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Kapaktaki resmin izahı

Dioscorides
islâm ve Türk tababetinde pek me˛hur bir sima olan Dioscorides bu resimde, bir nebat numunesini takdim eden muavini
ile birlikte görülmektedir. Resmin aslı Topkapı sarayında Ahmet III. Kitaphanesinde, 2127 numarada kayıtlı nüsha içindedir. Bir Selçuk emîrinin kitaphanesi için istinsah edilmi˛ nüshanın kitabesinin ba˛ındadır. 626(1228) de (kitabın
sonundaki
izahata göre 25 kânunusani
1540 iskender senesi) yapılan bu
minyatür, Selçukîler zamanında imparatorluk dahilinde maruf
olan resim tarzında ve bir müslüman sanatkâr tarafından yapılmı˛tır.
13,5X 18,5 büyüklüündedir.
Dioscorides in Avrupada ve bizde bulunan minyatürlerinin
en güzellerindendir.
Resim örnei, Üniversite Tıb Tarihi ve Güzel Sanatlar
Akademisi Türk Minyatürü Profesörü Dr. Süheyl Ünver
tarafından
aslına mutabık olarak aynı büyüklükte
çizilmi˛
ve mecmuamızın bu sayısına, asıl metinde olduu gibi
konmu˛tur.

i^7\ü/cürt tedavisi için

Ka˛ıntıyı giderme hassasına malik mayi halinde kükürt müstahzarı
Uyuz, püstüllü ve seboroik
deri hastalıkları, ekzemalar, akne, pruritus
pityriasis, impetigo'ya kar˛ı spesifik ilâç.

Kullanılı˛ı temiz,
naho˛ kokusu yoktur.
Leverkusen

(Almanya)

Original ambalaj: ﬁi˛e: takr. 75 ve 150 gr

J

ta a (s) = © a a & ® ca
4

-

( 4'Aminobenzolsulfonamido ) - benzolsulfonmonomethylamid

Original ambalaj : Tüp : 24 Tablet

Kullanı˛

Mikdar

yerleri

Erkek v e k a d ı n belsoukluu
ve stafilokok intanları :
Paraziter
intanları

N e o - Uliron

basit

abseleri

3

vardır:

tedavi
1. — T a h t e l h a d ve müzmin

tarzı

b e l s o  u k l u  u n d a çabuk
müddetle

günde

tif vaziyet üzerine

›lk tedavi darbesini mütea-

tesir;

kip yüksek safî

prostat, mafsal

( 80 %
darbeden

tesir

gibi

den fazla, ikinci
sonra 96 %

ya

ve

sübjektif iyile˛me ve objek-

3 gr. )

Antraks

tedavisinin

mühim muhassenatı

( 4 gün

Furonkuloz

T e r guddeleri

yara

Not

Darbe t e d a v i s i
Ç o k kısa ve

flegmonlar,

X 0,5 gr.

r

devamlı

fevkalâde

husye,

iltihabı v. s.

komplike"

-da gayet müsait

vakalarda
tesir

kadar ) .

2.

Gayet iyi

müzmin b e l s o  u k l u  u

gibi

dier bütün tedavilere

kar-

tahammül

Tavsiye edilen darbe

mik-

darı verilmesi halinde çab u k ve tam ˛ifa
Had

da

Erkek

k o y an

ve

kadında

vakalarda

Neo -

tesiri

gayet

Uliron'un
bariz

belsoukluunda

mühim terapötik

˛ı

—

olarak

kendini

gös-

terir.

muvaffa3. — B e l s o  u k l u  u n u n N e o -

kiyetler.

Uliron'La
itibarile

tedavisi
eski

müdde t

usullere

na-

zaran çok daha. kısadır.
N e o - Uliron darbe

tedavi-

si b e l s o  u k l u  u n d a

olduu

gibi, Stafilokoklardan
vellit hastalıklarda

-

bik edilir.

müteda

tat-
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Dirim için yazı gönderen meslekda˛lara
Eveldenberi Dirim için yazı yazmak lûtfunu
esirgemeyen
bazı arkada˛larımıza,
birer mektup yollayarak, Dirim in jübile
sayısı için yardımlarını
rica etmi˛tik.
Bu
arkada˛larımızdan
bir kısmının
me˛guliyet ve rahatsızlık
gibi sebeplerle yazı göndermeyeceklerini
hesap ederek, geri kalanlardan bir sayılık
materiel geleceini tahmin etmi˛tik. Büyük bir sevinç ve iftiharla kaydedelim ki, bu meslekda˛larımızın
hepsi ricamızı is af
etmi˛ ve sahife tahdidi koymadıımız
için, esasen normal hacminin bir misline iblâ ettiimiz jübile sayısına
bu velûd arkada˛larımızdan
ancak yarısının yazısı sıabilmi˛tir.
Bu suretle gelecek sayımızın
dahi jübile yazılarına
tahsisi suretile çıkarılmasına
mecburiyet hasıl olmu˛tur. Makaleler, soy adları
esas ittihaz edilerek ve alfabetik olarak sıralanmı˛
olduu için
bu sırayı takiben yazılarını
dercetmee ba˛ladıımız
arkada˛larımıza bu sahifelerde derin ˛ükranlarımızı
takdim ederiz.
Bu sayının sonunda serum ke˛finin 50. ci senesi münasebetile büyük âlim Emil von Behring için ayrılan
bir kısmın,
meslekda˛larımızı
ayrıca alâkadar edeceini umar ve okuyucularımıza
hayırlı yeni yıl temenni ederiz.
Yazı i˛leri heyeti
Dr. Feridun Frik
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15 yıllık «Dirim»
Dr. Feridun Frik

1. ci Millî T ü r k T ı b

kongresinin

Ankarada

toplanmı˛ olduu 1925

Eylü-

lünde, < Tedavi Notları » adı ile bir mecmua inti˛ara ba˛lamı˛tı. O zaman hemen biricik tıb gazetesi

olan « ›stanbul Seririyatı

gerek hacim, gerek müoderecat

yanında « Tedavi N o t l a n »

bakımından b a m b a ˛ k a

bir manzara arzediyor-

du. Kırmızı bir kapak kâadı içinde, A v r u p a n ı n bilhassa tedavi sahasındaki yeniliklerini

bildiren makaleleri

tercüme etmek gayesile ayda

bir

ne˛redilen bu

tıb gazetesi, bu gün 15 ya˛ını dolduran «Dirim» den b a ˛ k a bir gazete

deildi.

Sonradan ismini «Dirim» y a p t ı  ı m ı z «Tedavi Notları , ilk zamanlarda 500 tane
basılmak ve henüz adresleri

mahdut olan abonelerine

her ay muntazam yolla-

nabilmek üzere 2 senelik bir gayretten sonra 3 üncü ya˛ına b a s m a  a
olunca, arkada

kalan iki senelik

emeinin hiç de

sevinçle idrak etmi˛ti. Aboneleri

1000 e yükselmi˛ti.

baren yeni bir ˛ekil almı˛tı : ›ki sütun
ba˛lık
tir˛e

remzini ta˛ıyan
ve

'Tedavi

saman

ve

renkleri seçilmi˛ti.

makalelerin

ba˛ladıı görülüyordu.

v a z m ı ˛ olduum böyle bir makale vesilesile gazeteyi
nı˛tım, ve kısa bir zaman sonra da gazetenin

bir

kapak resmine kâat olarak

Bu sıralarda tek tük yerli

yeralmaa

bir

Kapak, 3. cü ciltten iti-

kaidesi üzerine oturtulmu˛ müselles

yaldız renginde basılan

Notları? sahifelerinde

muvaffak

b o ˛ a gitmediini büyük

de

›˛te, ben de,

çıkaranlarla bu sırada ta-

yazı i˛lerile me˛gul olmak üzere

vazife aldım. 4. cü ne˛ir yılına g i r d i  i m i z tarih, Atatürkün memlekette harf inkılâbını ilân ettii devreye
lendii o büyük vazifede,

tesadüf

eder.

Bütün

memleket gazeteciliinin yük-

hissemize dü˛eni kusursuz y a p m a  a sarfettiimiz gay-

reti bu gün bile tatlı bir heyecanla hatıılayoruz. Harf inkılâbı, mecmuacılıktaki
geriliimizi
bir

birdenbire

Avrupa

gazetesi

ortaya

ile, artık ayni

arasındaki bu büyük fark,
mühim
mek

amil

üzere

oldu.

k o y m a  a vesile oluverdi. Lâtin
harfleri

kısa bir zamanda

kabul etmi˛

mın ilk adımını te˛kil eder.

ve

tatbikini

Makaleler

olan Türk

senelere

daha

mütekâmil bir yola gir-

taksim ettiimiz bir

içine k o y m a  a ba˛ladıımız

bazı renkli ilâveler, kâadın da daha iyisini kullanmamızı lüzumlu
7. ci cildimiz bir tıb gazetesine yakı˛an

gazeteleri

eldeettiimiz terakkiyi te˛vike en

5. ci ve 6. cı ciltlerimiz,

hazırladıımız

harflerile çıkan

progra-

resimlerle,

gösteriyordu.

˛eklini almı˛tı. K a p a k için seçtiimiz

iyi cins bir kâat üzerine resmedilen modern çizgiler ortasında «"Tedavi Notlarım
yazısı ve bunun yukarısında her sayıda d e  i ˛ e n hastanelerimizin güzel

resimleri

bulunuyordu. Hastanelerimizi arkada˛larımıza tanıtmaa yarayan bu seri, 15. ci
cildin sonuna

kadar

devam etti.

7. ci cilt

ile

beraber gazetemizin hali,

bu

günkü sabit ˛eklini ve ne˛riyat programımızın ilk çizgilerine uvgun manzarasını

sssusssm

s
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aldı. Bir original yazılar kısmı, bir türkçeye çevirmeler kısmı, bir de kısa yazılar kısmından b a ˛ k a , olan bitenlere ayrılmı˛ mahdut bir kısmı ihtiva ediyordu.
Ayni sene içinde renkli ilâvelerle, fotoraflara da daha g e n i ˛ bir nisbette yer
verildi. 8. ci ciltten itibaren
Tedavi Notları > resmen idareme geçti. Bu devrede ba˛layan a˛ikâr alâka, original yazıların gittikçe çoalmasını ve münderecatın arkada˛larımı z için azamî istifadeli olmasını temin etti. Bu sırada «Tedavi Notları > abonelerinin sayısı birdenbire 3000 e fırladı. 10. cu ya˛ına girerken
hazırladıım ilk sayı için kendilerinden yazı rica ettiim meslekda˛larımın, ümidim haricinde hemen hepsi yazı gönderince bu sayıyı yalnız orginaî yazılarla
ve bir misli hacimde çıkarma k mazhariyeti, gayretimin en büyük mükâfatı oldu. Bu sayı Atatürkün memleketle ba˛ladı ı büyük bir inkılâba, dilimizi yabancı kalemlerden temizlemee tesadüf eder. Yine hissemize dü˛en vazife hususundaki iyi niyetimize uygun olarak « Tedavi Notları » adını hiç tereddüt etmeden d e  i ˛ t i r d i k ve « Dirim » gibi öz türkçe bir ad koyduk. ›˛te « Tedavi
Notları:» 10. cu ya˛ına girerken böylece
Dirim» oluverdi. Fakat 10 sene kökle˛mi˛ olan ^Tedavi Notları» nı unutturmak hiç de kolay olmadı. G e ç e n seneye kadar, henüz <Tedavi Notları» isteyen tektük arkada˛lar bulundu. Hayatta
unutulmayan ne var ki, bir iki senedenberi artık « Dirim » in kökleri de derinle˛ti. 1 1 . ci cildin k a p a  ı noktalı ve ye˛il renkli bir zemin üzerinde, yine hastaneler için ayrılan çerçeveyi ta˛ır. 12. ci cildin kapak rengi kahverengidir. O sene, olanbitenler, kongre, cemiyetler, yeni eserler ve Ölenler kısmına daha geni˛
yer verdik. 13. cü cildin k a p a  ı na mavi rengi seçtik, bu renk dei˛melerini,
her cildin koleksiyonunu toplayanlara kolaylık için y a p ı y o r d u k . Gazetenin bu
sırada sayısı 4 0 0 0 i geçti ve Balkanlardan, Afganistan, Kıbrıs, Suriye, ›rak,
Iran, Mısıra kadar yabancı memleketlerde dilimizi bilenler tarafından da istenilmee ba˛landı. Bu ˛iddetli alâkadan aldıımız gayret hızı, gazetemizi, eczacı arkada˛larımıza da
te˛mil
etmemize vesile oldu, bu suretle abonelerimiz 5000 i buldu.
14. cü cildin k a p a k kli˛esindeki
noktah kli˛e ile,
vine ortada hastane resimleri çerçevesini ta˛ır. Bu sene
zarfında
ayrıca
ku˛e kâadı üzerinde hastane etibbası arkada˛larımızdan
ele
geçirebildiklerimizi, ilâve olarak v e r m e  e ba˛ladık . Bu cildin ilk sayısı da yalnız original
yazılarla b e z e n m i˛ olarak çıkarıldı ve ayni sene içinde <:Dirim» in bazı sayıları
en mühim ve aktüel ilmî mevzulardan birine tahsis edilmek suretile <Malarva
ve « T ı b ve Kimya» « Hususî sayılar?> ı halinde ne˛redildi. Original
yazıların
enternasyonal tanıtılmasını temin etmek üzere bir de Almanca
kısım ilâve
olundu. Bilhassa tıb tarihini veya tıbbı yakından alâkadar eden deerli yazılara
mahsus paramedikal
bir kısım
daha ihdas edilerek
mevzuların
dei˛ik
olmasına ehemmiyet verildi.
15. ci cildimiz Avrupada ba˛layan harbin husule getirdii kâat buhranından dolayı <?:Dirim» in 2 numara bir arada olmak üzere veiki ayda bir inti˛arını
intaç etti. Bu sene zarfında, bütün Türkiye tıb gazetelerinin fihristlerini bil
diren sahifeleri ilâve ettik.
16. cı cildin ilk sayısı da « 15 yıllık Dirim :> jübile sayısı olarak hazır-
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lanmı˛ bulunuyor.

Bu sayı ile birlikte

«Dirimi in d ı ˛ manzarası da tekrar d e  i ˛ -

tirilmi˛tir. Hastane resimlerine fasıla verilerek, bunlar yerine T ı b tarihine ait
renkli resimler her sayının k a p a  ı n a ayrı bir kıymet verecektir. Bu resimlerle,
bunlara

ait izahatı lütfen esirgemiyen

burada te˛ekkürlerimi

deerli arkada˛ım Prof. Süheyl

U n v e r 'e

sunarım.

16. cı cildin bir d i  e r yenilii de «Dirim Postası > ba˛lıı ile tesis edilen kısımdır. Burada «Dirim» okuyucularının hususî ve meslekî ilânları p a r a s ı z olarak
ne˛redilecek ve bu suretle arkada˛larımıza yeni bir hizmet imkânı temin edilecektir
15 ya˛ını bitiren «Dirim», inti˛ar hayatının bu dönüm noktasında, en samimî
niyetlerle, yurda mesut günler dileklerini tazeler ve 15 yıllık muntazam inti˛arını, tekrar ayni intizam ve tekemmülle yürütmek üzere normal dünya ˛artlarının
biran evel avdetini

özler.

