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DİYET İÇECEKLER KALORİ TUZAĞI MI ? 

Alınan kalori ve harcanan enerji arasındaki karmaşık denge vücut kütlesini yansıtır. Aşırı kilo; tip II ve 

gestasyonel diyabet, kalp hastalıkları, kanser ve diğer sağlık sorunları ile karşılaşma riskini 

beraberinde getirir. Ancak kütlelerini normal sınırda tutmak birçok insana göre çok zor.  

Diyet içecek kullanımı son yıllarda hızla arttı ve sık kullanılan bir kilo kontrol stratejisi oldu.  Düşük 

kalorilerinden dolayı kilo vermeye yardımcı olacaklarını düşünmek mantıklı görünüyor ancak yapılan 

araştırmalardaki bulgular diyet içeceklerin aşırı kilolu ve obez bireylerde kilo kontrolüne yardım ettiği 

görüşüne karşı çıkar nitelikte. 

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health’te Dr.Sara N. Bleich’in ekibi diyet içecek tüketimi ve 

kalori alımı arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için araştırma yaptı. Veri olarak, 1999-2010 yılları 

arasındaki Ulusal Sağlık ve Beslenme Değerlendirme Araştırması’nı(NHANES), Hastalık Kontrol ve 

Engelleme Merkezi’nin periyodik olarak yaptığı Amerikan toplumunun sağlık ve alışkanlıkları 

araştırmasını kullandılar. Analize Ulusal Sağlık Enstitüsü(NIH) destek verdi.  Son yirmi dört saatlik 

zaman diliminde tükettiği her yiyecek ve içeceği bildiren yirmi yaşında ve daha büyük yaklaşık 24000 

yetişkin çalışmaya katıldı ve sonuçlar American Journal of Public Health’te 16 Ocak 2014’te online 

olarak yayınlandı. 

Araştırmaya göre sağlıklı kiloya sahip bireylerin %11’i, aşırı 

kiloluların %19’u, obez bireylerin ise %22’si diyet içecekleri 

tüketiyor. Sağlıklı kiloya sahip kişilerde diyet içecekler kilonun 

korunmasına yardımcı oluyor. Bu kişiler daha az yemek yiyor ve 

şekerli içecek tüketenlere göre belirgin biçimde az kalori alıyor. 

Ancak durum aşırı kilolu ve obez bireylerde farklı. 

Diyet içecek içen aşırı kilolu ve obez kişiler, günde şekerli içecek 

içenlerle benzer kalori alıyorlar, çünkü diyet içecek içen aşırı kilolu 

ve obez bireyler katı yiyeceklerden (özellikle atıştırmalıklardan) 

şekerli içecek içenlere göre belirgin olarak daha fazla kalori alıyor.  

Diyet içecek içen aşırı kilolu ve obez bireyler, günde şekerli içecek 

içenlere göre katı gıdalardan sırasıyla 88 ve 194 kalori fazla alıyorlar. 

Diyet içecek içen obez bireyler tuzlu atıştırmalıklardan günde 131 

tatlılardan 243 kalori alırlarken, şekerli içecek içenler tuzlulardan 107 tatlılardan 213 kalori alıyorlar. 

Araştırma sonuçları ile ilgili Dr.Bleich ‘Çalışmamızın sonuçları bize kilo vermek isteyip diyet içecek 

tercih eden aşırı kilolu ve obez bireylerin katı gıda tüketimine özellikle de tatlı atıştırmalıklara dikkat 

etmeleri gerektiğini gösteriyor.’ dedi.  

Kontrollü deneylerin bu sonuçları desteklemesi gerekse de araştırma diyet içecekleri tercih eden aşırı 

kilolu insanların gıda alımını yakından takip etmesi gerektiğini gözler önüne seriyor. 

