
 
     O halde bu süreç nasıl işliyor, beynimizde neler 
olup bitiyor da bunlar oluyor? Bu sorular hepimizin 
aklındayken hem kendimiz öğrenme konusunda 
daha geniş bilgiye sahip olmak hem de 
arkadaşlarımızı aydınlatmak için öğrenme konusunu 
seçtik. Umuyoruz katılan arkadaşlarımız için faydalı 
olmuştur. 
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                       ÖĞRENME ve BELLEK 

Sadriye Merve Güngör, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,  
Türkçe Tıp Bölümü, 3. Sınıf Öğrencisi 

Giriş 
   Psikoloji ile fizyoloji arasında öğrenme teorilerini 
ve uygulamalarını açıklama noktasında anlamlı bir 
bilgi paylaşımı vardır, ancak son zamanlarda 
öğrenme olayının daha iyi anlaşılabilmesi için 
öğrenmenin biyolojik temellerine dikkat 
çekilmektedir. Daha önce hayvanlar üzerinde yapılan 
bazı psikolojik deneyler, öğrenme ve hafızanın 
biyolojik temelleri ile ilgili başka bir bakış açısı 
sağlamaktadır. Daha sonraları Hughlings Jackson, 
Donald Hebb, Wilder Penfield, Ragnar Granit gibi 
bazı nörofizyologlar tarafından “neurocognitive 
science” olarak adlandırılan bu alanda daha çok 
çalışma yapılmaya başlanmıştır *1+.  
Psikolojik temel öğrenme kuramları; Piaget’nin 
Genetik Epistemoloji Kuramı, Skinner’ın Edimsel 
Koşullanma Kuramı, Miller’in Bilgi İşlem Kuramı, 
Vygotsky’nin Sosyal Gelişim Kuramı, Bruner’in Yapıcı 
Kuramı, Paivio’nun İkili Kodlama Kuramı, Lave’ın 
Durumlu Öğrenme Kuramı bize öğrenmenin 
psikolojik yönünü açıklama konusunda yardımcı 
olsalar da öğrenmenin biyolojik temelleri olmadan, 
öğrenme sürecinin tam olarak nasıl gerçekleştiği 
konusundaki sorular yanıtsız kalmaktadır. Bu 
nedenle öğrenme sürecinde nöronlar bazındaki 
değişiklikler konusunda yapılan çalışmalarla, bir çok 
soruya yanıt bulunmuştur. 
 
Öğrenme Fizyolojisi 

 
    Sinir sistemi, gelişmiş organizmalarda psikolojik 
sistemin en önemli bileşenidir. Sinir sistemi iç ve dış 
olayları algılar ve tepkide bulunur. İçsel ve dışsal 
olaylar duyu organları tarafından algılanır. Duyu 
organları bilgiyi beynin arka kısmında omurilikte çok 
sayıdaki sinir ağları yardımıyla merkezi sinir 
sistemine iletirler *1+. Duyu organları aracılığıyla 
çevreden pek çok bilgi (109 bit/sn) alınmaktadır. 
Ancak bunun çok az bir kısmı (101 -102 bit/sn1) 
bilinçli olarak kaydedilmektedir. Geri kalan kısmı ise 
ya bilinç altı işleme uğramakta, yada hiç 
kullanılmamaktadır. Diğer bir değişle bilinç için 
(serebral korteks) önemli olan bilgi seçilmektedir. 
Öte yandan yaklaşık 107 bit/sn kadarlık bir bilgi de 
konuşma ve motor aktiviteler yoluyla çevreye 
verilmektedir *2+. Beyni oluşturan temel birimler 

genel olarak nöronlar ve sinapslardır. Nöronların 
oluşturduğu sinaps sayısı ne kadar fazla olursa, bilgi 
işleme süreci o kadar güçlü olur. Sinir sistemindeki 
bütün etkinlikler ve bellek, nöronlarda doğan elektrik 
akımıyla ilgilidir. Nöronlar arasında bilgi, impuls 
olarak dolaşır *3, 4+.   
 
    Belleği, kısa ve uzun süreli bellek olarak ikiye; uzun 
süreli belleği de, bilinçli ve bilinçsiz (örtülü) olarak 
tekrar ikiye ayırabiliriz. Kısa süreli belleğin bilgileri 
depolama süresi milisaniyelerle ölçülürken uzun 
süreli bellekte anıların kalış süresi sonsuzdur. Uzun 
süreli belleğin oluşumunda temel olay uzun süreli 
potansiasyondur. Bir sinir yolu üst üste kısa süreli ve 
güçlü olmayan elektriksel darbelerle uyarıldıktan bir 
süre sonra, tek tek uyarılara daha yüksek genlikli 
yanıtlar vermeye başlarlar. Yani bu sinir yolu 
güçlenmiş potansiyalize olmuştur. Bir başka deyişle 
bir bilgi üst üste yinelenerek öğrenilmişse, sinir 
sisteminde kendisine bir yol açar. O bilgi ile ilgili bir 
uyaran geldiğinde, bilginin yolu belli ve açık 
olduğundan ve bu yol ilgili bilgileri de birbirine 
bağladığından, bilginin tümü birden hatırlanır. *3+. İlk 
yol oluştuktan sonra bilgi yeterince tekrarlanmaz ve 
pekiştirilmezse, bu yol kaybolur.  Bu olaya unutma 
denir. Sinapslarda oluşan bazı şekilsel değişiklikler, 
hatta yeni sinaps oluşumları, enzimatik etki ve yeni 
protein üretimi uzun süreli bellek oluşumundaki 
başlıca etkenlerdir. Bu olayda ilk başlangıç; nörona 
yeterli miktarda sodyum girmesidir. Sodyum iyonu 
hücre içine girdikten sonra, protein eriten ve calpain 
ismi verilen bir enzimi oluşturur. Dentritin içinde 
proteinden bir iskelet vardır. Calpain bu iskeleti yıkar 
ve böylece dentritin uç kısmının şekli değişerek 
impulsa karşı direnç azalır ve impuls (bilgi) kolayca 
bu bölgeden geçer. Yani impulsun başka nöronlara 
iletilebilmesi için gerekli alt yapı inşa edilir. Sonuçta, 
bilginin hatırlanabilmesi için gerekli olan sinir 
otobanı hazırlanmış olur *3+. 
 