Alâka ve teveccühlerini esirgemiyen meslekda˛larıma, Dirim'in sahibi ve
yazı i˛leri direktörü sıfatıyla en derin ˛ükran vazifesini ifayı zevkli bir borç
bilirim.
15 yıl içinde «Dirim»

için makale yazan

meslekda˛lar listesini

sunar ve

hepsini hürmetle ve ölenleri rahmetle anarım :
Abdülkadir Lûtfi Noyan
Adil Hakkı Ta˛ba˛
Adnan Ferit
Ahituv Eli
Ahmet Asım Onur
Ahmet Eyüp Aksoy
Ahmet Fethi Teoman
Ahmet ›hsan Aksan
Ahmet Muhtar
Ahmet Rafet Bayülgen
Ahmet Ras›m Önad
Ahmet Süheyl Ünver
Akif ﬁakir Sakar
Akil Muhtar Özden
Ali Deniz
Ali Esat Birol
Ali E˛ref Gürsel
Ali Rasim Adasal
Ali Rıza Salar
Ali Rıza Tolgar
Arif Yaman
Arif Yaver
Aziz Tevfik Yeginsoy
A. Rifat

Bahtiyar Demira
Bekir Akcar
Berberyan
Besim Kemal Eneren
Burhan Remzi Urus
Burhanettin
Burhanettin O. Tugan
Burhanettin Temizel

Ekrem Becet Tezel
Ekrem ﬁerif Egeli
Emin Burad
Emin Kıcıman
Erhan Sanater
Esat Ra˛it Tuksavul
Esat Selekler
Ethem Süleyman
Eyüp Hüsnü

Halit Akyüz
Halit Ziya Konuralp
Hamdi Bako
Hamdi ﬁakir
Handan Saraçolu
Haron Çiprut
Hasan
Hasan Ali
Hasan Fehmi
Haydar A n m a n
Haydar ibrahim Aydar
Haydar Iamail Gaspralı
Hayim Nairn Elnekave
Hilmi ›smail Ko˛ar
Hulusi Behçet
Hüsamettin Toga˛

Baha Galenbevi Arkan
Bahattin Oskay
Bahri ›smet Temizer

Fahrettin Kerim Gökay
Feridun Ne˛et Frik
Feyzi Ahmet Taner

›brahim
›brahim Ethem Ertem
›brahim Hanif Denker

Cavit Basri
Celâl Abdi
Cemalettin Arifi Or
Cemil Zihni Ülkü

Fikret Arıhan
Fotozyan
Frank E.
Fuat
Fuat Fehim Caculi
F . Nafiz Uzluk
F. Noyan
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›ffet Nairn Onur
›hsan Duydal
›hsan ﬁükrü Aksel
›rfan Titiz
›smail Co˛kun
›smail Ferit
›smet Sayman
›srail
›zzet Ahmet
›zzet Bican Bilger
Kâmil Akol
Kâmil Mümtaz ›dil
Kâzım Arbak
Kâzım ismail Gürkan
Kele˛yan Kamar
Kemal Cenab
Kemal Çalar
Kemal Dirik
Kemal ﬁakir Saraçolu
Kemal ettin
Kenan Aker
Lâtif Ülgür
Lebib Selim Karan
Lûtfi Karde˛olu
Mandil ›sak
Marko Elnekave
Mazhar Osman Uzman
Mehmet Kâmil Berk
Memduh
Mithat Süyev
Muhtar Fuat Sava˛eri
Muhterem Gökmen
Muin Tayanç
Mustafa Feyzi
Mustafa Rahmi Pınar
Muzaffer ﬁevki Yener
Müfit Süleyman
Mükerrem Nuri Sarol
Münir Ahmet Sarpyener
Münir Halil
M. Kemal Öke
M. Muzaffer Barın
M. Nuri
M. Rıza Erksan
Naab
Nabi Kastarlak
Nami

Necdet Tosun
Necdet Sezer
Necmettin ›zmirli
Necmettin Ülker
Nefi Ethem Vural
Nejat Mazlum Seyhan
Nevzat
Niyazi Bayatlı
Niyazi Dinçsoy
Niyazi Erzin
Niyazi ›smet Gözcü
Nurettin Onur
Nurettin Ülker
Nuri Aruntan
Nuri Erkan
Nuri Fehmi Ayberk
Nuri Halit Ula˛
Nuri Kâmil Üreyen
Nuri Osman Eren
Nusret Karasu
Onnik
Orhan
Orhan Sada˛
Orhan Sanus
Orhan Tan
Orhan Toros
Osman
Osman ﬁerafettin Çelik
Osman ﬁevki Uluda
Osman Uurluel
Otzen Otto
Ragıp Refik Güran
Ragıp ismail
Raif Ferit
Ra˛it Sacı
Razi Güven
Razi Maner
Rebi Hikmet Barkın
Refik Yetkin
Remziye Nuri
Remzi Ülger
Re˛at Rıza
Re˛it ›dil
Rifat Hamdi
Ruhi Derman
Sadettin Tosun
Sadık Kâzım Ertuna

Saim Suner
Saip Tezel
Sait Darga
Salâhattin
Salâhattin Akel
Salih Bürkev
Salih ›smail
Sani Yaver
Servet Güvener
Servet Vasfi Âlko
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Küçük tifolularda deri
Prof. Dr. Aîantar, › h s a n H i l m i
›stanbul Tib Fakültesi Çocuk
hastalıkları Profesörü

I J e r ciddî infection'da
o l d u  u gibi, aır geçen ve
* * uzun süren tifolarda da birçok deri manifestation'
larına rastlanmaktadır; bu tezahürleri gerek sebep ve
gerek lesion elementaire noktalarından birkaç kı˛ıma
ayırıp o suretle mutalea etmek kabildir. Ç o k muhtelif
sebepler tesirde husule gelebilen ve muhtelif lesion'lar
gösteren bu deri tezahürleri sıyrık, ekzema, gangren
gibi olabilirler; burada sebep mi lesion'un cinsini tayin
eder, yoksa cildin mukavemetinin mi tesiri vardır;
veya bunlara haricî b a ˛ k a âmiller de karı˛ır mı ? Bunları bilmek lâzım gelir.
Biz bu deri tezahürlerini birkaç kı˛ıma ayırabiliriz:
1 — Normal tifolularda görülen ve bacille'lerin bir vasfını tesbit eden
roseble'ler. Bunlar hemen her tifoluda görülür ve bir embolie bacillaire'den
ibaret olup b a ˛ k a bir hususiyet ibraz etmezler; bazan purpurique bir vasıf göstermeleri de kabildir; bu hal tifonun normal haddini tecavüz ettiini ve o exantheme'in tabiî olmayan bir hale delâlet ettiini -agonie alâmeti- göstermesi noktasından interessant'dır.
2 — Deri alâmetlerinin bu kısmını traumatique olanlar te˛kil eder. Tifolu
bir çocuk kendine malik deildir ; benliini kaybetmi˛tir; kendisinde bir etat menînge vardır; ötesini berisini karı˛tırır; ka˛ır, yolar ve bu meyanda d u d a k ve
azı ile fazla oynadıından oralarda kopmalar, sıyrıklar, kanamalar, erosion'lar
yapar ve buralardan saprophyte olan bacterie'ler girerek bir takım talî tezahürler husule gelir; aız, burun, g ö z etrafında ve y ü z d e görülen folliculite'ler,
impetigo'lar, ekzemalar, sıyrıklar, ulceration'lar, i˛te bu suretle koparma, yolma ve kanatma neticesi husule gelirler.
3 — Tifoluda görülen cilt indifalarından bir kısmı da tifo ihtilâflarına aittir.
Herhangi bir stomatite, herhangi bir otite neticesi husule gelen secretion, cildi
tahri˛ eder ve orada yine talî olarak bir takım tezahürler husule gelir.
4 — Decubitus neticesi olanlar. Ç o k yatalak hastalarda, bilhassa sacrum ve
cocci nahiyelerinde veya yattıı herhangi bir tarafta, meselâ occipitum ve os
iliaque epine'lerinde ectyma ˛eklinde bir takım indifalar görülebilir.
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Bunlardan b a ˛ k a yine cildin mukavemetsizlii ile alâkadar

olmak üze-

re vücudun bazı taraflarında (yine belki tazyika maruz olan yerlerde) pemphygus
[ plaque'lanni andıran bir takım tezahürler veya deri gangrene'leri görülür; bunlar resistance'ı çok azalmı˛ olan ciltteki kan deve-

•

ranının b oz u l m u ˛ olmasındandır.
Tifoda

görülen

bu cilt tezahürlerinin

hepsi

d o  r u d a n d o  r u y a tifoya ait deildir; uzun süren
intanlarda (meningite, sepsisler, pyemie'ler, toxicose'lar ve dystrophie'ler) da bu cilt tezahürlerine tesadüf etmek kabildir; bunların sebebi esasen
mukavemetini

kaybetmi ˛ olan derinin irrite olma-

sıdır.
Burada bilhassa iki sebep dikkati çeker; biri
interne, yani uzun bir infection ve açlık neticesi
cildin resistance'ının azalmasıdır.
›kinci sebep de externe olup, ya ç o c u  u n kendi cildini tahri˛ etmesinden veya cildin herhangi
bir katı yere tesadüfünden veyahut secıetion'laı
ﬁekil : 1 - Zeki. Tifc
tarafından tahri˛inden, veyahut da cilt üzerinde
bulunan non specifique hastalık amillerinin ufak bir porte d'entree bularak oradan cilt içine nüfuz etmesinden ve derinin temiz tutulmamasındandır.

*
* *
Son zamanlarda ˛ehrimizde toplu olarak görülen tifo vakalarında, s a y d ı  ı m ı z muhtelif sebeplere ait cilt tezahürlerine birçok defa rastladık;
bunlardan bir kaçının mü˛ahedesini kısaca a˛aıya yazalım :
1 — Zeki Muharrem, 7 ya˛ında, 21 kilo.
Klinie 7.7 de, 10 gün evel y a v a ˛ y a v a ˛ ba˛layan kırıklık ve ate˛ ˛ikâyeti ile, yatırıldı. Geldii
zaman ate˛i 40, umumî ahvali d ü ˛ ü k , dudakları
kuru, çatlak, dili kuru ve p a p a  a n dili manzarasında, di˛ etleri muhtekan, a  z ı kokulu idi. Kuru olan cilt üzerinde müteaddit ka˛ınma izleri görülüyordu (˛ekil 1). W i d a l 1/200 müsbet idi.
Hastalık 6 hafta sürdükten sonra ˛ifa ile neticelendi ve yapılan tedavi neticesi gerek aız
ve gerek ciltteki tezahürler kayboldu.
ﬁekil : 2 - Edibe Sıtma, Parol it
2 — Edibe Necati, 6 ya˛ında, 19 kilo. Poliklinie 24. 7 tarihinde, 10 gündenbeı i devam eden ate˛ ˛ikâyeti ile, müracaat
ediyor. Derecesi 4 0 olan çocuk, dalgın bir halde bulunuyordu. Dudaklar kuru,
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a-z kö˛elerinde yalama
mevcut
Widal 1 200 müsbet bulundu.

Dil kırmızı

5 gün sonra iki taraflı parotite görüldü.

ve

soyulmu˛

manzarada idi.

Bundan sonra s a  d a otitis media

husule geldi. ﬁifa ile neticelendi ( ﬁ e kil 2 ) .
3 —

Nadir Mehmet, 4 ya˛ında,

8.7 de, 12

gündenberi hasta olarak,

klinie yatırılmı˛tır. Ç o c u k kendini
biliyor, ate˛i 39, g e r e k d u d a k ve gerekse burun etrafında müteaddit sıyrıklar, ulceration'lar, ve yalamalar var.
Yüz

folliculite'lerle

örtülü,

vücudun

dier kısımlarında kir ve ka˛ıntı eserleri görülmekte. Bilhassa sacrum naﬁekil : 3 — Nadir. Tifo
hiyesinde büyücek bir decubitus mevcut. A  ı z d a kayda d e  e r bir ˛ey yok. W i d a l 1/150 müsbet.
Hastalık solda bir otitis media yaparak, hastaneye yattıktan ancak 3 hafta
sonra iyile˛ti ve yapılan ihtimam neticesi bütün tezahürler kayboldu (ﬁekil
1B|
3,4).
4 — Re˛at Kerim, 7 ya˛ında.
31.* tarihinde, 15 gündenberi hasta
olduundan dolayı, klinie getirilmi˛tir. Geldii zaman kendini tamamile
b ›miyecek vaziyette, hararet derecesi
39, turgor, tonus azalması, çok zayıf,
dudaklar kuru ve kabuklu, dil paslı,
vücudun ötesinde berisinde g a n g ı e n
ﬁekil : 4 - Nadir. Tifo
plaque'lan vardı. Bilhassa yüzün s a 
tarafında temporalis nahiyesinde, el ayası kadar ve a p p e n d i x ' d e bir lirahk kadar, s a  crista iliaca'da uzunca bir
˛erit halinde ve sacrum nahiyesinde
el ayasından daha büyük ve s a  bacakta poplite'den b a ˛ l a y ı p a˛aıya , ayaın üstüne kadar inen g e n i ˛ ve epiderme'i
kalkmı˛ siyah
necrotique
plaque'lar var. Bu necrotique nahiyelerde epiderme kolaylıkla kalkıyordu.
Bütün
vücut purpurique
lekelerle
örtülü idi. W i d a l 1/200 müsbet bulundu. Ç o c u k klinie girdikten bir
Tifo
at K<
saat sonra öldü ( ﬁ e k i l 5 ve 6 ) .

i
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G ö r ü l ü y o r ki, tifo ve emsali uzun süren infection'larda yalnız sebebi ve
intanı tedavi kâfi d e  i l d i r . Tonicardiaque ve sair ilâçlarla beraber cildin de temiz tutulması, tifo tedavisinde hemen hemen b a ˛ t a gelebilir; cilde ihtimam ise
onu temiz tutmakla, ç o c u  u evirip çevirmekle, agitation'u izale etmekle olur;
yani bir kelime ile, burada esas prophylaxie'dir.
Bundan b a ˛ k a cildin resistance'mı kırmamak için tifolunun y i y e c e  i n e , içec e  i n e de dikkat etmelidir; hepimiz
biliriz ki tifo sonunda çocuun duçar
olduu cachectique hal yalnız tifoya
ait deildir; bununla beraber bilhassa
inanition'a da aittir; birçok çocuklar
tifodan iyi olsalar bile ya inanition'dan
veya y u k a r ı da s a y d ı  ı m ı z cilt tezahürlerinden kendilerini kurtaramıyorlar ve
ö l ü p gidiyorlar. Bunun önüne geçmek
için de tifolularda olsun, b a ˛ k a uzun
süren intanlarda olsun, herhalde çocuun tadiyesine dikkat etmek lâzımdır.

m

ﬁekil : 6 — Re˛at Kerim. Tifo

Hulâsa, tifolulardaki cilt tezahürlerinin yalnız
une, tifonun uzun ve aır olmasına ait olmadıı,
talıktan evelki umumî haline, bünyesine, t a  d i y e
talık esnasındaki bakımına, gıdasına tâbi olduu

tifonun bir genius e p i d e m i c u s bununla beraber hastanın hashaline ve bundan sonra hasdaima hatırda tutulmalıdır.

Pannus Trachomatosus tedavisine
umumî bir bakı˛
Dr. Ayberk, Nuri Fehmi
(Pannus tedavi listesine en müessir ilâcı
katan muhterem hocam Niyazi ›smete ittihaf.)

Haydarpa˛a Numune Hastanesi
Göz servisi ﬁefi

Filoloji ve tarihçe : Pannus lâtince kuma˛ parçası
demektir. Yunan müellifleri pannuse gözün varikö iltihabı manasına gelen (/ıpeo:f ^aviua), ›slâm müellifleri
ise (sibil=-ba˛ak) adını vermi˛lerdir. Pannusten ilk defa
vuzuhla bahseden müellif, büyük T ü r k tabip ve mütefekkiri (Ibni S i n a ) dır. Büyük âlim, ( K a n u n u t ı b )
adlı eserinde ( s i b i l ) diye kaydettii pannusün, trahom
prosesinden ileri geldiini, çocuklardan ziyade kâhil
insanlarda g ö r ü l d ü  ü n ü zikreder ve buna kar˛ı (cagt)
adını v e r d i  i peritomi ameliyesini tavsiye eder. G ö r ü lüyor ki pannus, trahom gibi çok eskidenbeıi bilinen
bir arızadır. Walermont, bu eskilie kinaye olmak üzere ( trahomu ve pannusü yapan mikrop, Hazreti Nuhun gemisinde mevcuttu )