Kaynak: http://www.nih.gov/researchmatters/february2014/02032014diet.htm 

Selin Ercan, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü, 3. Sınıf 

 

http://www.nih.gov/researchmatters/february2014/02032014diet.htm
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NATURE’DA OBOKATA’NIN STRESLE YENİDEN PROGRAMLAMA DERLEMESİ 

Araştırmacıların Nature dergisinde yayınlanan iki makalede paylaştıkları şaşırtıcı sonuçlar, farklılaşmış 

hücrelerin zorlu çevre şartları uygulandığında pluripotent ya da totipotent hale dönüşebildiklerini 

gösteriyor. 

Genler yok. Proteinler yok.  Nükleer transfer yok. Hücreleri, asit ortamda tutmak gibi bir stres 

uygulamak yeterli oluyor. Nature yazarı David Cyranoski habere “Asit banyosu kök hücreler için basit 

bir yol oluşturuyor” şeklinde zekice bir başlık veriyor.  

Yazarlar iPS benzeri hücrelerin ölümcül olmayan stres altında elde edildiğini ifade ediyor ve bunları 

uyarı ile tetiklenerek edinilmiş pluripotent (STAP) hücreler olarak isimlendiriyorlar.  

Ben de Cyranoski’ye katılıyor ve STAP hücreler üzerine yapılan bu yayının uzun süreli bir tartışmanın 
malzemesi olduğunu düşünüyorum. Haberin devamında tartışmaları alevlendiren kısımlar hakkında 
6 anahtar soru yer alıyor.  

Şu an için, iki yayın büyük ses getiriyor. İlki Haruko Obokata ve Charles Vacanti’ye ait Uyarı ile 
tetiklenmiş yol: somatik hücrelerin pluripotent hücreye dönüşümü. İkinci yayın yine Nature’da aynı 
konuda, Obokata ve Teruhiko Wakayama’ya ait Edinilmiş pluripotensi ile yeniden programlanan 
hücrelerde iki yönlü gelişim potansiyeli.  

Bu makaleler ne anlatıyor? 

İkinci makale aslında STAP hücrelerinin pluripotent değil şaşırtıcı bir şekilde totipotent olduğunu ve 

ekstraembriyonik dokulara da farklılaşabileceğini gösteriyor.  

Bu noktada STAP hücreleri ile alakalı ilk yayın üzerine yoğunlaşmak gerekiyor.  

Şema 1.a uygulanan protokolü gösteriyor. Hücreler 5.7 pH değerinde bir ortama alındığında, 

hücrelerin kafalarına inen bir balyoz etkisi yapıyor (fiziksel koşullarda pH 7.4 ) ve 1 haftalık farelerin 

kan hücrelerinde Oct GFP ekspresyonu gerçekleşiyor, bu hücreler kültür ortamında kümeler halinde 

gözlemleniyor. 

Araştırmacılar mantığa aykırı gelen bir durumu belirtiyorlar. Bu olay T hücrelerinde ya da dalaktan 

elde edilen daha geniş bir CD45+ hücre popülasyonunda gerçekleştirebiliyorken,  yeniden 

programlanmaya daha uygun olduğu düşünülen primitif hematopoetik progenitör hücreler 

kullanıldığında olumsuz sonuç alınıyor. Ekip,  hücre popülasyonunda STAP hücrelerinin daha önceden 

var olan primitif kök hücrelerden değil, farklılaşmış kan hücrelerinden köken aldığına dair önemli 

kanıtlar sunuyor. 

Oct4-GFP+ hücreleri yeşil renkte parlamaktadır ve fonksiyonel olarak pluripotent özelliktedir. Bu 

hücrelerin; Oct4 gibi pluripotensi faktör proteinleri üretmek, pluripotensi ilişkili yüzey markerları 

(şema 2 bu markerları gösteriyor) taşımak dışında in vitro koşullarda ektoderm, mezoderm ve 
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endoderme farklılaşabildikleri farklılaşma ve teratoma analizlerinde gösterilmiştir. Pluripotensi 

faktörünün transkripsiyonel olarak aktivasyonu promoter demetilasyonu ile gerçekleşmektedir. 