    Santral sinir sistemi gerek endojen gerekse 
eksojen uyarılara adapte olabilme özelliğine sahiptir. 
Bu adaptasyon ile birçok önemli santral 
fonksiyonların yürütülebilmesi veya yetersiz 
adaptasyon sonucu bazı hastalıkların ortaya çıkması 
söz konusudur. Nöroplastisite, kısaca çeşitli iç ve dış 
uyaranlara bağlı olarak beyindeki nöronların ve 
bunların oluşturduğu sinapsların yapısal özellikleri ve 
işlevlerindeki değişiklikler olarak tanımlanabilir. 
Oluşan değişiklikler tek bir nöron ile sınırlı kalmayıp 
sinaps düzeyine ulaşmışsa oluşan adaptif yanıt 
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‘sinaptik plastisite’ olarak da adlandırılabilir. Sinir 
sisteminin adaptasyonunda sinaptik etkinliğin 
değişebilmesi rol oynar. Çevresel değişikliklere uyum 
ise ancak ‘öğrenme’ ile sağlanabilir. Öğrenme de 
sinaptik plastisite yolu ile gerçekleşir. Öğrenme 
endojen ve eksojen uyarılara karşı santral sinir 
sisteminin verdiği en güçlü ve önemli adaptif yanıttır. 
Öğrenmenin oluşabilmesi için nöronlarda LTP (uzun 
dönemli potensiyalizasyon) oluşması gerekmektedir. 
LTP’nin oluşması nöroplastisite veya sinaptik 
plastisite ile ilişkili adaptif bir yanıttır *5+. 
 
Hafıza 

    Temel ve genel olarak kabul edilen hafıza 
sınıflandırması, hatırlama yeteneğinin süresi üzerine 
kurulu olup hafızayı üç ana sınıfa ayırır: Duyusal 
hafız; kısa süreli hafıza ve uzun süreli hafıza.  

Duyusal Hafıza 

    Bir nesne algılandıktan sonra ilk 200-500 
milisaniye içerisinde duyusal hafıza devrededir. O 
nesneye bakabilme ve bir iki saniyelik gözlem 
sonrasında neye benzediğinin hatırlanması veya 
ezberlenmesi duyusal hafızanın örnekleridir. 
Denekler, kendilerine çok kısa bir süre için gösterilen 
nesneler hakkında genellikle gözlem sonrası 
hatırlayıp rapor edebileceklerinden daha fazla 
gördüklerini iddia ederler. Duyusal hafızanın bu şekli 
ile ilgili ilk deneyler George Sperling tarafından 
“Kısmi Bildirim Paradigması” kullanılarak yapılmıştır. 
Deneklere 3 sıra halinde 4’er harf bulunan 12 harfli 
tablolar kısa süreli olarak gösterilmiş ve daha sonra 
hangi harfin hangi sırada olduğunu bilmeleri 
istenmiştir. Sperling bu “Kısmi Bildirim Paradigması” 
deneyine dayanarak duyusal hafızanın yaklaşık 
olarak 12 nesne kapasiteli olduğunu ancak çok çabuk 
şekilde (birkaç yüz milisaniye içerisinde) yitirildiğini 
göstermiştir. Çabuk yitirilmesi nedeniyle katılımcılar 
unutma meydana gelmeden 12 harfin tamamını 
bildirememişlerdir. Bu tip hafıza tekrarlama veya 
prova ile uzun süreli hale getirilemez. 

Kısa Süreli Hafıza 

    Duyusal hafıza ile elde edilen bilginin bir kısmı kısa 
süreli hafızaya iletilir. Kısa süreli hafıza hatırlama 
denemesi veya prova yapmadan birkaç saniye 
içerisinde bazen bir dakikaya kadar geri 
çağrılabilmeyi mümkün kılar. Fakat bunun da 

kapasitesi çok sınırlıdır. George A. Miller Bell 
laboratuarlarında yaptığı deneylerde kısa süreli 
hafızanın depolama kapasitesinin 7 ± 2 nesne 
olduğunu meşhur “Sihirli sayı : 7±2” listesiyle 
göstermiştir. Günümüzde yapılan tahminler ise kısa 
süreli hafızanın kapasitesinin daha az olduğu 
yönündedir (4-5 kadar). Ancak gruplama yoluyla 
artırılabileceğini de belirtmektedir.  

Uzun Süreli Hafıza 

   Kısa süreli hafıza ve duyusal hafızaya zıt olarak, 
uzun süreli hafızada daha çok bilgi uzun süreler 
boyunca (bazen ömür boyu) saklanabilir. Örneğin, 7 
haneli bir sayıyı okuduktan birkaç saniye içerisinde 
hemen unutabiliriz ve kısa süreli hafızada ancak bu 
kadar tutulmuş olur. Ancak telefon numaralarını 
tekrar yoluyla ezberleyip yıllar boyunca ezberde 
tutabiliriz ki bu da uzun süreli hafızada 
depolanmasından kaynaklanır. Kısa süreli hafıza 
şifrelemeyi akustik olarak yaparken, uzun süreli 
hafıza semantik olarak (anlamsal) şifreleme yapar. 
Baddeley (1966) *6+ yaptığı testlerde deneklerin 20 
dakika sonrasında hatırlamakta zorluk çektiği sözcük 
gruplarının, benzer manaya gelen “büyük, kocaman, 
devasa, iri” gibi sözcükler olduğunu göstermiştir. Kısa 
süreli hafıza nöronal haberleşmeyi sağlayan taşıyıcı 
yapılarla desteklenir ve beynin ön lobu (özellikle 
dorsolateral prefrontal kortex) ile paryetal lobuyla 
bağlantılıdır. Uzun süreli hafıza ise beyne yayılmış 
daha sabit ve uzun süreli nöral bağlantılarla ilişkilidir. 
Bilginin kısa süreliden uzun süreli hafızaya konsolide 
edilmesinde, (depolama işlemi bizzat burada 
meydana gelmese de) hippocampus bölgesi rol 
oynar. Uykunun başlıca fonksiyonlarından biri de 
bilginin konsolidasyonunu sağlamaktır. Bu yüzden 
hafıza eğitim ve test arasında uyku ihtiyacının yeterli 
olarak karşılanması ile gelişim gösterir.  