-
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D › R › M

der. Trahom gibi, pannus hakkında da pek çok ˛eyler yazılmı˛tır. Fakat bu
arızanın etraflıca tetkik ve mutaleası ancak son senelerde, kornea mikroskobunun
ke˛finden sonra mümkün olabilmi˛tir ki, bunu da Morax, Cuenod, Pascheff ve
Buscaca'nın çalı˛malarına borçluyuz.
Lokalizasyon,
zaman ve husul ˛ a r t l a n : Trahom pannusü, korneanın daima üst kapakla örtülü kısmında, saat I-XI hizasında ba˛lar. Niçin ? Bu suale
cevap vermek kolay deildir. Bazıları bunu trahomlu üst kapak munzammasının,
kornea üzerinde daimî sürtünmesine atfederler ve bu noktayı, hareket ba˛langıcı
gibi alarak pannusün etyo-patogenisini bu frotmanla izah etmek isterler. A ˛ a  ı d a g ö r e c e  i z ki, bu sürtünme keyfiyeti, pannusün tekevvününde ba˛lı ba˛ına
bir sebep te˛kil etmee kâfi deildir. Trahom pannusünün, korneanın üst kutbunda lokalize olu˛u, belki ilk ö n c e üst kapak konjonktivasında beliren trahomun bu zarı (konjonktivayı) temadi suretile (par continuite) kolayca ve erkence
takip ederek korneayı istilâ etmesinden ileri geliyor.
Pannusün ne gibi ˛artlar altında husule geldi i henüz tamamile malûm olmu˛ deildir ( M o r a x ) . Bunun en bariz delili, kapak konjonktivasındaki asıl
leziyonun derecesile, pannus arasında hiç bir ahenk ve münasebet olmayı˛ıdır.
Kapaklarında pek aır trahom leziyonu ta˛ıyan kimselerde, bazan hiç bir kornea tezahürü gözle g ö r ü l m e d i  i halde, p e k hafif trahom geçiren d ie r bazı
hastalarda ˛iddetli pannuse tesadüf etmek mümkündür.
Pannusün ne zaman g ö z ü k t ü  ü n e g e l i n c e : Eski müelliflerin kanaati hilâfına, bugün tahakkuk etmi˛tir ki pannus, pek erken husule gelir. Thygeson, ihsana telkih ettii trahomda, tecrübeden altı hafta sonra pannusün zuhur ettiini
g ö r m ü ˛ t ü r . B a z ı müellifler,
daha ileri giderek pannusü, trahomun (precoce)
mütekaddim bir arazı gibi kabul ve telâkki eder ( R . Wilson, L o p e s , Thygeson ) . Bu müelliflere göre pannus, bu devrede gözle görülemez; meydana çıkarılması için kornea mikroskobu kullanılmalıdır. Son zamanlarda bu prekosite
keyfiyetini kuvvetlendirecek bazı deliller bulundu : Mısırlı Azmi Elkattan, yeni
ba˛lamı˛ trahom vakalarında, henüz gözl e görülür bir pannus olmadıı halde,
mikroskopik müstahzarlar üzerinde, Bowman tabakası altındaki safihalarda enfilIrasyona tesadüf etmi˛tir. Bu erken gözükmeye bakarak denilebilir ki pannus,
trahomun tesadüfi bir ihtilâtı d e  i l , fakat en, karakteristik ve yakinî ( p a t h o g nomonique) bir arazı gibidir. Morax ve Pascheff, pannusü korneanın hakikî
trahomu gibi kabul ve mutalea etmi˛lerdir.
Patogeni ve e t y o l o g i : Y u k a r ı d a g ö r d ü k ki bir kısım müetlifler pannusün,
granülasyonlu k a p a  ın kornea üzerine yaptıı mihaniki tahri˛ten ileri geldiine
zahiptir. Bu nazariye bütün bütüne merdut olmamakla beraber, çok dardır,
çünkü öyle vakalar vardır ki kapak, ba˛tan b a ˛ a hubeybelerle dolu olduu
ve mütemadiyen korneaya s ü r t ü n d ü  ü halde, hastada a˛ikâr bir pannuse tesadüf edilmez; bununla beraber frotman, pannusün t e ˛ e k k ü l ü n d e belki bir rol
oynayabilir; fakat ˛urası muhakkaktır ki âfet, temadi ve inti˛ar ile ( d e p r o c h e
en proche) korneaya geçmekte ve burada, kapaktaki iltihabı hadiseye benzer
bir hadise husule getirmektedir ( Fuchs, Morax, Worms , P a s c h e f f ) .
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Nasıl ba˛lar, nasıl ilerler : Pannus bilindii gibi önce lembte eviye çoalması ile ba˛lar . Eviyedeki bu hareket, korneanın aksülâmeline delâlet eder. Bu,
pannusün ilk devresidir ve çok kere gözle görülemez. Fakat bu keyfiyet, trahomun erken te˛hisinde mühim bir eleman olduu için, bilhassa çocuklarda,
kornea mikroskobu ile aranmak icap eder. Aradan biraz zaman geçince, eviye
gözle görülecek ˛ e k i l d e çoalır ve lembi tecavüz ederek kornea sathına d o  r u
ilerlemee ba˛lar . Bu esnada korneanın üst kısmı ince, kirli kırmızı bir zarla
örtülmü˛ gibidir. Bir müddet sonra bu zarın üstünde jelatini vasıfta gri, esmer
lekeler peyda olmaa ba˛lar ki bunlar, tars munzammasındaki granülasyonların
aynıdır. Bu granülasyonlar sonradan re˛folur ve yerlerinde hilâli nedbeler (Acelles limbique de Bonne), yahut yuvarlak çukurlar ( F a c e t t e s de H e r b e r t ) kalır.
Bu her iki nevi nedbeler, trahomun yakını arazlarından sayılır ( Mac Callan ).
Karniyedeki enfiltrasyon bazan hafif kalır (pannus tenuis) ve tedricen gerileyerek büsbütün kaybolur. Bazan da daha çok kalınla˛ır ve korneanın üst yarısını
kaplayan kırmızı, sincabi, kalın bir zar ˛eklini alır (voile vasculo granuleux de
la corne) (Kany). Bu nevi pannusler korneanın derin tabakalarına nüfuz ederek
bu tabakayı yumu˛atır ve ektazilere sebebiyet verirler. Süratle te˛ekkül eden
geni˛ pannuslerde çok defa iris de afetzededir; bu bakımdan tedavi esnasında
atropin kullanmak faydalı ve müsait neticeler verir. Pannuslü hastalar daima
˛iddetli fotofobi, g ö z sulanması ve vision d ü ˛ ü k l ü  ü n d e n ˛ikâyet ederler. Pannust© arı duyulmaz. A  r ı , pannus tekarruh ettii zaman hissedilir.
Biomikroskopik

manzara :

tinin meydana çıkmasına

ve

Kornea

mikroskobu,

pannusün

hakikî

hüviye-

inceden inceye tetkik edilmesine medar olmu˛tur.

Bu usul ile mutalea edilen pannuste ba˛lıca iki leziyon g ö z e çarpar :
1 — Sathî bir via ˛ebekesinin te˛ekkülü. Kapilerler korneanın sathında
halkalar biçiminde müfagama ederler.
2 — Bu viaî ˛ebekenin hemen altında kornea nesçi içinde, bulutları andıran küçük, sincabî bir irti˛ah mıntakası görülür. Lenfosit irti˛ahından ibaret
olan bu mıntaka, eviye te˛ekkülünden evel husule gelir (Herbert, Buscaca). Bu
iki te˛ekkülden b a ˛ k a , b o ˛ a n m ı ˛ foliküllere tevafuk eden b o ˛ çukurluklara tesadüf edilir ki, bunların t e n e d d ü b ü n d e n, lembteki fasetler gibi fasetler meydana gelir. Pannus irti˛ahı b a ˛ l a n g ı ç t a korneanın sathî tabakalarında iken sonraları derin tabakaları kaplar. Bu esnada parankimaî bir keratit ile karı˛abilir.
Meyerhof, trahomlularda pannusün altında derin, parankimaî vasıfta bir keratit
te˛ekkülünden bahseder. Bunun frengiye balı bir tegayyür mü, yoksa trahomdan iierigelen bir afet mi olduu ˛üphelidir. Bu gibi hallerde marazî bir mü˛areket bahis mevzuu olabildii için, bunların tefriki çok g ü ç t ü r .
Pannus kimlerde görülür : Pannuse en ziyade kâfililerde tesadüf edilir. 15
ya˛ından a ˛ a ı çocuklarda nadirdir. Trııbin'e göre pannussüz trahom olamayacaı için, bu arızanın erken te˛hisi bilhassa çocuklarda ehemmiyetli ve zarurîdir. Bunun için y u k a r ı d a s ö y l e d i  i m i z gibi, çıplak gözle katiyen iktifa etmeyip,
büyük bir lupa ve daha iyisi kornea mikroskobuna müracaat etmek lâzımdır.
Kornea mikroskobu ile lembin üst kısmında eviyenin anormal çoalı˛ını gör-
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mek, her türlü ˛ ü p h e y i g i d e r m e  e kâfidir; çünkü trahomdan b a ˛ k a hiçbir hastalık bu nahiyedeki eviyeyi harekete getiremez.
Tedavi : Pannus için dü˛ünülen tedavi vasıtalarının, biri cerrahî, dieri devaî olmak üzere iki gurupta toplandıını

görürüz.

Cerrahî gurupta : Peritomi, D e n i g ameliyeleri ve hararetle yapılan koterizasyonlar vardır. Bütün bu ameliyelerde takip edilen gaye, bülber munzammadan korneaya inen eviyenin yolunu kesmektir. Bu müdahalelerle bazı hallerde
muvaffak olunabiliyor, fakat vakaların büyük bir kısmında bu tedbirlerin fayda
vermedii, eviyenin yeni ba˛tan te˛ekkü l ettii görülür. Bu sebeple saydıımız ameliyelerin eskisine nazaran, bu gün revaçları azalmı˛tır. ›lâç makamında, pannuse kar˛ı muhtelif maddeler kullanılmı˛tır. 1810 da Viyanalı Yaeger,
gonokoksik üretrite müptelâ trahomluların gözlerine bula˛tırdıkları
ifrazlarla
cerahatli oftalmiye tutulduklarını, bu ˛iddetli iltihap geçtikten sonra gözlerinin
iyi olduunu g ö r m ü ˛ , bunun üzerine bu usulü bir tedavi vasıtası gibi kullanmı˛tır. Yaeger'den sonra birçok müellifler ( W a l e r m o n t , von R o d e , Pringer,
S t a u t ) , gonokok mikrobunu ya nevzattan veya a˛ıdan alarak g ö z e telkih etmek suretile birçok vakalarda kullanmı˛lardır ( 1 8 1 0 - 1 8 5 3 ) .
Daha sonra Belçikalı W e c k e r de, ( A b r u s p r e c a t o r i u s ) nebatının tohumları olan Jequirity
maddesinin maserasyonunu kullanmak suretile, g ö z d e ayni cerahatli oftalmiyi
tevlit etti. Fakat gerek gonokok, gerekse jequirity ile husule getirilen oftalmilerde çok defa vahim arızalara tesadüf edildii için, kullanılmaları terkedildi.
Zamanımızda ahalinin hastalıı anlaması ve tedaviye çabuk tevessül etmesi yüzünden ( b ü y ü k frengi gomları. g i b i ) , aır ve kalın pannuslere artık tesadüf
edilmez oldu; bu yüzden bu tedbirler de artık tarihî birer isimden ibaret kaldı.
Son zamanlarda, esası yine tahri˛ tedavisine dayanan bir tedavi tarzı daha
peyda oldu ki, o da bülber munzamma altına 1 3000 nispetindeki cyanure d e
mercure mahlûlünden birkaç diziyem zerketmektir. O n c e Gemblath ve sonra
Cuenod - Nataf ve J. Sedan tarafından muvaffakiyetle kullanılan bu zerkler,
bugün revaçta olan ba˛lıca tedavi vasıtalarından olup, bilhassa eski pannus
vakalarında haftada iki defa Novocain ile te˛rik etmek suretile kullanılmaları
taammüm etmi˛tir. Ben dahi, eski pannus vakalarında bu tedaviden
istifade
ettiimi, 4-5 zerkten sonra pannusün yerinde pek ince bir nedbî nesiç bırakarak çekildiini, hastada sübjektif b ü y ü k bir salâh husule getirdiini ve bu tedaviyi peritomiye faik bulduumu söylemek mecburiyetindeyim.
Birkaç sene önce ›ngiliz müelliflerinden
Elias Scholm, cyanure de mercure'ü gayet ince bir ine ile korneanın sümküne zerketmei tavsiye etti.
Bu zerkleri müteakip kornea gri, kesif bir renk alıyor, fakat birkaç gün sonra
˛effaflanıyor ve 15 gün zarfında pannus tamamile k a y b o l u y o r m u ˛ . Markiewicy,
pannuse kar˛ı antigen metilik ve Jakobson mahlûiünü kullandı. Bir aralık biz de
Tüberkülin zerkleri kullandık, buna dair son m ü ˛ a h e d e ve mutalealarımızı ayrı
bir yazıda bildireceiz. Yine son zamanlarda birçok intanlara kar˛ı muvaffakiyetli neticeler veren boyalı maddeler, trahomda ve pannnuste de kullanıldı. R.
Kirk, Mc. Kelvie ve A . Hüseyin, H o r t u m da ( › n g i l i z S u d a n ı n d a ) Prontosil al-
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bumu 25 trahom vakasında, aızdan g ü n d e üç komprime vermek suretile tecrübe ettiler; bütün bu vakalarda
pannusün hayrete d e  e r bir süratle temizlendiini g ö r m ü ˛ l e r d i r .
Musulda Hatschek ve Flistinde Shimkin, Prontosil rubrumu 250 ye yakın
pannuslü vakada kullandıklarını, aldıkları güzel neticeyi hiçbir ilâçta bulamadıklarını zikrediyorlar. Nihayet Burnet, Cuenod ve Nataf, azoique sulfarnide
N o . 3 3 adlı müstahzarı 34 trahom vakasında tecrübe etmi˛ler (aızdan ve rnunzamma altına zerk suretile), neticede pannusün çabuk r e z o r b e olduunu, hastaların fotofobi ve arıdan kurtularak çabucak i˛lerine döndüklerini kaydediyorlar.
1937 senesinde bazı arkada˛larl a birlikte biz de Bayer fabrikasında hususî surette yapılmı˛ 5 % nisbetindeki Prontosil merhemini mevziî olarak göze
tatbik etmek ve dahilen günde 3 koprime vermek suretile Prontosil kullandık
A l d ı  ı m ı z neticelerde, bu ilâcın pannusü ve keratitleri süratle iyi ettiini, buna
mukabil kapak munzammasındaki asıl lezyona tesir etmediini g ö r d ü k .
Bu tafsilâttan sonra ˛imdi bize bu yazıyı yazdıran asıl sebebe, pannusün
metilen mavisile tedavisine geliyorum : naçiz kütüphanemde mevcut olup tetkik
edebildiim bir hayli trete ve monografilerde, 20 senelik periyodiklerde
ve
bellîba˛h tedavi kitaplarında, metilen mavisinin hassatan trahom pannusüne kar˛ı
kullanıldıına dair hiçbir kayda tesadüf etmedim.
Y a l n ı z Morax ve J . Petit'nin Le Trachome adlı maruf
monografilerinde
trahom için kullanılan ilâçlar meyanında 1 500 nisbetindeki metilen mavisi dahi
zikrediliyorsa da, bunun pannuse kar˛ı kullanıldıı veya pannuse de iyi geldii
hakkında bir sarahat yoktur. Bundan b a ˛ k a bazı fransız ve alman tedavi kitaplarında metilen mavisinin kornea ülserlerinde ve bazı intanî oftalmilerde kullanıldıı yazılıdır; fakat buralarda da trahom pannusü için hiçbir kayıt mevcut
deildir. Bütün bu tafsilât ˛unu ispat eder ki, m e t i hn mavisini hususî bir ˛ekilde pannuse kar˛ı ilk kullanma ˛erefi bir türke, Prof. Niyazi G ö z c ü y e aittir.
Sayın profesör 1927 de ikinci Millî T ü r k Tıp kongresinde okuduu trahom
raporunda bu hadiseyi ˛u satırla anlatır: ' B e n 1919 senesindenberi trahom ihtilâtatı karniyesinde; pannus ve tekarruhatı karniyede metilen mavisini istimal etmekteyim >. Anadoluda trahomlularda anilin boyası kullandıklarını d ü ˛ ü n e r e k,
biz de metilen mavisini istimale karar verdik. O tarihte ben hocanın asistanları
meyanında bulunduum cihetle bu ilâcın ilk parlak neticelerine bizzat ˛ahit olmu˛tum. Zaman geçtikçe ilâcın tatbik sahası geni˛ledi ve birçok meslekda˛lar
tarafından tecrübe edilerek d i  e r tedavi usullerine faik görüldü . Nihayet ben
dahi trahom mücadelesinde kendilerile çalı˛mak fırsatını kazandıım birçok arkada˛larla birlikte bu ilâcı binlerce trahomlu üzerinde tecrübe ettik; bu tecıübeler bizde metilen mavisinin pannuse kar˛ı spesifike yakın bir tesire malik old u  u kanaatini verdi. ›lâç bilhassa atropin ile te˛rik edildii zaman objektif
ve sübjektif arazları süratle gideriyor, hastaları pek ziyade rahatlandırıyor ve
memnun ediyordu. Böylece pannus üzerine spesifik denecek kadar mükemmel
bir tesire malik olan metilen mavisinin 1/200 nispetindeki damla ve merhemi,
trahom mücadelesinin belli ba˛lı ilâçları meyanına sokularak kullanılı˛ı adeta
mecburî kılındı.
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Metilen mavisi nasıl bir ilâçtır, ne suretle tesir eder ?
Malûmdur ki, saf metilen mavisi (chlorhydrate tetramethyl thionine), boyalı

maddeler gurupundan ye˛il, mavimtrak bir tozdur. Bu cismi, boyacılıkt a kullanılan ve içinde zink bulunan adi metilen mavisinden (chlorure double de zinc
et de tetraethyl thionine) ayırmak lâzımdır. Hakikî saf metilen mavisi terkibinde
zink yoktur. 1 % nispetindeki mahlûlü asid taamülü verir.

Klor sodyum, teres-

sübünü mucip olur ki, bu da mahlûlünün kolloid mahiyette olduunu gösterir.
Tedavi kitaplarına göre metilen mavisinin fizvolojik hassaları ve kullanı˛ yerleri
˛unlardır :
1) analjezik

ve antinevraljik

olarak tabes,

2) malarya protozoerlerine kar˛ı kinin ile

siyatik ve romatizmada.
birlikte.