STAP hücreleri ayrılmalarından belirli bir süre sonra koloniler oluşturmaktadırlar. Ancak bu koloniler 

fare embriyonik kök hücreleri ya da (indüklenmiş pluripotent kök hücre) iPS hücreleri gibi düzenli 

değildirler. (Şema 2f-i) 

Şema 3’te Oct4-GFP farelerin sadece kan hücrelerinin değil beyin, deri, kas, yağ, kemik iliği, akciğer ve 

karaciğer gibi birçok farklı hücre tipinin STAP hücresi haline getirilebileceği ifade edilmektedir.  

Şema 4’te STAP hücrelerinin (Cag-GFP farelerden elde edilen) kimerik fare üretimi ile germ hattına 

katkı sağlayabileceği gösterilmiştir. Şema 5’te STAP hücrelerinden embriyonik kök hücre benzeri 

hücreler oluşturabildikleri aktarılmıştır. Bu veri ile alakalı tek çekincem STAP kolonilerinin embriyonik 

kök hücre kolonilerine benzemiyor olması. Bu konuda ne kadar fonksiyonel ve moleküler analiz 

yapıldığını merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? 

Yazarlar kendileri yeniden programlamanın gerçek mekanizmasının belirsiz olduğunu ifade ediyorlar.  

Bu durumda yanıt bulması gereken soru; hücresel yeniden programlama spesifik olarak düşük pH 
uygulaması ile mi başladı yoksa fiziksel hasar, plazma membran perforasyonu, ozmotik basınç şoku, 
büyüme faktörü eksikliği, sıcaklık şoku ya da yüksek Ca+2 maruziyeti gibi farklı türde ölümcül olmayan 
stresler mi etkili oldu? 

STAP hücre makalesi hızlı bir okumanın ardından bende belirli noktalarda kırmızı bayraklar 
oluşturmadı. Metot; fazla güzel ve fazla basit gözükse de, en azından bu ekibin son derece önemli 
işler üzerinde olduğunu düşündürmeye yetiyor.  

Ne var ki, ne kadar önemli olduğuna karar vermeden önce bazı anahtar soruları sormak gerekiyor. 

Bu hücreler, başka laboratuvarlarda yeniden üretilebilecek mi? 

2. İnsan hücrelerinde aynı sonuçlar elde edilecek mi? 

3. Yetişkin hücrelerinde aynı sonuçlar elde edilecek mi? 

4. Moleküler mekanizmalar neler? 

5. Bu hücreler belirli oranda mutasyon ya da epimutasyon içeriyorlar mı, epigenomda anormallikler 
gelişiyor mu? 

6. Bu hücreler teratoma oluşumunun yanı sıra tümörijenik mi?  

Özellikle ilk 3 sorudan bir ya da daha fazlasının cevabının olumsuz olması durumunda, çalışmanın 
etkililiği oldukça azalacaktır.  

Halen yapılan çalışmalarda hücrelerin basit yeniden programlanma potansiyellerinin olabileceği 
düşüncesi de mevcut. Farklılaşmış hücrelerin bizim düşündüğümüzden çok daha plastik olabileceği 
gibi hücre ve organizma biyolojisi hakkında şaşırtıcı fikirler öne sürülüyor. Ek olarak bu çalışmalarla, 
hayvanların hücrelerinde bir hasar oluştuğunda kök hücre benzeri programların tetiklenebileceği fikri 
de ortaya atılıyor. 

Sonuç olarak, çok büyük heyecana kapılmadan önce yukarıdaki 6 soru hakkında gelecekteki veriler 
bize ne söyleyecek merak ediyorum. Ancak harika bir çalışma olduğu kesin. 