Öğrenme 

    Öğrenme ile beyin hücreleri arasındaki ilişkiyi 
inceleyen araştırmacılar öğrenme süreci sonucunda 
nöronlarda yeni sinapsların oluştuğunu iddia 
etmektedirler. Buna göre, her öğrenme yaşantısı 
yeni sinaptik bağların oluşması demektir. Burada 
öğrenme, biyokimyasal bir değişme olarak 
açıklanmaya çalışılmaktadır. “Beyine dayalı öğrenme 
kuramı” olarak da bilinen bu kuramı sistematik hale 
getiren Hebb, beyindeki devrelerin çalışma şekli 
bilinmeksizin öğrenmenin doğasının 



 
35 

anlaşılamayacağını savunmaktadır. Hebb’in ortaya 
attığı Nörofizyoloji kuramının bulguları çerçevesinde 
beynin iki yarı küresinin farklı bilgiyi işlediği 
görülmüştür *7+. Hiçbir yarı kürenin diğerinden üstün 
olmadığı ve her ikisine de gereksinim duyulduğu 
araştırmalarla kanıtlanmıştır. Beyinlerinin bir yarısı 
hasar görmüş kişiler üzerinde sürdürülen 
çalışmalardan elde edilen bilgiler, beynin değişik 
bölgelerinin işlevleri konusunda çok değerli ipuçları 
içermektedir. Pek çok kişide sol yarı küre konuşma 
işlevinden, sağ yarı küre ise uzamsal ve algılama 
işlevlerinden sorumludur *8+. Orstein’e göre iki yarı 
küreden zayıf olanının kuvvetli olanla gerçekleştirdiği 
işbirliği genel yetenekler kapsamında zenginleşmeyi 
getirmekte ve buradan elde edilen zihinsel etkililik 
düzeyinin her ikisinin ayrı ayrı üretecekleri 
etkililikten daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır 
*9+. Günümüzdeki araştırmalar artık beynin 
uzmanlaştığını, aynı zamanda durumsal bir özellik 
gösterdiğini, bu çerçevede öğrenmenin de zihinsel 
bir etkinlik olarak ele alınması gerektiğini ortaya 
koymaktadır. Bireyin zihinsel etkinlikleri konusundaki 
bulguları eğitime uyarlayarak derinleştiren Herman 
insanların beyinlerinin bir bölümünü daha sık 
biçimde kullanılmasını ifade etmek için beyin 
başatlığı kavramını ortaya atmıştır . Örneğin 
beyinlerinin sol yarı küresini kullananların okuyarak 
öğrenmeye eğilimli olduğu, sağ yarı küreyi etkin 
olarak kullananların ise görerek ve deneyerek 
öğrendikleri ifade edilmektedir *10+. Beyin yarı 
küreleri üzerindeki çalışmalar derinleştikçe beynin 
çeyreklere ayrılarak incelenmesi gerekliliği 
doğmuştur. Özellikle Kolb dört çeyrekli beyin modeli 
üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapmaya başlamıştır. 
Elde çok kesin veriler olmasa da, bu modelde beyin 
sol-üst (A), sol-alt (B), sağ-alt (C) ve sağ-üst (D) olmak 
üzere dört çeyreğe ayrılmıştır. Buna göre mantıksal, 
olgusal, eleştirel, teknik, nicel ve ayrıştırıcılık ağırlıklı 
olarak A çeyreğinin özellikleri olarak sıralanırken, 
yapısal, ardışık, planlı, organize, ayrıntıcı ve var olan 
durumu koruyucu özellikler ise B çeyreğinin yapısını 
oluşturmaktadır. C çeyreği; ilişkisel, duygusal, tinsel 
ve dokunuma dayalı bir yapı ortaya koyarken, D 
çeyreği baskın olan beyinde ise görsel, sezgisel 
yenilikçi, imgesel, kavramsal ve geleneksel özellikler 
daha ön plana çıkmaktadır *11+. Beynin sol yarı 
küresi sözel, matematiksel, mantıksal bilgiyi işlemek 
için, sağ yarı küresi de algısal, dikkat çekici, uzaysal, 
bütüncü, artistik bilgiyi işlemek için daha uygundur. 
Ancak beynin iki yarı küresi sinirsel bir bağ 
aracılığıyla iletişim kurmakta herhangi bir öğrenmeye 

iki yarı küre de katkıda bulunmaktadır. Ayrıca her bir 
yarı kürede aksonların birbirine bağlanma zenginliği 
ki bu uyaran çeşidinin artmasına bağlıdır, öğrenmeyi 
zenginleştiren en güçlü etkendir *12, 2+. İki yarım 
küre işbirliği içinde çalıştığı zaman, genel yetenek ve 
etkide çok büyük artış olduğu ortaya konmuştur. 
Çünkü beyin, standart matematikten farklı bir şekilde 
çalışmakta; sağ ve sol yarım küreler birlikte çalıştığı 
zaman, iki kat değil, beş-on kat daha etkili sonuçlar 
ortaya çıkmaktadır *13, 9+.  

 Sonuç 

     Gerek psikolojik öğrenme kuramları, gerekse 
nörofizyoloji alanında yapılan çalışmalar, 
doğduğumuz andan itibaren yaşamımızın her anında, 
uyurken dahi işleyen bir süreç olan öğrenmenin 
anlaşılması konusunda, son yıllarda büyük gelişmeler 
göstermiştir. Öğrenme bozukluklarının tedavisi, 
öğrenme yetisinin ve tekniklerinin geliştirilmesi 
açısından önem taşıyan bu çalışmalar, büyük oranda 
öğrenmenin fizyolojisine ağırlık vermiştir. Bu sayede 
öğrenmenin maddesel temeli biraz daha 
aydınlatılabilmiştir. Öğrenme ve bellek ilişkisi üzerine 
yapılacak yeni çalışmalar bu karmaşık süreci 
anlamazı sağlayacaktır. 
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            YAŞAM DAİRESİNDE ÜÇ ÖĞE:  
                  TIP, FELSEFE, EDEBİYAT 
 
 Yasin Yılmaz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp 
Bölümü, 4. Sınıf Öğrencisi 
 
           İnsan, tarihi boyunca otoriterlik arayışı içinde 
bulunmuştur. Bu arayış içinde varoluşu, ölümü, 
düşünmesi, sorgulaması daha doğrusu neden-sonuç 
ilişkisine ait gözlemlerini soru-cevap şeklinde 
belirtmesi, gelecek nesillere bırakacağı temel 
birikimleri oluşturma şansı vermiştir ona. Bu idea, 
kavramlar ve düşünceler dünyasında, kendi bilgisiyle 
kurduğu benzer vasıflara sahip, aynı merkez 
etrafında daireler çizen alanlar, birbirini karşılıklı 
etkilemiş ve birbirinin gelişimsel sürecinde ince ve 
sadece dikkatli bir gözlemle fark edilebilecek haleler 
oluşturmuştur; tıpkı suya eş zamanlı düşen yağmur 
damlaları gibi. 
 