3) antiseptik olarak difteri, vensan anjini, dizanteri, bevlî-tenasülî cihaz
intanlarında, blenorajide, bazı cilt hastalıklarında, kornea ülserlerinde ve intanı
konjonktivitlerde.
4) itida modifikatörü olarak diyabette ve albominüride.
•5) böbrek kifayesizlii tayini için miyar makamında kullanılır. Bunlardan
b a ˛ k a leprada, fistül anallerde kullanılmı˛, histeride, ruhî bir tesir yapmak
üzere istimal edilmi˛tir.
Burada bizi alâkadar eden cihet, metilen mavisinin antiseptik hassası dolayısile kornea ülserlerinde ve bazı konjonktivitlerde
damla ˛eklinde kullanılmasıdır. A c a b a metilen mavisinin pannusteki rolü sırf bu antiseptik hassasından
mı ileri g e l i y o r ? Biz pek zannetmiyoruz; çünkü bütün ispençiyari kitapları,
metilen mavisinin antiseptik hâssasının hafif olduunu kaydetmekte müttefiktir
( Courtius, Lebeau, R o u x ) . Bundan b a ˛ k a , antiseptik kudretleri metilen mavisinden çok daha yüksek bazı maddelerin ( süblime, siyanür d ö merkür. nitrat
darjan, cuivre v. s. ) pannuse kar˛ı tesirsiz kaldıklarını görüyoruz.
Nihayet metilen mavisi sırf antiseptik hassasile tesir etseydi, korneadan
ba˛ka kapaktaki asıl trahom lezivonuna kar˛ı da müessir olması icap ederdi;
halbuki kapak munzammasındaki granülasyonların bu ilâçtan hemen hiç müteessir olmadıkları malûmdur. Bu mülâhazalar kar˛ısında hatıra ˛u sualler geliyor:
Metilen mavisinin pannuse kar˛ı tesir mihanikiveti, acaba b a z ı müelliflerin iddia ettii gibi, ilâcın h ö c r e metabolizmasının muhiti tenebbühünü mucip olarak,
harareti ve itida mübadelelerini yükseltmesinden mi ileri geliyor, yoksa korneanın sathî tabakalarındaki virüse kar˛ı, Prontosil ve emsali boya maddelerinin
piyogen mikroplara kar˛ı olan harikulade alâkasına benzer hususî bir alâkasından mı mütevellittir ? Yoksa bu iki hâdise ile birlikte antiseptik hassa mü˛tereken mi tesir icra ediyor ?
Bugünkü bilgimiz, bu meçhulleri aydınlatmaa kâfi deildir, zaman ve tecrübe bunu bize öretecektir, ˛imdilik ortada malûm ve müspet bir hâdise, metilen mavisinin pannuse kar˛ı d i  e r vasıtalardan çok d a h a üstün bir tesire malik
olu˛u ve muztarip b e ˛ e r i y e t için büyük d e  e r i olan bu bulu˛un ilk defa olarak
Prof Niyazi G ö z c ü n ü n feyizli karihasından d o  m u ˛ bulunu˛udur.
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›stanbul Üniversitesi Radiologi
Enstitüsü ve Klinii
Direktör O. Prof. Dr. M. Sgalitzer

Extrahepatique safra yollarının tetkikinde
modern röntgen te˛hisinin vazifesi
D o ç . Dr. B e r k m a n , A . T e v f i k
Vy natomo - fizyolojik ve klinik sebeplerle extrahe•* •• patique safra sisteminden, bir ifra yolları sistemi, bir de konsantrasion sistemini ayırmak icap eder.
Bu tefrik, röntgen bakımından da çok mühimdir, çünkü bu sayede radyolojik delillerin ifadesi kolayla˛mı˛
olur.

nında fonksiyonel
safra stase'ı vuku

veya
bulur.

›fra yolları sisteminde, safranın karacier parankiminden keseye ve ayni suretle karacierden doru dan d o  r u y a d u o d e n u m ' a d o  ru akı˛ı tetkik edilir.
Bu akı˛, safra yollarının aktif fonksiyonu ile, mekanik
faktörler ve reflekslerle, sempatik ve parasempatik sistemin tesirlerde tanzim edilir. Safranın normal cereyaanatomik mahiyette mühim dei˛iklikler husule gelirse

Bugün litas husulünde, sancılı hepato - biliaire sendromun husulünde, safra
akı˛ına ait fenomenlere çok büyük bir ehemmiyet verilmektedir. Bu sebeple
safra kesesinin tetkikinde modern röntgen te˛hisinin vazifesi yalnız morfolojik
durumun ara˛tırılmasından veya yalnız safra ta˛larının meydana çıkarılmasından
ibaret deildir.
Kolesistografi'de tahliye tecrübesile, kese gölgesinin küçülmesini takip etmek mümkün olduundan, normal safra kesesinin bo˛alma safhalarını tesbit
edebildiimiz gibi, birçok patolojik te˛evvü˛leri de, yani safra kesesinin motilitaet'inideki te˛evvü˛leri, safranın akı˛ına ait te˛evvü˛leri de tesbit etmek mümk ü n d ü r . Ancak bu sahadaki imkândan son zamanlarda istifade edilmee ba˛lanmı˛tır.
Safra kesesinin, ekstrahepatik safra yollarının fonksiyonel te˛evvü˛leri, dyskinese halleri, G . v. Bergmann ve talebeleri Kalk, S c h ö n d u h e , Westphal tarafından tetkik edilmi˛tir. Bu tetkiklere nazaran dyskinese'in yani, safranın akı˛ına ait fonksiyonel te˛evvü˛lerin klinik mânası, salık ile hastalık arasında mutavassıt bir hal ifade ettiinden, bu te˛evvü˛lerin tetkiki klinik bakımından çok
büyük bir ehemmiyet kazanmı˛tır. Ç ü n k ü böyle fonksiyonel te˛ebbüsler , anatomik olarak tayini mümkün bir hastalık vetiresi ˛eklinde tekâmül edebilirler.
vam

Her ne kadar anatomik dei˛iklikler yapmadan da fonksiyon te˛evvü˛leri deedebilirse de, çok kere dyskinese hallerinin anatomo-patolojik dei˛ik-
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liklere tekaddfrm ettii görülüyor. Meselâ böyle bir te˛evvü˛ neticesi çok kere
kesede ta˛ te˛ekkülü, safra kesesinin intanı veya her ikisinin birden zuhuru mü˛ahede edilir.
Cerrahî ve dahilî tıbda, safra yollarının fonksiyon te˛evvü˛leri üzerinde çok
çalı˛ılmı˛tır. Safra kesesinin ve safra yollarının harekî yollarındaki faaliyet te˛evvü˛ünün bir çounda basit fonksiyonel tefsir kabil olduundan, cerrahî tedavi
endikasyonu çok tahdit edilmi˛ ve dahilî tıb endikasyonu geni˛lemi˛tir. Ancak
safra yollarının dyskinese'ine ait rahatsızlıkların anla˛ılması röntgen te˛hisi ile
mümkün olmaktadır. Bu sebeple bu sahada radiolojinin rolü çok büyük ve ön
plânda bulunmaktadır. Röntgen te˛hisinin yardımı olmaksızın yalnız duodenum
sondasile bu gibi rahatsızlıkların aydınlanması güçtür. Ancak dyskinese'in röntgenolojik alâmetlerini anlamak için, bunun pathogenese'i hakkında esaslı surette
oryante olmak icap eder.
Normal safra kesesinin bo˛almasile, daha dorusu kesenin bo˛aldıına delâlet eden kese gölgesinin küçülmesile, normal hudutlar dahilinde hafif dei˛ikliklerden dolayı intikali durumlar mü˛ahede edilebilir. Normal safra kesesinin
büyüklük ve dolma derecesini katî adetlerle ifade etmek, individuel farklardan
dolayı kabil deildir. Fakat binlerce vakaların tetkikinden eldeedilen tecrübeler, normal safra kesesinin tahliye yemeinden yarım saat sonra yarı yarıya ve
bundan 15 dakika sonra da iptidaî hacminin 1/3 derecesine küçüldüünü gösteriyor. Bu hal, kesenin normal tonus'üne, normal kontraksiyonuna ve intra abdominal tazyik dei˛iklikleri, emme tesirleri gibi daha bazı faktörlere tâbidir.
Safra yollarının müsküler tahliye cihazlarında fonksiyonel bozukluklar gösteren vakalarda ise bu tahliye daha çabuk veya daha yava˛ vuku bulur. Bu
˛ekildeki fonksiyon te˛evvü˛ü vegetatif sistem ile dorudan doruya münasebettedir, yani hazım yolunun, içi bo˛ dier organlarda olduu gibi, safra yollarında da tonus dei˛iklikleri husule gelebilir ve muhtelif ˛ekillerde tezahür eder.
Hypertonic - spastique, hypotonic - atonique ˛ekillerde tezahür eden ve safra
yollarının dyskinese ve dyssynergie'si olarak tavsif edilen fonksiyon bozukluklarına ait nazarî - tecrübî mülâhazaların klinik ehemmiyetleri büyük olduu gibi,
röntgenolojik tetkiki de çok enteresandır.
Vegetatif olarak labil olan insanlarda, anormal vegetatif tenebbüh hallerinde, safra kesesinin kısmî veya total spasm halleri, hypertonic husule gelir ve
˛iddetli kolikleri mucip olur. Safra yolları sisteminde bulunan en küçük ta˛lar,
iltihap halleri, böyle spastik te˛evvü˛leri mucip olabilirler. Bundan ba˛ka, dier
organların toksik te˛evvü˛leri ve hastalıkları, meselâ mide ve duodenum ülserleri ve umumiyetle Spamophilie halleri de bu te˛evvü˛leri davet edebilirler.
Menopause'dan sonra kadınlarda, endokrin te˛evvü˛lerinde, bilhassa hypophyse te˛evvü˛lerinde hypotonique rükûdet kesesi görülür (Westphal). Böyle
hypotonique rükûdet keselerinde sancı anamnezi müphem -silik olabilir. ﬁiddetli kolikler nadir mü˛ahede edilir.Kadınlar, erkeklere nazaran daha ziyade bu
tipte te˛evvü˛ gösterirler. Hafif hipofiser te˛evvü˛ler gösteren bünyeler gibi, ˛i˛-
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maniama istidadı hallerinde, Dysmenorrheique t e ˛ e v v ü ˛ l e r d e, hypotonie'ye istidat
fazladır. Astheniqne olan erkeklerde d e görülür. Bunlar ç o k kere mide ve kolonların atoni hallerde muvazi olarak zuhur ederler.
›˛te safra kesesinin

böyle hypertonique veya

hypotonique halleri röntgen

resminde, kesenin tahliye safhalarında husule gelen t e ˛ e v v ü ˛ l e r ˛eklinde, motilitaet
•te˛evvü˛leri ˛eklind e meydana çıkarlar, yani böyle keselerin radyolojik ifadesi,
kesenin süratle

bo˛almas ı veya tahliyenin

birkaç saat gecikmesi veya d a h a zi-

yade bir gecikme ile rükûdet ˛eklinde t e z a h ür etmesi halindedir. Bu motilitaet
te˛evvü˛lerinin tetkiki bu gün çok büyük bir kıymet ve ehemmiyet kazanmı˛tır ve böyle fonksiyon muayenesi y a p ı l a m a z s a kolesistografi muayenesine bitmi˛ nazarile b a k ı l a m a z .
Böyle bir tetkik için, herhangi kolesistokinetik
yumurta sarısı y e m e  i ile davet edilen kesenin
safhaları radyografilerle tesbit edilir.
Muhtelif sebep ve mihanikiyetlerle husule
gurupa ayrılır :
1. — Hiperkinetik dyskinese.: A ˛ i k â r bir

bir madde, tercihan

2-3

b o ˛ a l ma hareketlerinin muhtelif
gelen motilitaet t e ˛ e v v ü ˛ l e ri 3
hypermotilitaet

gösteren yani

çabuk bo˛alan, ˛iddetli spasm ve kontraksiyon gösteren keseler bu gurupa dahildirler.
Bunlarda safra kesesi gölgesi, birkaç dakikada vazıh olarak tayini mümkün
bir küçülme arzederler. Yumurta sarısı y e m e  i n d e n 3 0 dakika sonra kese gölgesi ileri dereced e küçülür, meselâ tavuk yumurtası b ü y ü k l ü  ü n d e görülen ilk
gölgenin yerinde, 30 dakika sonra badem b ü y ü k l ü  ü n d e bir g ö l g e görülür.
Hattâ bazı vakalarda tahliye o kadar ˛iddetli ve çabuk olur ki, yumurta sarısı
yemeinden yarım saat sonra alınan resimlerde artık safra kesesi gölgesi tayin
edilemez (˛ekil 1). ﬁu halde hypermotilitaet'de safra kesesi muhtevisinin patolojik olarak çabuk bo˛alması bahis mevzuudur. ﬁ ü p h e s i z bu ˛ekildeki motilitaet
t e ˛ e v v ü ˛ ü n ü n meydana çıkanlmasil e sebebin, bizzat safra kesesinde veya d i  e r
karın organlarından birinde bulunduunu tayin etmek kabil olmaz. Bronner, ilk
defa olarak mide ve duodenum ülserlerlerinde safra kesesinin hypermotilitaet
halini tavsif etmi˛tir. Kopstein, kese hypermotilitaet'ini, safra kesesi anamnezi
ile beraber stenokardik rahatsızlıklardan ˛ikâyet eden hastalarda m ü ˛ a h e d e etmi˛tir. Safra kesesinde hypermotilitaet gösteren birçok vakalarda, aynı zamanda
ince barsakların pasajında da bir çabukluk mü˛ahed e edilmesi çok enteresandır.
Bu noktaya ehemmiyet vermek icap e d e r .
Hulâsa hypermotilitaet, s a  yukarı karnın muhtelif hastalıklarında görülüyor,
bu vakalar çok kere Cholelithiase'da b i l d i  i m i z tipik kolik karakterini gösterirler ve ç o k defa hastalar yalnız mide ve duodenum nahiyesinde müphem rahatsızlıklardan ˛ i k â y e t ederler. Dikkate d e  e r bir hal, bu hastalarda nöbetlerden
sonra derhal ve süratle hakikî bir rahatlık husule gelmesidir. Bundan b a ˛ k a
bu vakalarda safra ke˛i nahiyesinde tazyik ile hemen tamamile denebilecek hassasiyetsizlik vardır, sarılık yoktur, ate˛ yükselmesi görülmez, ˛u halde hiper-
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kinetik dyskinese'in röntgenelojik tetkik ve tefsirinde herhalde
neticelerini de g ö z önünde bulundurmak icap ediyor.
2. —

Hipertonik

cikme gösterir.

klinik

muayene

dyskinese : Bu gurupta kesenin bo˛alması birkaç saat ge-

Bu vakalar hakkında

röntgenolojik

bir hüküm vermek

gurupta olduu kadar kolay deildir. Cidarı iltihap ile d e  i ˛ m i ˛ ,

fakat

birinci
henüz

kontrastla dolabilen bir safra kesesinin b o ˛ a l m a s ı n da bir gecikme
görülmesi
tabiîdir. Buna mukabil böyle iltihabı olarak d e  i ˛ m i ˛ bulunan keselerde, yani
kolesistitlerin ç o  u n d a safra kesesi hafif dolar veya dolmaz. Bu sebepten tahliye
gecikmesini

tayin etmek, motilitaet durumlarının objektif bir ifadesi olan kesenin

muhtelif dolma hallerini tersim etmek kabil olamaz. Bundan b a ˛ k a barsaklara
ıtrah edilmi˛ bulunan kontrast maddenin tekrar imtisası ile kesenin yeniden dolması da mümkün olduundan, bu fenomen dahi bo˛alm a tetkikini güçle˛tirir.
Bu ˛ e k i l de bo˛alm a gecikmelerini

mucip olan

hypomotilitaet vakaları hak-

kında bir hüküm vermek için, metodik olarak ilk kolesistografi yapıldıktan sonra vumurta sarısı verilerek, otuz dakika geçince alınan radyogramda kese gölgesinin tayin edilebilir derecede küçülmesi görülmezse, tecrübe yemeinden 60
ve bilhassa 75 - 90 dakika sonra tekrar radyografi yapılır ve bu son kolesistogramlarda kese gölgesinin geni˛lemesinden husule gelen dei˛iklikler tetkik

edilir (ﬁekil 2).
H u l â s a : Hipertonik olan tahliye gecikmelerinde safra kesesi bir rükûdet
hali arzeder. Bu keseler kolaylıkla doldukları halde güç bo˛alırlar. Böyle keselerde d. hepaticus'a kadar safra rükûdeti görülür. Dolu safra kesesinin üstünde d. choledochus ve d. hepaticus'un kontrast safra ile tamamile d o l d u  u
görülür.
Safra kesesinin motilitaet muayenesini Cholagogue vermeden yapmak doru deildir. Yumurta sarısı y e m e  i verilmeden safra kesesi gölgesinin 3 0 - 3 4
saat ve daha fazla bir m ü d d e t sonra da mevcudiyetine ait bulguların tefsirinde muayyen neticeler çıkarmaktan kaçınmak lâzımdır.
3. — Hipotonik d y s k i n e s e : Bu guruptaki motilitaet t e ˛ e v v ü ˛ ü de hipotonik rükûdet keselerinde
görülen tahliye gecikmesidir.
Bu keseler çok kere
kontrast verilmeden de büyük bir safra kesesi ( H y d r o p s ) halinde teressüm
ederler. Kolesistogramda, büyük kaz yumurtası ˛eklinde gölge verirler. Bunlar
tamamile istirha halinde, geni˛, g e v ˛ e k keselerdir. Ç o k kere Collum kısmına
kadar dolmazlar. Vaziyet dei˛tirmekle ˛ekillerini kolayca dei˛tirirler. Contraction pek zayıf o l d u  u n d a n , ' y u m u r t a sarısı yemeinden sonra da tahliye a˛ikâr surette gecikir. Bir saat sonunda safra kesesi gölgesi, normal kesede old u  u gibi, küçük parmak kalınlıında küçülmez. 4 • 5, hattâ bazan 9 saat sonra ancak 1/3 nisbetinde bo˛alır. Bazı nadir vakalarda g e v ˛ e k , fakat ˛iddetle
dolu bulunan safra kesesi, 24 saat sonra dahi m ü ˛ a h e d e edilebilir. Böyle hipotonik keselerde kontraksiyon fena olduundan, hipertonik dyskinesederde görülen vaziyet, yani d. hepaticus ve d. choledochus'un dolması mü˛ahede edilmez.
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Atonik keselerde ise kontrast safhanın uzun müddet retention'u kaidedir.
Y a l n ı z böyle atoni ˛ekillerde, kesenin Ptose tablolarını karı˛tırmamak lâzımdır.
Safra kesesi d ü ˛ ü k l ü  ü n d e de bazan kesenin büyük bir geni˛lik k a z a n d ı  ı görülürse de, yumurta sarısı yemeinden sonra ptotik keseler, hayret edilecek
derece k ü ç ü k bir g e n i ˛ l i  e kadar küçülebilirler.
'
Safra kesesi unkunda O d d i muassırasındaki spastik
atonide de safra kesesinde rükûdet husule gelebilir.