Kaynak: http://www.ipscell.com/2014/01/review-of-obokata-stress-reprogramming-nature-papers/ 

Makaleler:  

http://www.nature.com/nature/journal/v505/n7485/full/nature12968.html 

http://www.nature.com/nature/journal/v505/n7485/full/nature12969.html   

Merve Aktan, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü, 2. Sınıf 

http://www.ipscell.com/2014/01/review-of-obokata-stress-reprogramming-nature-papers/
http://www.nature.com/nature/journal/v505/n7485/full/nature12968.html
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KALP YARALARINI İYİLEŞTİREN DOĞADAN ESİNLENEN CERRAHİ YAPIŞTIRICI 

Araştırmacılar, biyolojik olarak parçalanabilen, biyouyumlu ve kolayca manipüle edilebilen 

yeni bir doku yapıştırıcısı geliştirdi. Bu yapıştırıcı sayesinde sütür ya da staple(zımba) 

gerektirmeyen daha az invaziv cerrahi yapılma şansı doğmuştur. 

Ameliyat sırasında, dokuları yeniden birleştirmek  ve protez malzemeleri dikmek çok zorlu 

olabilmekte. Sütür zaman alıcı olabilir ve zımbalar dokulara zarar verebilir. Cerrahi 

yapıştırıcılar bu problemleri çözebilir, fakat günümüz seçenekleri dayanıklılık, yapışma ve 

toksisite gibi nedenlerle sınırlanmaktadır. Genç infant ya da kalp gibi hareketli olan hassas 

dokularda özellikle zorluklar oluşturmaktadır. Ayrıca, suda çözünebilir bileşimler akan kan ile 

yıkanıp aşınabileceğinden, suda çözünebilir olmamalıdır. 

Brigham and Women’s Hastanesi’nden Dr. Jeffrey Karp ve Boston Children’s Hastanesi’nden 

Dr. Pedro del Nido başkanlığındaki bir araştırma ekibi, su altı bağlar oluşturabilen sıvılar 

oluşturan böceklerin patilerinden, salyangozların ve sandcastle solucanların kalın-yapışkan 

sekresyonlarından esinlenerek; stabil, suda çözünmeyen ve elastik cerrahi yapıştırıcı olarak 

işlev görebilen jel benzeri bir malzeme geliştirdiler. Çalışma NIH Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan 

Enstitüsü (NHLBI), Genel Tıp Bilimleri Ulusal Enstitüsü (NIGMS) ve  Diş ve Kraniofasial 

Araştırmalar Ulusal Enstitüsü (NIDCR) tarafından kısmen finanse edildi. Bulgular 8 Ocak 2014’ 

te Science Translational Medicine’ de online olarak çıktı. 

Baz olarak, bilim adamları poli (gliserol sebasat akrilat) 

(PGSA) adı verilen bir bileşik kullanıldı. PGSA gliserol, 

lipitlerin temel hammaddesi, sebasik asit ve doğal olarak 

oluşan bir yağ asidinden oluşmaktadır. Özel bir ışığa duyarlı 

kimyasal ile karıştırıldığında, elde edilen jel, ultraviyole(UV) 

ışık ile 5 saniyelik maruziyeti sonucu katılaştı. 

Araştırmacılar, jelin kolayca yüzeye yayılmış olduğunu ve 

ıslak koşullarda dokuya yapışık olduğunu buldular. UV ışığına 

maruz kaldığında, yumuşak, esnek ve dayanıklı bir yapıştırıcı 

haline geldi. 

Araştırmacılar, yapıştırıcıyı çeşitli koşullarda ve kapsamlı şekilde test ettiler. Arterlerde ve 

sindirim sisteminde benzer mekanik özellikler buldular. Yapıştırıcı ile kaplanmış yamalar kalp 

fonksiyonunu değiştirmeden, farelerin hızla atan kalplerinde takılı kaldı. Araştırmacılar 

yapıştırıcıyı ayrıca sıçan kalbinin duvarındaki defekti mühürlemekte de başarıyla kullandılar. 