            Tıp, felsefe ve edebiyat.  İşte aynı merkezden 
çıkan ve yeri geldiğinde aynı doğrultulara sahip 
olabilen üç temel alan. Tamamen insan ve insan 
yaşamının sahip olduğu değerleri konu alan tıbbın 
yanında felsefe, insan yaşamının varoluşsal ve 
bilgisel boyutu ile var olduğu evrendeki konumu ele 
alması nedeniyle tıbbın insan yaşamı boyutuna bir 
“ön bakış” katar. İnsanın daha çok toplumsal 
boyutunu ve toplumsal değerlerini ele alıp, toplum-
insan sentezini yoğuran edebiyat ise, tıbbın içinde 
bulunduğu toplum tarafından benimsenmesinde 
önemli roller üstlenmiştir. İnsanlar arası iletişimde 
karşısındakinin duygu, düşünce ve acısını 
anlayabilme kimliğine erişme sürecinde tıpta 
duyarlılığı vurgulamıştır edebiyat. Her an etkilenen 
varlık olma konumunda insan, tıbbi alandan 
etkilenirken, doğal olarak ki sahip olduğu 
değerlerden sıyrılamaz ve duygusal-düşünsel bir 
etkinliğin içinde bulur kendisini. 
 
            Tıp ile felsefenin en samimi olduğu ve 
birbirlerinin etkinlik alanlarında en çok boy 
gösterdikleri dönem Yunan uygarlığı dönemidir. Bu 
dönemde aort artere ismini veren Aristoteles gibi 
ünlü filozoflar yaşamıştır *1+. Hipokrat’la gelişen 
nedenleri mistifiye etme anlayışını terk etme, yerini 
modern tıbbın temeli sayılacak “doğal sebepler, 
doğal sonuçları doğurur” ilkesine bırakmıştır ki bu 
ilke aslında rasyonel düşünme felsefesinin 
tomurcuklanan özünü oluşturur. ”Kazanılan 
birikimler ile yetilerin sonraki kuşaklara aktarılma 

kararlılığı ve usta-çırak ilişkisindeki sanatsal haz”, 
aslında edebiyatın o dönemde tıp ile yakın bir ilişki 
kurduğunu gösterir bize *2+. Sadece batıda değil aynı 
zamanda doğuda da kendini filozoflarla gösteren tıp 
(İbn-i Sina, İbn-i Rüşd, Razi), bilimin eşzamanlı olarak 
tüm dünyada felsefe ve edebiyatla beraber geliştiğini 
belirtmede yeterli delillere sahiptir o zamanlardan. 
 
            Nitekim semantik bir inceleme yapıldığında, 
doğuda kullanılan hekim ve hâkim kelimeri aynı 
kavramlar üzerinden doğmuştur. Hâkim;  çok bilgili, 
feylesof ve hekim demektir ve hekim sözcüğü hâkim 
sözcüğünün inceltilmiş haldeki telaffuzudur *1+. 
Anlaşıldığı üzere filozof ve hekim, doğuda hemen 
hemen aynı ilime ve tecrübeye sahip birey 
konumundadır. 
 
           Ünlü filozof ve hekim Galenos,  felsefe 
okuduktan sonra tıp tahsil etmiştir. Sinir sistemi ve 
kalple ilgili hayvanlar üzerinde diseksiyon yaparak 
anatomide önemli buluşlar gerçekleştirmiştir. 
Kendisinden yedi yüzyıl önce yaşayan ünlü filozof 
Pithagoras ekolüne mensup olup, yine tıbbi bilgisinin 
temelinde Pithagorasçıların kurduğu Sicilya Tıp 
Okulu’nun görüşleri yer alır. Bu okulun felsefesi, 
denge yani adaletin kurulması ilkesine dayanır ki, 
hastalığı da bu dengenin bozulmasına bağlar. 
Pithagorasçıların varlığın tözü saydığı “kutsal dört” 
ideasınca “tabiatın dört kökünü” dengeyle 
sağlamaya çalışırlar ve sonuçta “dört hılt (kan, 
balgam, kara safra, sarı safra)” ve “ dört mizaç 
(demevi, lenfavi, safravi, asabi)” oluşur. Bu dört hılt 
ve dört mizaç günümüzde psikolojide kullanılan 
beden yapısı ve karakter arasındaki görüşün temelini 
oluşturur *3+. 
 
          Batıda gelişmeler farklı bir atmosfer içinde 
olmaktadır. Tıbbın konvansiyonel mistik 
görünümünden ve kilisenin baskısından kurtulması 
için çalışmalar yapan Bologna Öğrenci Derneği 
Locası, MS 1000 yıllarında İtalya’da öğrencilerin daha 
düzenli ve topluca ders alabilecekleri ve bu derslerde 
öğrenilen bilgiyi gelecek nesillere aktarabilecekleri 
amacıyla “üniversitas” mantığının temeli sayılacak 
mekânlar inşa ettiler. Ve bu çalışmaları 1224 yılında 
kurulan Salerno Üniversite’si ile resmiliğe kavuştu, o 
günden itibaren batıda hastalık hakkında felsefi 
düşünce üreten kimseye “doktor” ünvanı verildi *1+. 
Böylece hem doğuda hem batıda tıp ve felsefe ortak 
bir zemin üzerinde toplumsal hayatta boy 
göstermiştir. 
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        “Evrenkent”te sistematikleşmeye başlayan tıbbi 
bilginin, üzerinde durduğu önemli noktalardan birisi 
de “anamnez”dir, yani öykü; hastalığın tıbbi öyküsü. 
Bu tıbbi öyküde hekim, hastanın hastalığına dair 
gözlemlerinden elde ettiği bilgilere hayal gücü 
katarak teşhis yolunda önemi bir adım atar. Bu 
adımda edebiyatın “insan-insan” ilişkisini örnek 
alarak, karşılıklı bir etkileşim alanına girer. Ve 
böylece “Önce teşhis, sonra tedavi”  (İbn-i Sina) ilkesi 
gereğince, edebiyattan aldığı hazzı ve estetiği bir 
sonraki amacına, yani tedaviye ulaşmak için 
kullanmış olur.  
 