hallerde olduu gibi,

Hülâsa, safra kesesinde bo˛alma gecikmesi muhakkak bir hastalık tablosudur. Fakat bu hastalıın, herhalde cidarın iltihabı tegayyürü neticesinde husulü
˛art d e  i l d i r . Safra yolları sisteminin nöro - müsküler dysfonction'unda bo˛alma
gecikebilir ve kolesistit tablosu arzedebilir.
Kolesistit için kolesistografinin
menfi zuhuru en mühim alâmettir. Fakat
buna mukabil müsbet kolesistogramda d a kontrast maddenin bo˛almasında bir
gecikme ˛eklinde tezahür eden hypomotilitaet veya b o ˛ a l m a d a ç a b u k l u  u mucip olan hypermotilitaet hallerinin görülmesi de klinik için pek büyük ehemmiyeti haizdir. W e s t p h a P e g ö r e bütün safra yolları hastalıklarında, ta˛sız kolesistit yanında, 5-10 % nisbetinde saf Dyskinese nazarı itibara alınmalıdır.
Bundan b a ˛ k a safra kesesinin fizyopatolojik tetkikleri ve safra kesesi ta˛larının husulü suretinin tetkiki için de kolesistografi ile, motilitaet muayenelerinin
ehemmiyeti büyüktür. Bu sayede ihtimal istikbalde safra yollan hastalıklarını,
iltihap veya ta˛ t e ˛ e k k ü lü ˛eklinde dei˛iklikler huSule gelmeden evel, henüz
cholopathia spastica safhasında meydana ç ı k a r m a k imkânı eldeedilecektir. Burada motilitaet hallerinin, kesenin konsantrasyon faaliyeti ile samimî münasebetlerinin tetkiki de çok enteresandır. Bunu b a ˛ k a bir y a z ı m ı z d a inceleyeceiz

ﬁekil : 2 — Kontrasttan
13
saat
ﬁekil : 1 — Sadaki resim : Konstrasttan 13 saat sonra. Soldaki
resim : Yumurta sarısından yarım
saat sonra. Hypermotilitât bo˛alma
tipleri
( Kopstein'dan )

saat

90 dakika
sonra
( Kopstein Yan )
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Sprue hakkında
Dr. Çelik, O s m a n ﬁerafettin
Gureba Hast. Sari hastalıklar mütehassısı
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Bazı hastalıklar vardır ki, gözümüzden kaçar. Bunlan dü˛ünmediimiz cihetle doru te˛his koyamayız.
Sprue dahi böyledir. Birkaç gün evel çok muktedir bir
Alman profesörünün müzmin dizaneriye dair yazdıı
bir makaleyi gözden geçirirken müzmin dizanteri arazına sprue'yu da ithal eylediini gördüm. Bunu, müzmin dizanterinin bir hususî
˛ekli gibi tarif ediyordu. Bundan ba˛ka karakteristik sprue vakaları Diarrhee
pancreatogene, müzmin Pancreatile, Tetanie, Osteomalasie, Insuffsence glandulaire gibi te˛his ve bu suretle tedavi edilmi˛tir. ›˛te bu sebeple sprue'yu hatırlatmak ve biraz tarif eylemek muvafık olur zannındayım.
Sprue müzmin bir hastalıktır. ›lk zuhur ettii zaman verdii arazlarla son
devresinde görülenler arasında fark çoktur.
Esasen sprue'da en mühim tezahürler hazım yolundadır. Fakat bazan zuhur
eden ve bazan. kaybolan ishalleri hastalar lâzım olduu derecede ehemmiyetli
telâkki etmezler. Aızlarında zuhur eden yanmaları ve iltihapları da bir Aphte'a atfederler. Bu sebeple hastalıklarına ehemmiyet vermeyip doktora müracaat
eylemezler. Yalı gaita maddeleri ve bunların ifrazı ile müterafık ishallerin,
eer hastalar dikkatli isticvap edilirse, ba˛langıçta mevcut olmadıını anlamak
kabildir.
›kinci devir geldii zaman zafiyet, dermansızlık, anemi te˛ekkül etmi˛tir.
Her ne kadar hastalar daha tamamile erimemi˛lerse de kuvvetsizlikten ve vazifelerini iyi ifa edemediklerinden dolayı ˛ikâyetleri fazladır, ve umumiyetle bu
arazlarla bize müracaat ederler. ›˛te bu gibi hastaları dikkatle muayene edersek, sprue te˛hisini koymakta güçlük çekmeyiz.
Umumiyetle bu hastalar zayıftır, renkleri dei˛mi˛tir. Evelce kırmızı bir
renkte olan hastanın yüzü esmerle˛mi˛tir. Saçları eski taravetini ve kuvvetini
kaybetmi˛tir. ›ncedir, cılızdır. Bu hal hastanın bile dikkatini çeker. Cilt elastikiyetini kaybeylemi˛tir. Kuru ve gev˛ektir. Bu incelenen cildin kıvrıntılar arzeyledii görülür. Üzerinde gayet ince tefellüsler vardır.
Parmaklar incelmi˛, tırnaklar kurumu˛ ve bazı yerlerinden kırılmı˛tır. Cildin
esmerle˛mesi, saçların taravetini kaybetmesi, cildin kuruması ve tırnaklarda göjjk
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w prue hastalıını artık sıcak memleketler hastalıı
^ gibi telâkki eylememek lâzımdır. Hastalık Akdeniz
havalisinde mevcut olduu gibi, Almanya, Fransa, ›ngiltere, Rusya ve hattâ Danimarka ve ›sveç gibi souk
memleketlerde dahi bulunur. Son ay zarfında servisimize 4 sprue vakası yattıı cihetle bu hastalıın esaslı
arazlarını muhterem arkada˛larımıza hatırlatmak istedik.

rülen tegayyürler,
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bizim dikkatimizi çekmeli

ve tesadüf eylediimi z böyle has-

talarda sprue'yu d ü ˛ ü n d ü r m e l i d i r .

Tetkiklerimizi

biraz daha

ileri

götürürsek,

dilinde ve a  z ı n d a bir iltihap mevcut olduunu g ö r ü r ü z . Dilin b a z ı noktalarında
kırmızı lekeler vardır. Hasta yemek yerken azının yandıından ˛ikâyet eder.
Munzama, d u d a k ve a  ı z muhatı soluk ve renksizdir.
sızlık

Hastada bariz bir kan-

mevcut olduunu g ö r ü r ü z . I˛tiahı pek azdır. Karnında arı yoktur. D a -

lak ve k a r a c i  e r büyük

deildir.

Fakat en ziyade dikkati çeken nokta ishallerdir.

Bunların mikdarı çok de-

ildir. Hasta 24 saatte 4-6 defa abdeste gittiinden ˛ i k â y e t eyler.

Gaitası sulu

d e  i l d i r , çamur kıvamındadır. Bazan ortasında muntazam, ˛ekilli, kalınca p a r ç a
bulunur. Ve bunların etrafında ishal ˛eklind e sulu bir kısım vardır. Bazan çamur halinde sarı veya kül rengindeki gaita maddesi kabı doldurur. S p r u e ' d a
en ziyade dikkate d e  e r bir nokta pisliin çok olmasıdır. Hasta birkaç defa
abdest edince oturaı

tamamile

doldurabilir.

Gaitanın

mikdarı

yenilen

gıda

mikdarından fazladır. Taamülü hamızîdir. ›çinde birçok hava habbeleri vardır,
F a k a t en ziyade dikkate alınacak nokta, üzerinin mücellâ ve yalı olmasıdır.
Y a n d a n bakıldıı takdirde parıldar, bu hal sprue için karakteristiktir.
O halde zayıf, bir derece kansız bir hastada i˛tahsızlık, a  ı z d a bir stomatite'e tesadüf eder, ve fazla mikdarda yalı gaita çıkardıını görürsek, mutlak
sprue'yu dü˛ünmeliyiz . Elimizde daha derin ara˛tıracak laboratuvar vasıtaları
bulunmasa bile bu serirî arazlarla sprue te˛hisini koymak kabildir. Laboratuvar
vasıtaları bulunduu takdirde ise a ˛ a  ı d a k i tetkikleri yapmak lâzımdır :
Evvelâ hastanın kanını muayene ederiz. Bu ikinci devrede zayıf veya orta
d e r e c e d e bir kansızlık görülür. Bu anemi bazan kyperchrome ve bazan da hyp o c h r o m e ' d u r . Kırmızı küreyvenin ˛ekillerinde bir tegayyür vardır. Fakat bu
tegayyür habis kansızlık derecesinde d e  i l d i r . Y a l n ı z yuvarlak ˛ekillerini muhafaza etmekle beraber bazıları büyük ve bazıları d a k ü ç ü k t ü r . Nüveli kırmızı
küreyvelere nadir tesadüf edilir. Beyaz küreyvelerde büyük tegayyür görülmez.
Mikdarı 500-10.000 arasında tehavvül eder. Lenfosiler biraz artmı˛ ve grahülositler de bir mikdar azalmı˛tır. Monositlerle eozinofiller de azalmı˛tır. Kanda
bilirubin mikdarı, pek nadir vakalar müstesna olmak üzere, çoalmı˛tır.
Trombositler azalmı˛tır. Fakat sprue vakalarında bir C . hipovitaminozu dahi
mevcut o l d u  u takdirde, o zaman trombositlerde dahi bir tegayyür görülür.
Mide usaresi muayenesinde hemen daima bir hypochlorhydri e ve bazan d a
bir A c h y l i e ' y e tesadüf edilir.
Ve bütün vakaların mide tegayyürleri, i˛tahsızlık, gaz husulü ile ba˛ladıını, hastayı dikkatlice isticvap eylediimiz takdirde
öreniriz.
Bunlara inzımamen, gaita muayenesinde taamülün hamızî olduunu g ö r ü r ü z .
Gaita içinde nisa hubeybelerine bazan tesadüf edilir. Bazan bunlar yoktur.
En ziyade dikkate d e  e mesele, y a  hamızları billurları ve mutedil y a 
hubeybeleridir. ›nce, uzun billur halinde y a  hamızlarına tesadüf edilir. Bazan
bunlar bir araya g e l m i ˛ bir demet te˛kil etmi˛tir. Sprue gaitasında en çok gö-
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rülen, ya hamızları billurlarıdır. Mutedil ya hubeybelerine, nisbeten az tesadüf edilir.
O halde yukarıda tarif eylediimiz serirî arazlara bir kansızlık, bir hypochlorhydrie ve bir de g-aitada ya mevcudiyeti inzimam ederse, artık te˛his
katîle˛ir ve vaka bir sprue'dur. Vasıtalarımız müsait olduu takdirde buna daha bazı laboratuvar muayenelerini de ilâve etiirmek lâzımdır.
Meselâ kanda ˛eker mıkdarı tayin olunur ve ˛eker yükleme tecrübesi yapılır. Sprue'da ˛eker yüklemesile eldeettiimiz münhani yassıdır. Hastaya ˛eker vermekle kanda ˛eker tabiî derecede bir çoalma göstermez, oncak tabiî
derecede görülen yükseli˛in 1/3 i nisbetinde artar. Bu tecrübe daima müsbet
deildir.
Bundan ba˛ka sprue vakalarında metabolisme basal tayini de faydalıdır.
Burada metabolisme yükselmi˛tir. Eldeedilen netice daima-]- 10un üstündedir,
-|-30 veya -f- 40 kadardır.
Kanda Ca mikdarı ve aynı zamanda phosphore mikdarı azalmı˛tır. ›˛te bu
suretle sprue'da yapılacak laboratuvar muayeneleri itmam edilmi˛ olur.
Fakat kansızlık, glossite, hypochlorhydrie, yalı gaita ve umumî zafiyet
sprue te˛hisi koymaa kâfidir. Bu gibi orta derecede ilerlemi˛ vakalardan
ba˛ka, son haddine gelmi˛ ka˛eksi halinde sprue vakaları da az deildir. Bunları bir bakı˛ta te˛his etmekrmümkündür. Kansızlık, mecalsizlik, derin bir zafiyet, hasta kemikle deri halindedir. Yalı gaita te˛his için kâfidir.
Sprue'nun husul tarzı hakkında birçok nazariyeler * vardır. Burada uzun
uzadıya bahsedecek deiliz. Kanaatımıza göre sprue bir hypovitaminose ve bir
Carence'dır. Yani, burada vitamin eksiklii ile, bir de gıda eksiklii vardır.
Vitamin meselesinde dahi bu i˛ yalnız bir vitamine münhasır deildir.
Esas B vitamini Complex'i olmakla beraber, burada bir C ve D vitamini
kifayesizliine dahi tesadüf edilir.
Bu hastalık nasıl tahaddüs ediyor? Bu cihete gelince de fikrimiz ˛u merkezdedir. Sprue'da esas midedir. Evvelâ mesele buradan ba˛lsr. Mide ifrazları
azalır. Hamızların eksik olmasından dolayı hazım da güçle˛ir. Zaten bu gibi
vakalatda ve mide usa;esinde hamızların azalmsı sebebile ishalde ba˛ gösterir.
Bütün bu haller hastayı perhiz yapmaa sevkeder. Bu kerhizde dahi esas ni˛aî maddelerdir. Ni˛aî maddeler fazla yenilince barsaklarda bir tehammürî Dyspepsie ba˛lar. Bu tehammürler neticesi barsaklar tahri˛ edilir ve bunlarda imtisas
azalır.
Zaten hamızların azlıı, mikropların çoalması, yeknesak bir perhiz tehammürî bir Dyspepsie ve bunun neticesi olarak gıda ve vitaminlerin az imtisası. Zaten fazla ni˛aî maddeler yendii cihetle burada en ziyade vitamin azlıı hissedilir. Barsaklann massedememesi sebebile, antianemique-facteur de imtisas edilemez. Ve bunun neticesi olarak da kansızlık husule gelir. Sprue'nun en doruca
izah bu ˛ekilde olabili .
Tedavisine gelince: Vakit ve zamamla te˛his konulduu takdirde sprue,
hekimlerin yüzünü en ziyade aartan bir hastalıktır.
Yapılacak i˛ basittir:
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Önce yeknesak ni˛aî tagaddiyi dei˛tirmek lâzımdır. Hastaya et ve hafif
sebze, komposto ve meyva suları vermek iktiza eder. Perhizi bu suretle dei˛tirmekle beraber midede eksik olan ifrazları tenbih ve aynı zamanda bir dereceye kadar azaltmak için de bismuth, ve afyon mürekkepleri kullanmak faydalıdır. Fakat bunlar muayyen bir zaman içindir. Burada esas tedaviyi karacier hulâsası olan Campolon müstahzarı te˛kil etmektedir. Bunlar ile eldeettiimiz neticeler cidden parlaktır.
Karacier hulâsalarında B vitamini kompleksi tamamile mevcuttur. Bu suretle sprue'da esas olan hypovitaminos'a kar˛ı ciddî bir tedbir alınmı˛ olur.
Bjve B 2 vitaminleri ve acide nicotinique, sprue'da çok iyi tesir eder. Bunlara
ilâveten bira mayası, C vitamini gibi yardımcılardan dahi istifade olunur, i˛te
bu tedavi sayesinde hastanın süratle kendine geldii, i˛tahının arttıı, kuvvetlendii görülür. Kansızlık tedricen zail olur. ishaller birkaç gün zarfında kesilir. Y a  l a r d a yava˛ yava˛ gaitada görülmez olur. Hasta birkaç hafta zarfında
˛i˛manlar. Bir, birbuçuk ay zarfında hastalarımızın 10-25 kilo aldıklarına ˛ahit
olduk. Fakat tedaviye en,ziyade mukavemet eden mide ifrazlarıdır. IV"ide hamızıyeti en sonra, tabiîye yakla˛ırr. Sprue ekseriyetle nükseden müzmin bir
hastalık olduu cihetle hastaların uzun müddet kontrol altında bulundurulması
lâzımdır.
Orta ve hattâ çok ilerlemi˛ sprue'larda dahi bu tedavi sayesinde pek parlak neticeler alınabilir. Yalnız ka˛eksi devrine gelmi˛ sprue'larda muvaffakiyet
çok güçtür.