Ekip yapıştırıcıyı daha sonra, kalp hızları insanlarınki ile benzer olan domuzlarda test etti. 

Yamaları atan kalbin içine yapıştırdılar ve kalp hızı ve kan basıncı arttığında da yamanın 

yerinde kaldığını gözlemlediler. Sadece yapıştırıcı kullanarak, domuz karotid arterlerimde, su 

geçirmez bir mühür oluşturmak mümkün olmuştur. 
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“ Bu yapıştırıcı platform, kan ve hareketli yapıların varlığında çalışan daha önceki sistemlerin 

olumsuz yönlerinin hepsini ele almaktadır.” Diyor del Nido. “ Doktorlara tamamen yeni, daha 

basit teknoloji ve cerrahi operasyon sonrası hastaların yaşam kalitesini artırmak için ve doku 

rekonstrüksiyonu için yeni bir değerler dizisi sağlamalıdır.” 

Bu teknoloji bir şirket için lisans edildi ve çalışmaya dayanarak patenti alındı. Ancak, jelin 

insanlarda test edilmeden önce uzun süreli çalışmalarla denenmesi gerekmektedir. 

By Carol Torgan, PhD 

 

İLİŞKİLİ BAĞLANTILAR: 

• Spiny Worm Inspires Next-Gen Band-Aid: 

http://directorsblog.nih.gov/2013/05/02/spiny-worm-inspires-next-gen-band-aid/ 

• New “Glue” Marries Sticky Properties of Geckos and Mussels: 

http://www.nih.gov/researchmatters/july2007/07302007glue.htm 

• Porcupine Quills, Gecko Feet and Spider Webs Inspire Medical Materials: 

http://publications.nigms.nih.gov/insidelifescience/medical-materials.html 

• Making a Lung Replacement: 

http://www.nih.gov/researchmatters/july2010/07262010lung.htm 

• Silk Helps Make Ultrathin Brain Interface: 

http://www.nih.gov/researchmatters/april2010/04262010interface.htm 

Referans: A blood-resistant surgical glue for minimally invasive repair of vessels and heart 
defects. Lang N, Pereira MJ, Lee Y, Friehs I, Vasilyev NV, Feins EN, Ablasser K, O'Cearbhaill ED, 
Xu C, Fabozzo A, Padera R, Wasserman S, Freudenthal F, Ferreira LS, Langer R, Karp JM, Del 
Nido PJ.Sci Transl Med. 2014 Jan 8;6(218):218ra6. doi: 10.1126/scitranslmed.3006557. PMID: 
24401941. 

Kaynak: http://www.nih.gov/researchmatters/january2014/01272014glue.htm  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Melike Keskin, İ.Ü., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe Tıp Bölümü, 3.sınıf 
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ESKİ DÜŞMAN İÇİN YENİ SİLAH 

 
Tüberküloz, insalığın peşini bırakmadan onbin yıldır gelişen eski bir felakettir. En eski bilinen 

kanıtlar, Eski Mısırlıları enfekte etmiş olan ve kurbanların akciğer ve diğer organlarını 

haraplayan ölümcül Mycobacterium tuberculosis kalıntıları, üçbin yıl öncesine tarihlenen 

mumyalarda bulundu. Günümüzde hala Dünyanın en ölümcül hastalıklarından biri olarak 

geçmektedir. 

O kadar yaygın bir hastalık ki benim de Tüberküloz ile kendi deneyimim oldu. 1977’de North 

Carolina’da yoğun bakım ünitesinde çalışıyorken iç kanama nedeniyle ölmek üzere olan genç 

göçmen bir işçinin acil müdahalesi sırasında etkene maruz kaldım. Adamın ilerlemiş bir 

tüberkülozu olduğunu ancak kanaması durduktan sonra farkettik. Buna rağmen adamı yüklü 

bir ilaç tedavisi ile iyileştirdik ve taburcu ettik. Aylar sonra kendi kontrolümde TB deri testim 

pozitif sonuç verdi bundan dolayı bir yıl boyunca isoniazid tedavisi aldım. Tüm bu yorucu 

maraton ise Mycobacterium tuberculosis olarak bilinen küçük mikrop işgalcilerin kökünü 

tamamen kazımak içindi. 