         Evrenkentte bir sisteme giren tıp bilgisi 
meyvelerini yeni buluşlarla vermeye başlamıştır. 
1300 yıllara doğru İtalya’da okumak için gözlük 
camları yapılmıştır*4+. Fakat toplumsal hayat 
istenildiği gibi gitmemektedir. Kilisenin her alana 
hâkim olma ısrarı, bilim yapmak isteyenleri kilisenin 
elinin uzanamadığı veya uzanıp da etkisiz kaldığı 
kente, İtalya’ya sürüklemiştir. Zira insan vücudu 
dokunulmazlık ve kutsallık taşımaktadır o zamandaki 
genel kabüle göre. Diseksiyon olarak sadece idam 
cezasına çarptırılan insanların bedenlerinde halka 
açık meydanlarda toplum üzerinde korku yaratmak 
amacıyla teşrihler yapılırdı *5+. Bu toplumsal hayat, o 
dönemde batı tıbbını İtalya’ya, merkez olarak da 
Bologna’ya kilitlemiştir. Böyle bir dönemde hekim 
Mondino dei Liucci, yaptığı kadavra diseksiyonları 
sonucu bilgilerini “evrenkent”in temel felsefesi olan 
“birikimi gelecek kuşaklara aktarmak” ilkesiyle ilk 
anatomi kitabını yayınlayarak (1316) Avrupa’ya 
duyurmaya çalışmıştır. 
 
          Doğuda “mualece (ilaç ile tedavi)”nin 
gelişmesine mukabil, Londra’da bugünkü manada ilk 
eczane açılmıştır (1345) *4+. Tüm bu gelişmeler 
olurken tıp, kendini kilisenin felsefeye ve edebiyata 
olan sert tutumundan dolayı felsefe ve edebiyattan 
uzaklaştırmak zorunda kalmıştır. Çünkü düşünmek, 
sorgulamak ve yanıtlar aramak suç, var olan egemen 
düşünceden farklı fikre sahip olmak aforoz edilmekti. 
”Çok şeyleri merak ediyor ve düşünüyorsunuz; 
hâlbuki düşünülmesi gereken yalnız bir şey vardır.” 
[2] diyen kilisenin saltanatına boyun eğmek zorunda 
kalan felsefe ve edebiyat, yakın zamanda kendini 
geliştirebilecek bilimsel gelişmeleri dört gözle 
bekliyordu. Barutun keşfi ve monarşiyi her yönden 
zaafa uğratabilecek gelişmelerin yaşanması ile yıkılan 
monarşi, felsefenin önce Platon’un öğretisi olan 
idealizm (nesne ve olgular sadece zahiridir, gerçeği 

idealarda aramak gerekir) üzerine oturttu. Çünkü 
geçen zamanda felsefe alanında istenilen yol 
alınamadı. Karanlık çağdan çıktığına inanan batı; 
bireyi, doğayı ve aklı yücelterek bireyi temel alan 
“humanisme” felsefesini doğurdu. Artık dünyada her 
şey “humanus” etrafında dönüyordu. İnsan bedenini 
yakından tanımak, sadece masa başında disekse 
eden hekim ve öğrencilerin hakkı değil, o bedeni 
taşıyan herkesin hakkıydı. 
 
        Ve Rönesans’ın dönüm noktasındaki isim, 
Leonardo da Vinci, kadavra üzerindeki teşrih 
çalışmalarını sanatsal bir estetikle sayfalara taşıdı ve 
tüm Avrupa’ya gösterdi. ”İnsan” değer kazanıyordu. 
Leonardo da Vinci’nin yaptığı çalışma hekimleri 
bilgileri üzerine tekrar düşünmeye sevk ediyordu ve 
bu beden üzerindeki akademik çalışmalar sayesinde 
Vesalius, tıpta Rönesansın zirvesine ulaşır De Humani 
Corporis Fabrica adlı eseri ile. Sistematik gözlemlere 
dayalı modern tıbbın temel taşlarından birini koyar 
Vesalius [6]; ki bu eserdeki kuramlar 17.yy’a kadar 
tüm Avrupa’da kabul görür. Ayrıca vücutta 
Pithagoras’tan itibaren varlığın dört tözünden 
hareketle oluşturulan dört hılt”tan biri olan 
“haema”nın dolaşımı da şüphe ve merak 
oluşturuyordu. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Resim 1: De Humani Corporis Fabrica 

        Andreas Vesalius(1514-1563)’un De Humani Corporis 

Fabrica adlı eserinden bir çizim 
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        Bu şüphe ve meraklar üzerine yoğunlaşan 
William Harvey, çağının fizikteki temel işleyiş 
mekanizması felsefesini göz önünde tutarak, 
dünyanın mekanik işleyişini insan bedeninde aradı ve 
nihayetinde kan dolaşımının mekanik ve devinimsel 
bir işleyiş olduğunun farkına vardı. Mekanikçi doğa 
felsefesinin izlerini taşıyan bu buluş, Harvey’in ismini 
günümüze kadar taşır ve bu felsefe yine ismi 
günümüze kadar gelen Newton’un yasasını 
oluşturur.  
 
       Tıptan o günlerde varlık olarak uzak görülen 
edebiyat, aslında görüldüğü kadar da uzak değildir, 
çünkü edebiyat da kendini İtalya’da geliştirir ve 
Rönesans’ın hümanist anlayışının edebi 
basamaklarını oluşturan Girolamo Fracastoro (1478-
1553)’u doğurur. Matematik ve şiirin “atomsal” 
yapısını çözümlerken hekimliğin muammalarına 
dokunur aslında. Evrenin atom denilen (a-tomos; 
bölünemeyen, kesilemeyen, parçalanamayan) 
parçalardan oluştuğunu savunduğu felsefesi ona 
epidemik hastalıklara ilişkin ortaya yeni fikirler 
koyma şansı verir. Epidemik hastalıkların “spor”lar 
aracılığıyla olduğunu iddia eder ve bu sporları 
yaşayan canlıdan ziyade küçük kimyasal maddeler 
olarak algılar. Sonuçta ortaya “Syphilis” tanımı çıkar 
ve ilk defa bir şiir kitabında sfilizden bahseder. 
(”Syphilis sive Morbus Gallicus”).  Ve yine şiirlerinde 
sfilisin tedavisi için cıva ve “guaiaco” önerir. Fakat 
yaklaşık üç yüzyıl sonra ortaya konulan  “germ 
theory” sporların yaşayan canlılar olduğunu 
kanıtladı; yine de unutturmadı kendisini Fracastoro, 
çünkü  “De Contagione”  adlı kitabında ilk defa tifüs 
hakkında bilgi verdi *7+. 
 