Ba˛ arıları
Doç. Dr. Çetingil, Arif ›smet
Tıb fakültesi II. ci dahiliye klinii doçenti

L J ratikte ençok rastlanan ˛ikâyet ba˛ arısıdır.
Hayatında birçok vesilelerle ba˛ arısından ˛ikâyet etmeyen hiçbir ˛ahıs tasavvur edilemez. Bu
kadar umumî olan bu sübjektif arazın mahiyet ve
delâleti hakkında toplu ve classifie malûmattan
hiçbir hekim müstani kalamas?. Çünkü muhtelif
uzuv ve sistemlerin birçok mütenevvi hastalıkları,
klinikte yegâne ve mü˛terek olarak ba˛ arısı ˛eklinde tezahürler gösterir. Bu suretle ba˛ arısı,
dahiliyeciler kadar sinir, göz, kulak mütehassıslarını, kadın hekimlerini, hattâ cerrahları bile alâkadar eder. Bu kadar geni˛ delâleti olan bu arazın toplu olarak mutalea edilmesi birçok noktalardan mühimdir. Her nekadar kitaplarda birçok hastalıkların
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arazları arasında ba˛ arısının da mevcut olduu zikredilir, fakat hasta ba˛ında tefriki te˛his yapmak mecburiyetinde olan bir praticien, bütün bunları tam
bir surette hafızasında saklayamaz. Doru bir te˛hise vasıl olmak içinde bütün
ihtimallerin göz önünde tutulması lâzımdır. Bu kadar büyük ehemmiyetine ramen bu araz, ˛imdiye kadar lâyıkiyle mutalea edilmemi˛ ve ehemmiyetsiz bir
mevzu telâkki edilerek ihmal olunmu˛tur.
Ba˛ arısının ne suretle husule geldiini izah etmek o tadar kolay bir i˛
deildir. Çünkü arının ba˛ın hangi uzvundan, hangi kısmından ileri geldiini
kestirmek çok güçtür. Dorudan doruya beyin maddesi, mekanik tenbihlere
kar˛ı hassas deildir. Hissî sinirler yalnız meninge'lerde vardır. Arının da bu
suretle husule geldii ihtimal dahilindedir. Fakat kan ve kafa içi kan damarlarının anormal vaziyetleı inden ileri gelen ba˛ arılarının izahı pek basit deildir. Meselâ yüksek tansiyonlu olanlarda görülen ba˛ arısı, hem beyin, hem
meninge üzerinde olan tazyik tesirinden ileri gelmektedir. Yorgunluun, gözdeki inkisar hatalarının, zehirlenmelerin ne suretle ba˛ arısına sebep oldukları
ise malûm deildir.
Ba˛ arısı pek ehemmiyetsiz bir delâlet olduu gibi, pek vahim uzvî bir
hastalıın ilk arazlarını da te˛kil edebilir Bunun için sebebinin tayin ve tesbiti
hususunda arının yerine, zamanına ve vasıflarına ve arı ile müterafık dier
arazlara dikkat etmek icap eder.
Arının husul zamanı itibarile delâletleri ˛u suretle hülâsa edilebir. Beyin
veya beyin zarlarının uzvî afetlerinden ileri jrelen ba˛ aadan ççjk__kerc daimîdir, veya geceleri daha çoalır ve hastayı uykusundan uyandırır, halbuki
toxique ve fonctiorîn^rs^eD›eTden ileri gelenler ise ufkî vaziyette istirahat etmekle hafifler. Bu sebepten geceleri hastanın ranatını ihlâl eden ba˛ arılarında, uzvî bir sebep ˛üphe edilmek lâzımdır. Sabahleyin kalkıldıı zaman hissedilen ba˛ arısı oda havasının yenilenmedii veya odada kömür yakıldıı, veya iyi çekmeyen kok sobaları ile, havagazi ile tenvir ve teshin edilen odalarda veya hafif derecede olarak hipermetıopi ile müterafik astigmatizma hallerinde görülür. Pek yüksek yastıklar da beyindeki kan deveranını bozarak ba˛
arısına sebebiyet verirler. Sabahları daimî olarak mevcut ba˛ arısına kronik
nefritlerde de rastlanır. Bu sebeplerden, bu gibi hastaların idrarlarının muayene edilmesi icap eder. Ak˛amları görülen ba˛ arıları ile gündüz fazla çalı˛madan ve gözde mevcut rüyet hatası neticesi gözün yaptıı cehitten ileri gelir.
Arının vasıfları da te˛hise az çok yardım edebilir. Bu arı zonklar gibi
paroxystique veya hareketle ve vaziyetle alâkadardır. ›tida bczukluundan
veya tansiyon yükselmesinden ileri gelen ha˛ arıları çok kere zonklar gibidir.
Bu arı yatar vaziyette salâh bulduu gibi, hareketle de çoalır. ﬁiddetli paroxystique arılar nevraljiieıde olur.
Arının mevkii de sebebinin tayininde bize yol gösterebilir. Arı önde,
ortada, arkada veya tek taraflı olur. Bu suretle beynin uzvî hastalıklarında
afetin yerini tayin etmee hizmet eder. Böbrek hastalıklarında, üremi ile müterafik olan ba˛ arısı bermutat frontal'dir. Fakat occipital de olabilir. Const jpation'da ise arı ba˛ın ortasındadır. Yarım ba˛ arısı, tümör, abse ve orta
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kulak iltihaplarında, arı, ba˛ın yalnız bir tarafındadır. Küçük beyin hastalıında occipital nahiyededir. Occipital nahiyede duyulan ba˛ arısı, ense adalesi
ve bunların veterlerinin myalgie'sinde görülür. Tamamile frontal olan ba˛ arıları, frontal sinüslerin nezleleri için vasfîdir. Malaryadan da ileri gelebilir.
Ba˛ arılarının mutaleası için a˛aıdaki tasnif çok güzeldir :
1.) Mevziî ve uzvî hastalıklardan ileri gelenler
2.) Toxique sebeplerden ileri gelenler
3.) Fonctionnel olanlar
Mevziî ve uzvî sebepler arasında, ba˛ın içinden dı˛ına doru muhtelif kısım ve uzuvların muhtelif hastalıkları varit olabilir.
1.) Bizzat beyin hastalıkları:
Trauma, tümör, abse, gom, kist, encephalitis lethargica, polio-encephalitis,
hydrocephalus, münte˛ir sclerosis, hypophyse'in anormal vaziyetleri, paralysie
generale.
2.) Kafa içi damarları:
Hemoraji, tromboz, emboli, anevrizma, frengiden ileri gelen endarteritis,
arteriosclerosis
3.)Beyin zarı hastalıkları:
Gerek mevziî, gerek umumî ˛ekilde, muhtelif sebeplerden ileri gelen meningite'ler, pachymeningitis, frengiden ileri gelen meningite, tümör, kist.
4 ) Dorudan doıuya kafa tası hastalıkları :
Kafa tası kemiklerinin iptidaî olsun, talî olsun selim ve habis tümörleri,
üçüncü devir frengisi, frontal, antral ve mastoid sinüslerin cerahatlenmesi veya
tümörleri, orbitanın cerahatlenme veya tümörleri, di˛ hastalıkları.
5.) Havas uzuvlarının hastalıkları:
. G ö z : ›nkisar hataları, iritis, glaucoma, conjunctivitis, melanotik sarkom.
Kulak : Orta kulak hastalıkları.
Nasopharynx : Bademcik, adenoid, polip ve nezleler, frontal, ethmoidal,
sphenoidal sinüslerin iltihapları, frontal sinus empyeması.
Bütün bu hastalıklar ba˛ arısı yapabilirler. Bunlardan, uzvî beyin hastalıklarından ileri geleninin vasıfları ˛unlardır:
Husul zamanı: Mükerrer olarak vaki olan ve geceleri gelen ba˛ arıları
bu hususta çok ˛üphe uyandırır.
ﬁiddeti: Arı çok kere ˛iddetli olup bazan paroxystique'dir.
Mevkii: Tümör vakalarında arı tek taraflı veya frontal, cerebellum tümörlerinde ise occipital'dîr. Orta kulak hastalıında ve mastoide iltihabında
arı tek taraflı olup mevziî hassasiyet te vardır. Occipital ba˛ arısı meningite'lerin erken arazlarındandır.
Ba˛ arısı ile müterafık olan dier delil ve arazlar.
K a y : gıda ile alâkadar olmayan ve bulantı ile ba˛lamayan cerebral
vasıftadır.
Gözbebeklerinin birbirine müsavi olmaması, Strabismus, Nevritis optica,
ba˛ dönmesi, fibrilation, Convulsion.
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Arı olan tarafta ba˛a vurulursa mevziî hassasiyat mevcudiyeti tesbit olunur.
Bu arazlardan herhangi biri ba˛ arıs ile beraber bulunursa, yukarda zikredilen uzvî hastalıklardan birine delâlet eder. Nevrite optique olup
olmadıını tahkik için fundus muayenesi yapılması hiç ihmal edilmemelidir.
Ponction lombaire ve çıkan mayiin tahlili çok kere lâzımdır.
Münte˛ir sclerosis'de görülen ba˛ arıları bazen peroxystique vasıfta olup
kayla müterafıktır ve çok kere de ba˛ın arka tarafında ve ensede hissedilir.
Beyinde hemoraji, emboli ve trombozdan ileri gelen ba˛ arıları çok kere
muhtelif ˛iddetlerdedir. Beyin içi damarlarının anevrizmasında ritmik darbe veya pulsation hissedildii gibi, vurma sesi de duyulur. Buna bilhassa carotis interna anevrizmalarında rastlanır. Darbe hissi, zonklama, aterom, arteriosclerosis ve yüksek kan tazyikında daha fazla görülür. Ritmik darbe hissi ve gürültüler birçok kansız kimselerde de olur.
›leri derecede bir arteriosclerosis bazen çok ˛iddetli ba˛ arılarile kendini
gösterir. Bu arı bazen kayla da mûterafık olabilir. Bazı vakalar bu suretle
beyin tümörüne çok benzerler.
Bilhassa epidemique meningite'de ba˛ arıları çok vasfîdir. Bu arılar bermutat ˛iddetli, occipital olup, hattâ erken devrelerinde bile ense sertlii ve
ba˛ retraction'u ile müterafıktir. Burada ponction lombaire, te˛hisi hemen aydınlatır.
Sinus hastalıklarından ileri gelen ba˛ sgrilan eilmekle meydana çıkar veya fazlala˛ır. Bunlar çok kere tek taraflı olup, meselâ frontal sinus üzerinde
localise'dir.
Te˛his, tedavi veya anesthesie maksadile yapılan ponction lombaire'i
müteakip ˛iddetli ba˛ arıları husule gelebilir. Bu arı yastıksız olarak ufkî
vaziyette yatmakla salâh bulur.
•
Havas uzvularından ileri gelen arıların karakteri :
Astigmatizma, hipermetropi, myopi, katarakt, glaucoma, iriuVden husule
gelen ba˛ arıları, umumiyetle frontal veya temporal'dir. Hafif bir inkisar hatası, bilhassa çocuklarda, çok ˛iddetli ba˛ arılarını mucip olabilir. Bu arı
frontal olup, çok kere ak˛amları ve mektep zamanından sonra görülür. Çok
çalı˛makla ve çok donuk veya çok parlak ı˛ıkta okumakla çoalır. Bu arı
yanma, batma ve göz ya˛arması ile kendini gösterir. Çok defa inkisar hatasının muvafık bir gözlükle tashihinden sonra arının zail olması te˛hisi teyit eder.
II.
Toxique sebeplerden ileri gelen ba˛ arılarıdır.
Burada toxique sebep, haricî veya dahilî olabilir. Haricî olanlar arasında
kapalı ve havası dei˛tirilmeyen yerlerdeki havalarla, otomobillerin çürük gazları, monoxyde ve dioxyde de carbon gazları, kloroform, ether buharları, aceton, ilâçlardan kinin, demir, salicylate, afyon, alkol, cigara, kur˛un zehirlenmesi zikredilebilir.
Dahilî olan intoxication'lardan da uremie, cholemie, goutte, diabete ile,
mide-barsak yoluna ait olmak üzere dyspepıie, constipation, acidosis ve alca-
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loıisler, tifo, grip, sıtma, ate˛le müterafık tüberküloz, suppuration'lar varit olur. Umumiyetle hararet yükselmesi, kendini ba˛ arısı ˛eklinde gösterir. Bu
suretle sübjektif olarak ba˛ arısından mü˛teki birçok hastalarda, herhangi bir
sebepten ileri gelen hararet yükselmeleri tesbit edilebilir.
Dahilî intoxication'lar içinde en ehemmiyetlisi uremie'dir. Uremie'den ileri
gelen ba˛ arısı muhtelif derecelerde olabilir. Bu arı ya sabahları frontal nahiyede duyulan, hafif olarak tepede veya ba˛ın her tarafında duyulan ˛iddetli
arıdan ibarettir. Arı ile beraber olarak kay, vertigo, dyspnee, görmede bozukluk ve retinada dei˛iklik te olur. Bütün ba˛ arılarında idrar muayenesi
hiç ihmal edilmemelidir, ve idrarın kesafeti, albumine ve cylindreMerin mevcut
olup olmadıı tetkik olunmalıdır.
III.
Fonctionnel sebeplerden ileri gelen ba˛ arıları :
1.) Kan tazyikinin anomalisi, essential veya böbrek hastalıından ileri
gelen tansiyon yükselmesi. 2.) Anemi, kalb hastalıı veya Addison'da görülen tansiyon azlıı. 3.) Veridî ihtikan. 4.) Fazla beyin yorgunluu. 5.) Ba˛
üzerine tazyik ( aır yük ta˛ımak gibi ). 6.) Daimî gürültü. 7.) Deniz tutması
(gemi, tren, otomobil, tayyare). 8.) Âdet (menstruation) 9.) Hysterie (Clavus
hystericus). 10.) Epilepsi. 11.) Güne˛ çarpması.
Kan tazyiki yükseklii çok kere ba˛ arısına sebep olur. Arı burada
bermutat zonklar gibidir, ve ba˛ içinde dolgunluk hissi ile müterafıktır. Burada arı, ak˛ama doru ve yemeklerden sonra görülür. Tansiyonun ölçülmesi
te˛hisi teyit eder.
Tansiyon azlıından ileri gelen ba˛ arıları, asthenique ve ptotique'lerde
ve yukarda yazılan hallerde görülür. Sebep belki beyindeki anemidir. Bu arı
ufkî olarak yatmakla iyile˛tii gibi, aneminin ve kalb afetinin tedavisi ile de
salâh bulur.
Kalb hastalıklarında compensation bozulduu takdirde, veridî ihtikan olur.
Bu gibi. hastalarda çok yüksek veya çok alçak yastıkta yatma neticesi olarak
sabahları ba˛ arısı görülür.
Clavus hystericus, hysterique'lerde ba˛ın üstünde hissedilen çivi batması
gibi bir arıdır. .
Yarım ba˛ arısı, çok kere tek taraflıdır ve çok kere de kayla müterafıktır. Te˛his, aynı vasıftaki ba˛ arılarının senelerdenberi tekerrür etmesi ile konur.
Sara ba˛ arısı çok kere, post • epileptique safhada görülür ve petit mal'in
hafif tezahürlerini de takip edebilir.
Güne˛ çarpmasından sonra bermutat ba˛ın tepesinde hissedilen kronik
ba˛ arısı aylarca devam edebilir. Ba˛ taramalarını müteakip aynı vasıfta arılar olur.
Bazı defa kafa tası içinde husule gelen ba˛ arısı ile bir sinirin muhitî
seyrinde husule gelen nevralgieMeri ayırmak güçtür. Nevralgie geni˛ bir sahaya
münte˛ir ise ba˛ arısı ile karı˛abilir. Burada sinirin distribution^, arının çok
kere ˛iddetli ve paroxytique olu˛u, hassas noktaların mevcudiyeti, di˛ çürüü
gibi bariz sebebin bulunması nevralgie te˛hisini teyit eder.
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ﬁu halde ba˛ arılarının te˛hisinde, mevziî ve umumî faktörleri, hastanın
muhitini, meslek ve çalı˛ma derecesini tayin ettikten sonra arının ne zamandanberi devam ettiini ve ne vakitler husule geldiini tesbit etmeli ve klinik
muayene, laboratuvar muayenelerde ikmal olunmalıdır. Bunlar da, sırası ile kan
tazyiki ölçülmesi, idrar muayenesi ve icap ederse kanda uree aranması, ba˛ın
radiografisi (hypophyse, sinüsler), icap ederse encephalographie, ventriculographie, fundus muayenesi, di˛ muayenesi gibi muayenelerdir.
Ancak bu suretle hakikî te˛histen sonradır ki, rationnel bir tedavi bahis
mevzuu olabilir. Tatbik edilecek tedavi de, bulunan sebebe tevcih edilmelidir.
Sebep izale edilmedii veya tayin edilemedii takdirde symptomatique ilâçlara
müracaat olunur.
Sebep iyice ara˛tırılmadıı takdirde arazî tedavi muvaffakiyet vermiyecei
gibi, asıl sebebin izalesinde de kıymetli zamanlar kaybedilmi˛ olur. Bu gibi
ba˛ arısı birçok hastalıkların ve vaziyetlerin yegâne ve mü˛terek bir arazı
olmak itibarile, bilhassa pratik sahada üzerinde dikkatli durulması icap eden
bir mevzu te˛kil eder. Hekimlikte nadir görülen hâdiselere kar˛ı daha fazla
alâka gösterilen ve bunların mahiyetleri ve arazları hakkında uzun uzadıya
ne˛riyat yapıldıı halde en çok görülen ve basit telâkki edilen ba˛ arılarının
mahiyeti henüz tam ve katî olarak tenvir edilememi˛tir. Kafa içi tazyiki yükseklii ve circulation bozukluklarının tesirleri az çok malûm olmakla beraber,
dierlerinin tesir tarzları henüz karanlıktır. Mevzu seçerken bunu intihap etmekliim, hayatta rastladıım bir takım vakaların ilhamlarıdır.