Uzun bir zaman boyunca Batı’da TB vakaları antibiyotiklerin keşfi ve kullanımı ile tarih 

kitaplarının bahsettiği “tüketme”ye ilişkin olarak ciddi biçimde azaltılmıştı. Tüketme tabiri 

hem hastalığın doğasından gelen ve latince’de “fitizis” olarak bilinen kaşeksi’den ötürü hem 

de özellikle 19. Yüzyıl İngiltere’sinde fazlaca bulunan hapishane benzeri sanatoryumlarda 

hastaların karantina’ya alınıp genellikle ölmesinden dolayı kullanılmaktadır. 

Bir zamanların ölümcül enfeksiyon hastalığı TB bugün 

tekrar büyüyen bir tehlike olarak gelişen Dünya’nın bir 

sorunu. WHO’nun 2011 yılı rakamlarına göre 9 milyon 

yeni TB vakası ile 1.4 milyon TB kaynaklı ölüm 

gösterilmektedir. Aynı yıl Amerika’da 10,528 kişiye TB 

tanısı konmuştur. Tedavi efektif olmasına rağmen altı ay 

boyunca çeşitli antibiyotiklerin sıkı ve düzenli kullanımın 

gerekliliğinin yanısıra pahalı ve devam ettirilmesi güçtür. 

Hastalar ise tedaviyi aksatır ve ya erken bırakırsa bugün 

Brezilya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Çin gibi çoğu 

vatandaşının tedaviyi devam ettirmesi mümkün 

olmayan, pek çok ülkenin de dahil olduğu küresel bir 

olay olan yeni ilaca ve öldürmeye dirençli bakteri 

etkenleri ortaya çıkmıştır. Bu dirençli etkenler bir kısmı 

HIV’li bir diğer kısmı ise immünsüpresif kişileri etkileyecek biçimde gelişip ve yayılmaktadır. 

Öyle ki bugün TB kaynaklı ölümlerin yaklaşık üçte biri HIV’li bireylerdir. Kişisel olarak bu 

felakete her yönüyle yakınlardaki Güney Afrika ziyaretim sırasında tanık oldum. 
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Dünya genelinde, elimizde var olan en güçlü anti-TB ilaçlarına dirençli artan sayıda TB etkeni 

halk sağlığı uzmanları tarafından tespit edilmektedir. Ayrıca uluslararası seyahat ve ticaret 

dolayısıyla bu yüksek derecede bulaşıcı dirençli etkenler tüm dünyaya tehdit 

oluşturmaktadır. Geçen sene 98’i Amerika’da olmakla beraber tahmini 630,000 insan çoklu 

ilaç dirençli TB (MDR-TB) enfeksiyonu kapmıştır. WHO küresel vaka sayısının üç yıl içinde iki 

milyonu bulacağını tahmin etmektedir. 

Fakat bugün umut vaadeden bir kaç haberim var. FDA, tehlikeli MDR-TB etkenleri için yeni 

bir ilaca onay verdi. Neredeyse 40 yıllık bir aradan sonra Janssen (Johnson & Johnson’ın 

farmasötik dalı) bilim adamları tarafından geliştirilen Sirturo (bedaquiline) yeni bir yolla 

etkeni yok ediyor. Mycobacterium tuberculosis hücresi içine girip içerden enerji üretimini 

bloke ederek bakteriyi açlığa sürükleyip yok ediyor, daha iyi olan şey ise insan hücrelerine 

zararsız. 