       Ünlü İngiliz şair ve oyun yazarı Shakespeare, ”As 
you like it” adlı komedi eserini aslında “Rosalynde” 
adlı esere dayandırır ve bu eserin sahibi ise dramatist 
hekim Thomas Lodge’dır. ”Treatise of the Plague” 
adlı incelemesinde veba hakkında önemli tespitlerde 
bulunur [8].  
 
       Rönesans’ın insan üzerine topladığı ilgi, insanı ve 
bozulan dengesi sonucu oluşan hastalığı daha iyi 
araştırma fırsatı vermiştir böylece. ”Deney ve 
Gözlemi “ esas alan modern tıp bilimi, felsefe ve 
edebiyatta olduğu gibi kendi prensiplerini 
çizmektedir artık. Sistematikleşen bilgi hızla 
ilerlemekte ve alanını bir taraftan belirli ederken bir 
taraftan şeffaflaştırmaktadır. 

        “Die Fortschritte der Medizin sind ungeheuer. 
Man ist seines Todes nicht mehr sicher” (Tıbbın 
ilerlemesi muazzam; insanın ölümü bile güvende 
değil!) derken Hermann Kesten, tıbbın 
ilerlemesindeki olağanüstülülüğü vurgulamaktadır. 
”Aslında tıbbın sırrı, tabiat ana hastalığı iyileştirirken, 
hasta ile sohbet etmektir” diyen ünlü Voltaire 
mahlaslı filozof François Marie Arouet, hekim-hasta 
ilişkisindeki samimiyeti özetliyor yaşadığı çağda. 
 
           “İnsan”a verilen değer, sömürgeye olan edebi 
savaşı, yani “Romantisme”yi doğurur batıda. Bu 
akımı savunan ünlü Fransız yazar J.J. Rousseau, 
kurtuluşu doğaya dönmekte arar. Doğaya dönüşle, 
insanın kendisiyle baş başa kalacağı, kendisini 
oluşturan duygu ve düşüncelerini keşfedebileceğini, 
böylece Rönesans’ın “değer”lendirdiği birey’i kendi 
bilincine eriştireceğini savunur ve romantizmin 
öncülüğünü yapar. Bu bağlamda hastane odaları da, 
sanatçının toplumdan izole edilerek 
“thanatos”a(ölüme meyil) karşı direndiği ortamlara 
dönüşür *9+. 
 
       Yine aynı şekilde, bireyselliğe verilen güçle ölüme 
meydan okuma Albert Camus’un   “Veba” adlı 
eserinde işlenir.  Hekimliğe bir sanat gözüyle 
bakılmaya başlanır romantizmden sonra, çünkü 
insan kendi bilincine vardıktan sonra ölüme sonuna 
kadar direnmeye başlar ve bir zaman sonra bunu 
düşünsel etkinlik ile duygusal hazza dönüştürür. 
       Hekim hasta ilişkisi üç boyutlu bir hal almaktadır 
yavaş yavaş, zira romantizmden sonra gelen realizm 
dalgası eleştiriyi getirmiştir yanında. 
 
      “Bir hazakat zadeyim, midemi tıp tepti benim, 
       Kırk katır tepseydi yıkılmazdı bu sağlam bedenim, 
       Kapladı her yanımı sancı, elem, ağrı, bere, 
      Bir mezar oldu cihan, sanki etıbba* haşere, 
      Hastane sanarak çok yere girdim çıktım; 
       İbret aldım oralardan da canımdan bıktım.” 
                                                          Neyzen Tevfik 
(*etıbba: doktorlar) 
 
      Neyzen Tevfik duyarlı sanatçı kimliğiyle zamanın 
doktor-hasta ilişkisini hem gülümseten hem 
düşündüren şekilde yermiştir *9+.  Böyle doğudaki ve 
batıdaki sanatçılardan ve toplumdan gelen seslerden 
sonra çağda gelişen hekim ve hasta hakları 
“evrenkent”in sistematiğini toplum yönünde 
değiştirmeye ve geliştirmeye başlar.  
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     Resim 2:İnsan bedenindeki kompleks halin toplumsal 
hayata yansıdığını gösteren bir tablo 
 
        Bu zamana kadar sadece bireyi önemseyen, yani 
sanatı sanat için yapan tıp, artık topluma açılmaya ve 
toplumla bağdaşmaya başlar.  Ve böylece sanatı 
toplum için yapmaya çalışır. (Sanat, toplum içindir; 
La Realisme). Ama bu eylem yine insandan çıkar 
insanın varoluşundan.  
 
      “Entelektüel, zeka ile ilgili bir faaliyet(pozitif bilim, 
tıp, edebiyat) sayesinde az veya çok isim yapan ve 
kazandığı ünü kötüye kullanarak toplumu ve kurulu 
düzeni eleştiren bir nevi insan” diyen Sartre, tıbbın 
eylem literatüründe felsefede olduğu gibi değişiklik 
yapılması taraftarıdır.   “Als Gregor Samsa eines 
Morgens aus unruhigen Traeumen erwachte, fand er 
sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer 
verwandelt [10].” diyerek “Die Verwandlung” adlı 
eserine giriş yapan Franz Kafka da dönüşümden 
bahseder. Bedeninde bilincini keşfeden insan, 
kendini başka insanda tanıyacak ve toplum içinde var 
edecekti artık. ”İnsan toplumun içinde özünü 
gerçekleştirmeli, insanın insan ile birliği kurulmalıdır” 
diyen Feuerbach, hekim-hasta ilişkisindeki üç 
boyutluluğu vurguluyor aslında; hekim-hasta-
toplum. Hastane odalarında kalmıyor artık bu 
karşılıklı ilişki, topluma yansıması gerekiyor ve daha 
önemlisi toplumu ve değerlerini hesaba katması 
gerekiyordu.  
 