Abortus Bang ve Avortman
( T ü r k i y e d e görülen

ilk v a k a )
Doç. Dr. Egeli, Ekrem ﬁerif

Tıb Fakültesi If. ci Dahiliye klinii doçenti

I J e m e n bütün Akdeniz sahillerinde, bazan epide' e ' D a z a n t e k vakalar halinde daima görülen
Brucellose gurupundan Melitococci, memleketimizde de tanınmı˛ infection'iardan biridir. Fakat yapılan ne˛riyata bakılacak olursa, esas men˛ei olan
Malta, ›talya, Fransa ve Tunusa nazaran bizde azdır.
Bu gurupa dahil hastalıklardan ikincisi, yani
Brucellosis Abortus Bang ise, daha az dikkati çekmi˛ ve son ne˛riyatta hemen hiç tesadüf edilmez
olmu˛tur.
Halbuki, gördüümüz birçok vakalar, bu infection'un da memleketimizde mevcut olduunu göstermektedir. Esasen birçok
müellifler, htriki hastalıı ve mikrobunu aynı telâkki edecek kadar ileri gider›lıtf^Nl›L.
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ler. Ve hastalık tezahüründe mevcut farkları, mikrobun morfologi ve biologisinde mevcut bazı ufak tefek dei˛iklikleri, muhtelif pasajlardan ileri gelmi˛
telâkki ederler.
Buna mukabil, bunların arasında büyük farklar görenler de vardır. Hattâ bu
iddiaya göre Micrococcus melitensis, keçi ve insan için patogendir, inekler için
deildir; halbuki Bang basili, inek için patogen, insan ve keçi için ise deildir.
Amerikada bir de domuzlarda tesbit olunan bir üçüncü Brucella vardır.
Fakat Bang basilinin geçtii ve muayyen vasıflarıyla melitensis mikrobundan
ayrılan bu basilin insan kanından tecrit edildii muhakkaktır.
Bugün asıl aktüel vs münaka˛alı olan mevzu, bu infection'ların insanda
dü˛ük yapmaları meselesidir.
Brucellose ( gerek B. Melitensis, gerek B. Abortus ), bazı nevi hayvanlarda pek kolaylıkla dü˛ük yaparlar. Buna mukabil insanda gebelii durdurması, günün münaka˛asıdır. Paul Bar, Leve, Cantaloup gibi bazı müellifler,
dü˛ük yapacaını kabul ederler. Buna mukabil Janselme ve Rist, Hayat, Langwelt, hastalıın bu hususiyetini inkâr ederler.
Roger ve Jannello'ya göre ise, bu infection'un dü˛ük yapıcı tesiri, bu
ehemmiyette olan herhangi bir intandan daha fazla deildir.
Bu iddiaların yanlı˛lıı, ˛imdiye kadar'kuvvetli delillere dayanan vakalar
bulunmadıı için, ispat edilememi˛tir. Netekim H. Vignes, 1929 da ne˛rettii
kitabında (bu güne kadar Bang basilinin insanda dü˛ük yaptıını gösteren
vazıh bir delil tesbit edilememi˛tir) diyor.
Bu mesele, bilhassa Amerikada ve Danimarkada son senelerde yapılan
birçok tetkikler ve mü˛ahedelerle ˛eklini dei˛tirmi˛tir. Ne˛redilen vakaların
kıymeti birbirinden çok ayrıdır.
Kopenhaglı Kristensen, 3.cü, 5.ci, 6.cı ve 7.ci aylarda dü˛ükle neticelenen
dört' Brucellose vakası ne˛retmi˛tir. Yalnız son vakada bacterologique tetkik
yapılmı˛ ve plasentada B. B. Abortus bulunmu˛, fakat foetus'de bulunmamı˛tır.
ﬁikagolu Cornell ve De Young, dü˛ük yapan 23 kadının kanını muayene
etmi˛ler, bunlardan birinde 1 :80 müspet agglutination bulmu˛lardır.
Simpson ve Frasier de, mükerrer dü˛ük yapan ve meçhul bir infection hali gösteren kadınlarda yaptıkları sero-reaction'larda 1:80 ile 1:320
arasında müsbet netice almı˛lardır.
›lk defa Carpentier ve Beak, spontane husule gelen bir dü˛üün 15 mm.lik
tmbryon'unda B. Abortus isole etmee muvaffak olmu˛lardır.
Daha sonra Zürihli Frei, 4 dü˛ük yapan bir kadının rahim secretion'unda Bang basili bulmu˛tur. Madsen ise, dü˛ük yapan 7 kadının ikisinin plasentasında Bang basili bulmu˛ ve dierlerinde, plasentada basil bulunduu gibi,
foetus'ün mide ve barsaında da bu basili tesbite muvaffak olmu˛tur.
Bu ne˛riyattan sonra Berlinli Zeller, Bang basilinin insanda dü˛ük yapmıyacaı kanaatinin terkedilmesini tavsiye eder. Bilhassa Italyada Menzani ve
De Zanche'nin ne˛rettikleri vaka çok dikkate deer. Bu müellifler atipik ˛ikâ-
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yetleri olan bir kadında (zaaf, bulantı, neuralgie, mafsal arıları, ondulante
ate˛), be˛inci ayda dü˛ük husule geldiini görmü˛ler ve annenin kanında 1 : 2000
müspet agglutination, foetus'ün karacierinde ise B. Abortus Bang tespit etmi˛lerdir. Bu kadının ahırında bulunan iki inek ve bir koyunun kanları da bu
mikrobu agglutine etmi˛lerdir.
Benim mü˛ahede ettiim vaka, yukarıki vakalarla kıyas edilirse, dü˛üün
B. Abortus'den ileri geldiine ˛üphe vermiyecek katî deliller olmakla beraber,
ba˛ka mühim bir hususiyeti de ihtiva etmektedir Hasta kadın, tıpkı ineklerde
olduu gibi, evvelâ ufak tefek kırıklık, i˛tahsızlık gibi küçük ve ehemmiyet
vermedii arazlar arasında dü˛ük yapmı˛, bundan sonra insanda olduu gibi
bütün arazı ile bir Bang infection'u kendini göstermi˛tir.
Bayan Ves. Ka. 17 ya˛ında, Balıkesirli. 31 temmuz 1939 da, titremelerden,
yüksek ate˛ten, sa taraf belinde ˛iddetli arılardan, umumî halsizlikten ˛ikâyet ederek gelmi˛tir.
Hasta bu tarihten iki ay evel, 2,5 aylık bir çocuk dü˛ürüyor. Gebelii
esnasında müddetini tayin edemedii ve vazıhan tarif edemedii müphem bir
ate˛, kırıklık, zaaf var. Çocuu dü˛ürüyor, bundan bir müddet sonra bu araz
daha ziyade artıyor. Hastalık seyrinde, bu esnada bir iki ˛iddetli titreme var.
Hararet 38 ile 39,5 arasında seyrediyor. Bu esnada halsizlii çok artıyor, terliyor, vücudunun muhtelif yerlerinde, bilhassa sa taraf belinde, nefes almasına
mani olacak ˛iddette arılar husule geliyor, ba˛ arısı var, kusmamı˛.
Bu esnada kendisine, bulunduu yerde yapılan bir konsültasyonda dü˛ükten sonra septicemic ve abeees sous phrenique te˛hisi konuyor ve ameliyat
teklif olunuyor. Bundan sonra ›stanbula gelen hasta tarafımdan muayene olunuyor. Çok soluk, çok zayıf ve bilhassa çok halsiz bulduum hastada, çok
muntazam bir nabız var. Yalnız süratli; bütün cihaz muayenelerinde percutable
bir dalaktan ba˛ka bir hususiyet yok. Karacier biraz dü˛ük, fakat hassas deil. Üst hududunda veya diyafragmada bir yükselme mevcut deil.
Derhal yapılan kan muayenesinde: hemoglobine: 62%, eritrosit: 36.000,
polynucleaires 66%, lymphocytes 2 8 % , monocytes 5 % , eosinofil 1%.
Tifo, para A ve para B, Weil - Felix X ile agglutination menfi, 1:50 Melitensis, 1:1000 Abortus Bang müspet.
Aynı zamanda yapılan kan kültüründe, bir hafta sonra B. Abortus Bovis
üremi˛tir.
Hastaya derhal sulfamide tedavisi tatbik ettik. Az zamanda umumî halinde büyük bir iyilik husule geldi. Fakat tedavinin tam neticesini beklemeden
memleketine dönmekte ısrar etti. Orada takip ettii tedavi ile tamamile düzeldiini sonradan örendim.
Hasta, hemen kültür neticesini aldıktan kısa bir zaman sonra hastaneyi terkettii için rahim florunu tetkik imkânı hasıl olmadı. Kezalik foetus de elimize geçmediinden, tetkik yapılamadı.
Yalnız ˛imdiye kadar ne˛redilen vakalarla o vakayı mukayese etmeden
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bile, bütün hastalıın seyri, münaka˛asız bir Bang vakası olduunu ve dü˛üün
sebebinin de alelade infection'larda olan mekanizma ile deil, dorudan doruya hayvanlarda olan patogeni ile bu kadında dü˛ük husule getirdiini kabul
ettirecek mahiyettedir.
Memleketimizde ˛imdiye kadar Bang'dan ileri gelme dü˛ük yazılmamı˛tır.
Esasen bütün dünya literatüründeki vakaların sayısı, son senelerde ne˛redilen
ve klinik ve bacteriologique tetkiklerle tasdik edilen 1 5 - 2 0 vakadan ibarettir.
Memleketimizde bu suretle dü˛ük yapan Bang mevcudiyeti sabit olduktan
sonra, sebebi bilinmeyen ve birçok defa frengi veya bilhassa sıtmaya atfolunan vazıh veya müphem ate˛li dü˛üklerde daima bu noktanın gözönüde tutulması icap edecei fikrindeyim. Esaslı bir tetkik, belki hem daha geni˛ bir sirayet tehlikesini menetmee, hem de birçok spontan dü˛üklerin önüne geçme e yardım edebilir.

ﬁimîoterapide boya maddeleri tarihçesi
Dr. Frik, Feridun
C on seneler zarfında tedavi sahasında eldeedilen
^ ^ ba˛arıların, belki de en mühimmini boya maddeleri te˛kil eder. Bu sebepten boya maddeleri tarihçesinden kısaca bahsetmei faydalı buldum.
1875 te Weigert, histologik preparatlarda mikro
organismaları boyamak için anilin boyalarını kullandı.
1877 de Robert Koch, bakteriologi sahasındaki derin çalı˛malarında, bilhassa tüberküloz basilini tesbit
hususunda metylen mavisinden istifade etti ve bu
çalı˛malar boyama metodlarına bir disiplin verdi.
Paul EhT›ich, Löffier, Gram, Ziehl ve Neelsen gibi ˛ahsiyetler aynı sahada
ehemmiyetli terakkiler eldeettiler, namlarına izafe edilerek yadedilmekte bulunan Triazit - muhtelit Ehrlich usulü, Löffier metylen mavisi, Ziehl-Neelsen
usulü tüberküloz basili aranması, Gram usulü boyama gibi metodlar bugün
bile rabetle kullanılmaktadır.
1888 de Chenzinsky, ilk defa olarak malarya parazitlerini, eosin - metylen
mavisi mahlûlü ile boyamaa muvaffak oldu. 1891 de ise Romanowky, muzaaf
boyama metodunu buldu. Bu metod biraz karı˛ık olduundan, bunun ıslâhı
ile temin edilen, Giemsa metodu bugün kullanılan metoddur.
1889 da E. Behring ve 1890 da R. Koch tarafından Triphenyl - Methane
gurupundan bazı boya maddelerinin, bakterileri öldürücü tesirleri tesbit edildikten sonra, boya maddelerinin tıbda kullanılması fikri dodu ve methyl-
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violett, Dahlia mavisi, Cyanin ve Malachite ye˛ili gibi boyalar tedavide kullanılmaa ba˛landı, bunların bir kısmı bugün dahi kullanılmaktadır.
1891 de Ehrlich ve Guttmann, methylen mavisini ˛imioterapik olarak malarya parazitlerine kar˛ı ilk defa zerk suretinde tatbik ettiler. 1897 de Ehrlich ve
çalı˛ma arkada˛ları malarya parazitleri üzerine ˛imik maddelerin tesirlerini
örenmek ve hastalık amiline kar˛ı tevcih edilen spesifik tesirli bir madde bulmak hususunda sistematik tecrübeler yaptılar, fakat bu sahada devam etmediler. Sonraları Trypanosom ilâcı ve Salvarsan bulmak hususunda Ehrlich'in takipettii metodlar ise, ˛imioterapi prensiplerinden ba˛ka bir˛ey deildi.
Ehrlich ve çalı˛ma arkada˛larının sistemli ˛imioterapi çalı˛maları, Trypanasomlarla enfekte olan hayvan vücutlarında, uzviyet hücrelerine zarar vermeden Trypanosomları imha etmek esasına dayanıyordu. Laveran -ve Mesnil
tarafından tecrübe objekti olarak kullanılan ve trypanosomla enfekte edilmi˛
bulunan sıçanlarda, önceden Benzo - purpurin grupu boya maddeleri kullanıldı ve bu hususta Trypan kırmızısı boya maddesinin ˛iddetli trypanosom öldürücü olduu tesbit edildi. Bununla beraber eldeedilen bu neticeler tedavi bakımından hiç de tatmin edici deildi. Bir Benzidin boya maddesi olan Trypan mavisi
ise bu sahada bir terakki hatvesi oldu ve bilhassa cenubî afrikadaki intan ›t
hayvan hastalıklarile mücadelede uzun yıllar mühim hizmetler ifa etti. Dier
bir boya grupundan olan Tryphenil methan'dan istihsal edilen Tryparosan ise,
trypanosom intanlarına kar˛ı muntazam ve devamlı profilaksiyi temin etti.
«Bayer» 205 (Germar Buraya kadar zikredilen, çalı˛malar ve bundan sonra
nine) bulunması suretile eldeedilen terakkiler her ne kadar esaslı tecrübelerden
sayılamazlarsa da, tıpkı sarı renkli olmasına ramen bir boya maddesi olmayan
ve bu mevzu ile alâkası bulunmayan Salvarsan'm ke˛finde takip edilmi˛ olan
büyük tecrübe serileri gibi, çok mühim nazım ve öretici roller ifa etmeleri
bakımından, tarihî kıymeti haizdirler. Ehrlich tarafından, tam bir surette tekemmül etmi˛, Nagana intanı ile hasta sıçanlarda, ilk defa olarak bir arsenik
müstahzarı olan Arsacetine tatbikile, ölümlerinden 12-24 saat evel ˛ifa temini,.
(Therapia sterilisans magna) gayesini tahakkuk ettirince, bugünkü ˛imioterapide de sterilisatio magna gayesi tedaviye esas te˛kil etmi˛tir. Mal de Caderas'lı bazı sıçanlarda eldeedilen ve ntiküssüz ˛ifayı temin eden Trypan kırmızısı, boya maddeleri için ümit uyandırmaa yol açtı (Paul Ehrlich-Festschrift
1914, sayfa 564).
ﬁimioterapide mühim bir hâdiseyi de, Tryparosan maddelerinin, aynı istihsal ˛artlarına uygun olarak hazırlanmalarına ramen, eski imâl edilenlerle yenileri arasında tesir bakımından görülen farkların ara˛tırılması te˛kil eder. Bu ara˛tırmalar neticesinde, bu farkın, fabrikasyon esnasında talî bir reaksiyonun husule
getirdii ve Akridin serisine dahil bulunan ve daha iyi tesir temin eden bir maddeden ileri geldii anla˛ıldı. Bu Akridin, aslında henüz bir boya maddesi deildi, bilâkis organik bir base olup 3 nüveli bir karbon hydrat olan anthrazene'e azot ilâvesile bir metyl gurupu (CH-) girmesinden husule gelmi˛ti. Ta˛
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kömürü katranında mevcut olduu gibi, ayrıca sentetik olarak da istihsal edilebilir.
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Karakterinde bulunan yüksek semmiyet ve ˛iddetli lokal tahri˛ tesirlerine ramen, ˛imioterapik maddelerin ana mahsulü olması bakımından, pek
büyük bir ehemmiyete maliktir. Ehrlich mektebi, daha o zaman, akridin sarısı,
akridin orange, diamant phosphin v.s. gibi istihsali kolay ve sanayide kullanılan
akridin boyalarının tesirlerini tecrübe ederek, bunlardan bir kısmının cidden
müessir olduklarını, fakat ˛imioterapi indekslerinin elveri˛li olmamasından dolayı
insanlarda kullanılamıyacaını tesbit etmi˛ti. Bütün bu mürekkepler amin gurupunu ihtiva ettikleri gibi, aynı zamanda methyl gurupunu da ihtiva etmekte
idiler. ›lk tecrübelerden çıkarılan hükümlere göre, karbon nüvesine balı methyl'in tedaviye elveri˛li olmadıı zannedilerek, methyl ihtiva etmeyen terkipler
ihzarına çalı˛ılmı˛ ve birçok emekler sarfedildikten sonra 1917 de Trypaflavine
(3,6 diamino - acridin) boya maddesi hazırlanmı˛tır.