Sirturo, FDA tarafından “son çare ilaç”’lardan biri olarak görüldüğü için onayı sırasında hiç bir 

engel olmadı ve direkt onaylandı. Buna rağmen ilaç hala belirgin bazı riskler taşıyor ve tam 

amacını ve tehlikelerini aydınlatmak için hala ileri düzey testlere ve deneylere sokulması 

gerekiyor. NIH ve Janssen bilim adamları Güney Afrika gibi MDR-TB’ye duyarlı 

popülasyonların geliştiği yerlerde iş birliği yaparak AIDS ilaçları ve Sirturo’nun en iyi nasıl 

kombine edileceğini bulmaya çalışıyorlar. 

Amerika’da toplam TB vakaları giderek azalmaya devam etse de, bu dayanıklı etkenleri 

öldürmek için yeni yaklaşımlar geliştirmek ve test etmek çok önemli. Sirturo, Janssen’in NIH, 

FDA, Bill ve Melinda Gates Vakfı, TB Birliği ve CPTR Girişimini bir araya getiren on yıllık uzun 

programının son ürünüdür. Adı geçen kuruluşlar olmadan bugünkü duruma gelinmesi 

mümkün olmazdı. Anti-TB ilaçları alanında yeni bir sayfa açan bu çalışma oldukça umut 

vaadedici olmasına rağmen gelecekte çok daha fazla yenillikçi ilaç geliştirmemiz gerekecektir.  

By Dr. Francis Collins 
 

Kaynak: http://directorsblog.nih.gov/2013/01/07/new-weapon-targets-ancient-foe/ 
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HİPNOZ ALTINDA AMELİYAT YAPMAK MÜMKÜN MÜ ? 

Nantes, Rennes ve birçok yabancı ülkede anestezisiz ameliyat yapılmakta... ama hipnoz altında! 

Çünkü hastayı ne bilinci tam açık ne de tam olarak kapalı duruma getiren, sözlü uyarılara açık bu 

metodun, normalde genel anesteziyle yapılan ameliyatlarda acı duygusunu ortadan kaldırdığı 

ispatlandı. Hipnoz, tüm ameliyatlarda geçerli olmasa da ve bazı ameliyatlarda da lokal anestezi 

gerektirse de birçok ameliyatta kullanılabiliyor: tiroidektomi, bazı organ nakilleri, protez 

takılması ya da yirmilik diş çekilmesi... Fakat tabiki hipnozun kullanılamadağı ameliyatlar da 

mevcuttur, kardiyak ya da akciğerle ilgili ağır ameliyatlar gibi. Yeni yeni ameliyatlarda hipnoz 

kullanılmaya başlanmış olsa da aslında hipnoz yeni bir tedavi aracı değil; ilk çağlardan beri ağrıyı 

uyuşturmakla tanınsa da, bu akım 19. yy'da birçok tıbbi alanda yaygınlaşmıştır. Bu kadar eski 

tarihine rağmen hipnoz hala bir gizem olarak kalmıştır. Araştırmacılar özellikle beyindeki bu ne 

ayık ne uykuda olan özel durumun etki mekanizmasını anlamaktan hala çok uzaktalar. Fakat 

bunu EEG'de gösterebilmişlerdir. 

Ağrıkesici Madde Salınımı 

Buna rağmen araştırmacılar cingulate gyrus'un anterior'unun rolünü göstermişlerdir: bu 

serebral bölge duygularla ilgilidir, bunun dışında hipnoz esnasında buradan endorfin ve başka 

doğal ağrı kesiciler salgılanır.  

Ameliyat olacak hasta için hipnozun birçok avantajları vardır; genel anestezinin aksine 

komplikasyon riski yoktur ve iyileşme daha hızlıdır. Hipnoz, ameliyatta kullanılan anestetik 

miktarını 5 kat azaltmasının yanında müdahele süresini ve maliyetini büyük ölçüde düşürür, bu 

sayede de sağlık sistemi için de ekonomik bir ilgi oluşturur. 

 

C.Camara, C. Gaston ve G.-H. Denigot 
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