      Tıbbın, insanın sorgulamasından itibaren yanında 
olan edebiyat ve felsefe ile olan mütekabil ilişkisi ona 

düşünsel ve duygusal etmenlerin çerçevesinde 
kurulu olan “etik” terimini hediye ediyor. 
(Deontology or the Science of Morality; 1834; 
Jeremy Bentham) [11]. Bu etik sayesinde her hekim 
ister istemez o toplumda ve çağda hüküm süren 
edebiyattan ve felsefeden bir pay almış oluyor ve 
yine ister istemez bu akımların içine girmiş 
bulunuyor. 
 
      Tıp, felsefe, edebiyat. Farklı ve uzak alanlarmış 
gibi görünen bu triad aslında insan bedenindeki 
iradenin topluma yansıyan en saf halindeki ürünleri. 
 
       “Beden, hakikate açılan yegâne dar kapıdır” 
diyen Schopenhauer, topluma açılabilmenin; 
toplumsal gerçeği, içinde düşünsel ve duygusal 
belirteçlerle model halinde taşıyan insan bedenini 
gerektiğince tanıyarak mümkün olabileceğinden 
bahseder, çünkü gerek toplum düzeni gerekse 
evrensel düzen insan bedeninde küçülmüş bir model 
şeklinde durmaktadır. Bu küçük fakat esasen büyük 
yapı, Protagoras’ın dediği gibi her şeyin ölçüsüdür. 
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FLORİD’İN MELATONİN SEVİYELERİ VE ALZHEİMER-
BENZERİ NÖRODEJENERATİF HASARLA İLİŞKİSİ 
ÜZERİNE BİR HİPOTEZ 

 
Berke Özücer,  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp 
Bölümü, 5. Sınıf Öğrencisi 

 
Florid, kan beyin bariyeri tarafından merkezi sinir 

sistemine girişi engelleniyor olmasına rağmen; kan-
beyin bariyerinden yoksun olan ve fizyolojik olarak 
kalsifiye olan epifiz bezinde birikmektedir. Buradaki 
birikimin melatoninin plazma seviyelerini düşürdüğü 
gösterilmiştir. Melatoninin antioksidan sisteme 
katkıları düşünüldüğünde floride maruz kalmayla 
metabolizmada serbest radikallerde artış, oksidan 
dengede bozulma, genel bir tahribat ve yaşlanmada 
ivmelenme beklenebilir. Doza bağlı salınımı azalması 
beklenen beyin-omurilik sıvısı melatonin 
seviyelerinin oksidatif metabolizması hayli yüksek 
olan bu organdaki antioksidan ve nöroprotektif 
etkilerinin ortadan kalkmasıyla Alzheimer-benzeri 
nörodejenerasyon gözlenmesi mümkündür. Nitekim, 
yapılan çalışmalarda nörodejeneratif Alzheimer 
Hastalığı nöropatogeneziyle beyin-omurilik sıvısı 
melatonin konsantrasyonları arasında anlamlı 
negatif korelasyon bulunmuştur. Bu bilgiler ışığında 
uzun süre floride maruz kalmanın, doza bağlı olarak 
melatonin seviyelerinde düşüşe ve buna bağlı 
Alzheimer-benzeri nörodejeneratif hasarda bir risk 
faktörü olabileceği yönündedir.  
 
Giriş 
 

Günümüzde floridin (F) diş çürüklerini önleme 
amaçlı içme sularına katılması, diş ürünleri, D-
Fluoretten ve Zymafluor gibi ilaçlar; maruz kalınan 
florid dozlarını arttırmıştır *1+. Vücuda giren F, 
kalsifiye dokulara afinite gösterir ve vücutta 
flourapatit kristali olarak birikir [2]. Pineal bezde 
kranial BT taramalarıyla rahatça gözüken Corpora 
Arenacea isimli kemik benzeri kalsifikasyonlar 
mevcuttur [5-7+. Epifiz bezinin diğer 
sirkümventriküler organlarda olduğu gibi kan-beyin 
bariyeri’nden (KBB) yoksun olduğu düşünüldüğünde 
burada F birikimi beklemek yanlış olmaz [8,9]. 

 
Nitekim epifiz bezinin florid konsantrasyonlarının 

diğer yumuşak dokulara (iskelet kası) kıyasla anlamlı 
derecede (p<0.001)  yüksek olduğu gösterilmiştir 
*10+. Yapılan deneysel çalışmalarda yüksek florid 
içerikli yem verilen deney hayvanlarında düşük florid 

içeriklilere kıyasla idrar melatonin metaboliti 
seviyelerinde anlamlı düşüş bulunmuştur [12]. Bu 
çalışma; epifiz bezindeki florid birikimiyle doza bağlı 
olarak melatonin sekresyonunu azaltarak, BOS ve 
plazma melatonin seviyelerini düşürdüğünü 
göstermiştir [12]. 
 
Önerme 
 

Melatoninin antioksidan ve nöroprotektif 
özellikleri düşünüldüğünde *13-15+ maruz kalınan 
florid dozuna bağlı olarak azalan melatonin 
seviyeleri, uzun vadede artan serbest radikallerle 
bozulan oksidan dengeye ve antioksidan sistemin 
işleyişindeki yavaşlamalar sonucu serbest radikal 
hasarına sebep olarak tüm organizmada tahrip edici 
etkiye ve yaşlanma sürecinin hızlanmasına sebep 
olduğu öne sürülebilir [14,15].  

 
Son yıllarda yapılan güncel çalışmalarda 

melatoninin nörodejeneratif hasardaki koruyucu 
işlevinin antioksidan özellikleriyle sınırlı olmadığını 
göstermiştir [19-21,23]. Nitekim melatoninin 
Alzheimer Hastalığı (AH) nöropatogenezini önleyici 
nöroprotektif etkisini *19+ AH nöropatogenezinde 
temel mekanizmalardan ß-amiloid proteini 
oluşumunun inhibisyonu [19, 21], tau-protein 
hiperfosforilasyonu ve nörofibriller yumak 
oluşumunu engelleyerek gösterdiği deneysel 
çalışmalarla kanıtlanmıştır *16-21]. 

 
Yapılan çalışmalarda, postmortem 

intraventriküler BOS melatonin seviyeleriyle 
Alzheimer klinik değerlendirmesinde kullanılan Braak 
Değerlendirmesi arasında anlamlı (p<0.004) ilişki 
gösterilmiştir [20][Tablo I]. Fizyolojik olarak 
yaşlanmayla azalan melatonin seviyeleri *14,15+, 
Alzheimer Hastalığı’nın oluşumunda rol 
oynamaktadır.  

 
Bu bilgiler ışığında, melatonin salgılanmasını 

azaltan floridle, melatonin seviyeleriyle ilişkisi 
gösterilmiş Alzheimer benzeri nörodejenerasyon 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve floride maruz 
kalmanın Alzheimer Hastalığı’na yakalanmada bir 
risk faktörü olabileceği mümkün bir hipotezdir. 
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Sonuç 
 

Melatonin seviyelerinin yaşla beraber fizyolojik 
olarak azaldığı düşünülünce *Tablo II] *22+ şu öne 
sürülebilir: İlerleyen yaşla epifizin kalsifikasyonu 
*10,23+ ve buna bağlı florid birikimi, melatoninin 
yaşla azalan plazma seviyelerini açıklayabilir. 
Alzheimer Hastalığı ise bu düşüşün yüksek flor 
maruziyetine bağlı olarak iyice hızlanması sonucu 
melatoninin nöroprotektif etkisinin ortadan 
kalkmasıyla ilişkili olarak ortaya çıkabilir. 

 
Bu hipotezle ilgili olarak; içme sularının 

floridasyonu yapılan ve yapılmayan bölgelerdeki 
Alzheimer Hastalığı’nın görülme sıklığı arasında 
anlamlı fark olup olmadığı epidemiyolojik olarak 
araştırılabilir. Ayrıca D-Fluoretten ve Zymafluor gibi 
flor tableti kullanımlarının uzun dönemli sonuçları bu 
hipotez açısından değerlendirilebilir. 

 
Konu, toplum sağlığı açısından önem 

taşımaktadır. Diş sağlığı ve diş çürüklerini önleme 
amacıyla gittikçe artan dozlarda kullanılan bu 
metalin yan etkileri üzerine çalışılması 
gerekmektedir. Bu önermenin bilimsel literatürde 
yerini alabilmesi için öncesinde üzerine çalışılması 
gerektiği açıktır. 
 
Teşekkür 
       Yazının hazırlanmasındaki katkıları için değerli 
arkadaşlarım Seha Saygılı’ya, Batuhan Üstün’e ve 
değerli hocam Prof.Dr. Oktay Seymen’e teşekkürü 
bir borç bilirim. 
 
Tablolar 

 
Tablo I: BOS Melatonin seviyeleriyle AH Nöropatogenezi Braak 
değerlendirmesi arasındaki ilişki (p<0.004) Kaynak: *20+ 

 

 
Tablo II: Melatoninin seviyeleri yaşla beraber fizyolojik olarak 
azalır [22] 
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SİZDEN SEÇTİKLERİMİZ:  

Ardından… 

 

 
Kulağımda rüzgârın uğultusu 

   Ve içimde bilinmezin korkusu.. 

Yine başka bir limana sürükleniyorum; 

   Tüm sevdiklerim geride... 

Boynum tutulmuş bakamıyorum; 

   Birileri üfürüyor yelkenime. 

Ama Gemide değil,  
   elden düşme bir saldayım. 

Büyüyor içimdeki özlem senle. 

   Ama gemici değilim ki 

                  Her limanda bir sevgilim olsun... 

Stj. Dr. Murat Yassa 

Teşekkürler 

 
Teşekkürler, 
Bana o güzel ela gözlerinle  
Uzun uzun baktığın için.  
Koyuluğunda boğulsam da ben,  
Silkeleyerek çıkardığın için.  
  
Kapatacağım gözlerimi,  
Sürekli aynada bakacağım gözlerime   
Gözlerimin en derinine,  
Gözlerini görebilmek için.  
  
Çok teşekkürler,  
Elanın en güzeline,  
Doyasıya bakmama izin verdiğin için.. 

 
Stj. Dr. Mirela Becic 
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2- Derginin amacı, tıp fakültesi öğrencilerinin 
özellikle tıp alanında olmak üzere hemen her konuda 
iletmek istediklerini okuyucularla paylaşmalarıdır. Bu 
amaçla tıbbi orijinal araştırmalar, deneme yazıları, 
tartışmalı konularda karşıt ve yandaş yazılar, ilginç 
olgu sunumları, bilmece olgular, klinik ve pratik 
uygulamaya ilişkin yazılar, editöre mektuplar, editör 
yorumları, biyografi, röportajlar, tıp alanından 
haberler, etkinlik raporları dergide yer alabilir. 
 
3- Yazıların düzeni: A4 kâğıdın tek yüzüne, tek aralıklı 
“Word for Windows” programında, “Calibri” fontu ve 
11 punto ile yazılmalı, tablolar da aynı formatta 
hazırlanmalıdır. Her sayfanın iki yanı, altı ve üstünde 
2 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazıcı çıkışı ile elektronik 
kaydın aynı olduğundan emin olunmalıdır. 
 
4- Derginin yayın dili Türkçe’dir. Yazıların Türk Dil 
Kurumu Sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzuna uygun 
olması gerekmektedir. Yazarın kullandığı Latince 
veya İngilizce tıp teriminin Türkçe’de yaygın olarak 
kullanılan bir karşılığı varsa onun kullanılması 
önerilmektedir. 
 
5- Dergi editörlüğü, yayın kurallarına uymayan 
yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazara geri 
göndermek ve biçim olarak yeniden düzeltmek 
yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar danışman 
öğretim görevlisi, editörler tarafından 
değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararı ile 
yayımlanır. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, 
başka yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere 
gönderilmemiş olmalıdır. Dergiye gönderilen yazılara 
telif hakkı ödenmez ve yazar tüm haklarının 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne ait olduğunu kabul eder. 
 
6-  Yazının başlığı, yazarların açık ad ve soyadları, 
unvanları yer almalıdır. Aynı sayfada yazışmanın 
yapılacağı ad ve soyadı, e-mail adresi yer almalıdır. 
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