t ı i P i r n ı

i n

Trypafiavine'in ilk iki hecesi alan Trypa, trypanosom üzerine olan iyi tesirinden, ve son iki hecesi olan flavine ise ˛iddetli sarıya boyamasından mülhem olmu˛tur. Trypanosom ilâcı olarak Trypaflavine mühim bir mevki kazanamami˛ olmakla beraber, 1917 de Browning tarafından yapılan ara˛tırmalar neticesinde, fevkalâde bakterisid tesirinden dolayı yaralarda mükemmel bir antiseptik olduu tesbit edildi. Sonraları bu tesir Kolle, Ritz, Schlossberger tarafından teyit edilmi˛ti-. Büyük dünya harbinde ingilizler Trypaflavine'i seyyar hastanelerde intanların tedavisinde büyük muvaffakiyetlerle kullandılar.
Habis ödem amili (E. Frankel), streptokok, gonokok, meningokok, mikrokokküs melitensis, difteri basilleri (Braun, Neufeld, Schiemann, Fürstenau) ve
bunlardan ba˛ka stafilokok v.s. üzerine olan parlak tesiri her tarafta tasdik
edildi. Vücut hücrelerine herhangi bir zararlı tesiri olmadıı ve kan deveranında canlı olarak bulunan bakterileri imha edici tesire malik olduu, yalnız
adale zerklerinin lokal zararlar husule getirdii hakkındaki esaslı travay 1919 da
Robert Koch enstitüsünden Neufeld ve Schiemann tarafından yazılmı˛tır. Try-
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paflavine tesirinin serum muvacehesinde arttıı ve dier birçok dezenfeksiyon
maddelerinde olduu gibi tesirinin kaybolmadıı Browning tarafından ispat
edilmi˛tir.
Daha sonraları yapılan etraflı ara˛tırmalar, köpek ve sıırlardaki Piroplasmose (Domagk, Kikuth) ve yakın zamanlarda ise Psittacose gibi dier bazı
hastalıklarda da müessir olduunu (Koch, D. M. W . 1940, sayı 32, sayfa 877)
gösterdi.
1919 da Roser ve Jensch tarafından mühim bir Akridin derivesi olan Rivanol ( 6,9 diamino - acridin ) bulundu. Rivanol dahi kuvvetli bir dezenfektan
olarak kısa bir zamanda revaç budu. Ticarette lactate halinde bulunur.

I V A I O I

Rivanol'ün tesiri dahi serum muvacehesinde azalmaz, nesiçler ve mafsalların
hassas sahalarında 1 : 400 kesafetindeki Rivanol hiçbir zarar husule getirmeden
tahammül edilir (intanlı mafsal bo˛lukları yıkamaları, Klapp 1921). Cerrahîde
pek çok istitbap sahasına malik olduu ve septik hastalıklarda kıyhli prsoslere
zerk v. s. ˛eklinde kullanı˛ yeleri olduu da kısa bir zamanda meydana çıktı.
Urchs ve Peter tarafından amipli dizanteriye olan tesiri ke˛fedildi ve Schaumann tarafından iltihaplı barsaklarda spasmolitik müessir olduu görüldü. Morgenroth, bilhassa yara intanlarında kullanmak suretile yüksek dezenfektan tesirini isbat etti.
1924 te Schulemann, Schönhöfer ve Wingler ile Röhl tarfından methylen
mavisinin malaryadaki bazı güzel tesirleri göz önünde tutularak, bazı moleküllerini sistematik bir surette dei˛tirmek sureti te yapılan etüdler neticesi nihayet müessir Akridin derivesi eldeedildi. Bu suretle önce Chinolin gurupundan Plasmochine ve bunu müteakip Acridin gurupundan Atebrine ise Mietseh
ve Maus tarafından ihzar edildi.
caj.îa.-^.CBj.ea,.»
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Her iki müstahzarda amin gurupunun basique bir alkyl nüve molekülü
mevcut olup, bu molekül methylen mavisinde müessir olan aynı nüve melekülüdür. Plasmochine, gametler üzerine olan spesifik tesiri haricinde ba˛ka bir
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kullanı˛ sahası bakmadıı halde, Atebrine ˛izontlar üzerine olan parlak tesirinden ba˛ka son zamanlarda Lamblic ve Leishmania hastalıklarında da müessir
olduu ispat edilmek suretile (Brumpt 1937 ve Fiarer 1938) yeni endikasyon
sahaları kazandı.
Daha yeni dier bir akridin derivesi de Acranil (Chlor methoxyacridylaminopropanol) olup, Lamblialara kar˛ı spesifik tesire malik olduu tesbit edilmi˛tir.
Buraya kadar zikredilen ˛imioterapi ilâçlarının tesir mekanizması hastalık
«milleri üzerine az çok dorudan doruya tesir ˛eklinde vuku bulduu, gerek
in vitro olarak ve gerek Jancso tarafından elegant bir ˛ekilde yapılan tecrübelerle trypanosomlarda teraküm eden Trypaflavine fluoresansının isbatı suretile teyit edilmi˛tir. Halbuki dier ˛imioterapik boya maddeleri gurupunda ise
bamba˛ka bir ˛ekilde tesir husule gelmektedir. Her ne kadar akridin dezenfektan maddelerinin hepsinde aynı mü˛terek tesir mekanizması olmadıı ve
bazılarına göre bunlardaki tesirin vücudun müdafaa kuvvetlerini tahrik etmek
suretile, bazılarına göre de antikorlar husule getirmek suretile vukua geldii
kabul edilmekte ise de, akridin dezenfektan maddelerinin in vitro tesirleri münaka˛a kabul etmeyecek kadar a˛ikâr ve hastalık amilleri üzerine direkt olarak
vaki olmaktadır. Bu tesir gonokok ve meningokokların 1/300,00-30.000.000
nisbetide Trypaflavine ile buyon kültürlerinde öldürülmesi veya ne˛vünemalarının durdurulması ile isbat edilir.
ﬁimioterapik ilâçların tesir mekanizması, azo
tamamile ba˛ka bir ˛ekildedir. Azo kelimesi azot
alınmı˛tır. Her azo terkibinde 2 azot atomu - N =
halde bulunur. Azo boya maddelerinin en mühimi
2', 4* - diaminoazobenzol ) dir.

» B-0 S T 0 3

boya maddeleri gurupunda
kelimesinin ilk hecesinden
N - birbirine kilitlenmi˛ bir
Prontosil' ( 4-Sulfonamid -

M

Bu madde in vitro hemen hiçbir tesire malik olmadıı halde, ancak in vivo
olarak, enfekte bir uzviyette antibakteriel kudreti haizdir. Bu hususiyet ˛imioterapi ile ura˛anların tecrübelerini güçle˛tirmee bir sebep olmu˛ ve Domagk
ise, bakteriel hastalıkların ˛imioterapisinde kendinden evel hayal sukutuna uramı˛
olanlar tarafından tesbit edilen, bazı terkiplerin muayyen bazı sahalardaki hususî
ba˛arılarını göz önünde bulundurarak, nihayet birçok güçlüklerle ura˛tıktan
sonra ˛imioterapi meselesinin bu karanlık kısmını da aydınlatmaa muvaffak olmu˛tur. Prof. Domagk, 1924, Virchow ar˛ivinin 235. ci sayısında bu husustaki
fikirlerini ne˛retmi˛, fakat ProntosiTin bulunması için daha 11 sene geçmesi
icap etmi˛tir. Prontosil rubrum'un ceddi olan Chrysoidin veya 2,4 diaminoazobenzol, daha 1913 senesinde Eisenberg tarafından tecrübe edilmi˛ti. Bu madde
in vitro bakterisid karakter gösterdii halde, enfekte hayvanlarda mühim bir
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tesir ifa etmemi˛ti. ›drar dezenfektanı olarak tavsiye edilmi˛ olan azo mürekkeplerinden phenyl azo 2,6 diaminopyridin dahi 1914 te
Tschitschibadin
ve Seide tarafından kullanılmı˛ ve pyridium adıyla tanınmı˛tı. Dohrn ve Diedrich tarafından sentetise edilen 2-' butoxy-pyridyl - 5,5 azo-2,6 diaminopyridin ve 1930 da Ostromyslensky tarafından eldeedilen 4 ethoxy 2,4 diaminobenzol ise, streptokok ile enfekte
hayvanlarda tamamile tesirsiz kalmı˛lardı. Elberfeld
laboratuvarlarında
kimyaker Mitsch ve Klarer ile Prof.
Domagk'ın birlikte çalı˛maları neticesi, nihayet Sulfonamide ihtiva eden
azo mürekkebi eldeedildi ve sıçanlarda
streptokoklara kar˛ı müessir maddenin
bulunması suretile nihaî zafere varıldı
( 1935 ). Sulfonamide'ii azo boyaları
1909 senesinde dahi «Bayer» kimyakerleri tarafından kullanılmı˛tı. Fakat
o zamanki kullanı˛ sahası sınaî boyacılık idi. Prof. Hörlein, müdürü bulunduu «Bayer» ara˛tırma laboratuvarlarında (Elberfeld), «Bayer» 205 tecrübelerde tanınmı˛ kimyaker Dr. Dressel
ve Dr. Kothe ile birlikte bu gurupa ait boya maddelerini sentetise etmee muvaffak oldu. Ancak Klarer ve Mietsch tarafından Prontosil rubrum ve bunun
daha komplike bir ˛ekli olan münhal Prontosil solubile bulunmasından sonra,
büyük bir muvaffakiyet eldedümi˛ oldu.
H,»-0, S

n t n o s ü
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Bu ke˛iften sonra sulfonamide müessir maddesini ihtiva eden ve dier bazı
cezirler ilâvesile te˛kil edilen yeni bazı boya maddeleri dahi tababette deerli
mevkiler eîdeettiler. Bunlar meyanmda beyaz Prontosil olan Prontalbin, ( p Aminoplenyl - Sulfonamide ),

N

0 1' t A l ( | I

ve gonokoklar üzerine spesifik tesiri olan Uliron 4 -( 4'- amino benzol - Sulfonamido - benzol - Sulfondimethylamid ) ve daha müessir olmakla beraber, daha
iyi tahammül edilen ˛ekli olan Neo-Uliron,

y
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ve son zamanlarda pnomokoklar üzerine spesifik tesiri görülen Sulfapyridin
s{p-Aminobenzolsulfonamido pyridin) en ba˛ta gelirler. Bununla beraber Leva-
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diri tarafından 1938 de teyit edilen ve hastalık mihrakı üzerine elektif absorption karakterine malik olan Prontosil rub- rum, daima aynı deerli mevkii muhafaza etmektedir. Prontosil'in streptokoklu hastalıklar haricinde dahi yüksek
tesirlere malik olduu, ne˛redilen birçok makalelerle tasdik edilmektedir. Bilhassa trahomda ve son zamanlarda ise çiçek hastalıında (Hinojar ve Corvacho, Archiv. L Schiffs-und Tropenhygiene, Tom 44, sayı, 8-9, 1940) parlak
tesirleri görülmek suretile kullanı˛ sahası giittikçe geni˛lemektedir.
Boya maddelerinden bilhassa sulfonamide gurupunu ihtiva edenler hakkında henüz son söz söylenmi˛ deildir. ›stikbal, bu maddeler için büyük vaitlerîe
dolu görünmektedir. Biz, doktorlar için buna sevinmemek mümkün deildir.

Harpte Nöro - Psi˛iyatri
Prof. Dr. Gökay, Fahrettin Kerim
Tıb fakültesi Asabiye klinii

1914-1918 ve 1939 dünya harplarinden alınan
dersler arasında sava˛ alanında ve cephe gerisinde
Nöro-psi˛iyatrinin oynadıı ehemmiyetli hizmet ilk
safta gelmektedir. Bu defaki dünya harbi ba˛langıcında Polonya muharebelerini müteakip Paris'te yapılan Cerrahî Cemiyeti toplantılarında, bilhassa kıhıf
,..**;
|
1
|
cerhalarının ehemmiyeti noktasından Nöro - ˛irürji
Ba Mt
mevzuları üzerinde hararetli konu˛malar yapılmı˛tı.
j*;^j
Harpte Nöro-psi˛iyatri'nin rolü iki cihetten mühimdir. Bunların biri harp mm akasında çarpı˛anlara,
dieri de cephe gerisi vatanda˛larına aittir, ikinci
dünya sava˛ının bir hususiyeti de, ba˛langıçta sinir harbi ismile adlanmasıdır.
Halk ruhiyatı bakımından telkinin insan maneviyatı üzerindeki tesirini göze
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alarak kitle arasında panik yaratma ve millî iradeyi gev˛etmei istihdaf eden
propaganda harbine kar˛ı sinir ve ruh hekimi, aydınlatıcı ir˛atları ve bilhassa
zayıf ruhlular üzerinde ikna edici tesirile histeri salgınına kar˛ı profilaksi noktasından polikinik ve dispanserlerde çok tesirli i˛ görür. Geçen dünya harbinde
Amerika, garp cephesine yolladıı askerleri Nöro-psi˛iyatrlara muayene ettirerek yollamı˛ ve bu ordu arasında psikopat, mütereddilerin bulunmamasına bilhassa dikkat etmi˛tir. Bu suretle harp sonuna kadar firar ve buna benzer manevî bozgunluklardan hiçbir vakanın zuhur etmedii tesbit edilmi˛tir. Almanların
(Neuro-Psychiatrischen Beobachtungsstationen) ve Fransızların (Centres Neurologiques) leri 1914 sava˛ında bu cihetlerden çok mühim vazifeler görmü˛lerdir.
Ben bu yazımda cephe gerisinden ziyade, tıbbî bakımdan Nöro Psi˛iyatrF
nin harp alanındaki mesaisini planlamak istiyorum. Bu hususta, birinci dünya harbinden geni˛ ölçüde istifade edilmi˛tir. Hamburg'da Nonnet'nin Nöroloji seririyatını gezdiim zaman gördüüm zengin materyel ile, Münih'te
Schwabing hastanesinde, Isserlin'in kafa cerhaları servisindeki mü˛ahedelerimiz
ve sonra büyük harpte ﬁi˛li hastanesinde toplanan Türk Emrazı Asabiye ve
Akliye Cemiyeti müsamerelarinde takdim edilen vakalar ve buna dair ne˛riyat,
harbi müteakip Topta˛ı bimarhanesinde gördüümüz esar-1 psikozu vakaları,
yazımızın ana hatlarını te˛kile yarayacak unsurlardır. Ordudaki asabiye servisleri üç büyük kısma ayrılmaktadır. 1.- Cephede ileri seyyar asabiye istasyonları, 2.- Cephe gerisinde asabiye merkezleri, 3.- Temrin ve tedavi servisleri.
1 — Ordular sahasındaki seyyar asabiye merkezlerinin tekmil tedavi teçhizat ve tesisatını hâmil orarak çalı˛maları lâzımdır. Bu merkezlerin en büyük
i˛i vaz'ıfevî - pitiatik asabî te˛evvü˛leri ayırd edip, bunların gerilere gönderilmesine mani olmak ve kuvvetli telkinlerle bu gibi sinirleri yorulanları te˛ci ve
takviye ederek orduda bozguncuların türemesine ve firarlara mani olmaktır,
bilhassa serke˛ pitiatikler dahi bu merkezlerde tedavi olunur. Bu sebepten
tabur ve alay hekimleri kendi birliklerinde rastladıkları asabî vakaları bu merkezlere gönderirler.
2 — Cephe gerisinde, memleket dahilindeki asabiye servisleridir. Bu servisler ileri merkezlerden gelen daha ziyade uzvî sinir vakaları ile, psikozların
tedavisile i˛tigal eder. Aynı zamanda cerrahî ve fizyoterapi servislerde i˛birlii
yaparak onların te˛his ve tedavilerinde yardımcı olur. Malûller seıvisine yollanacak hastaları ayırır ve sıhhî heyetlere i˛tirak suretile istirahat, tebdilhava ve
dier kararları verir. Fizyoterapi servislerinde tedavi gören hastaların seyirlerini takip ve cerrahî mütehassısı ile birlikte onlar hakkında yapılması icap
eden muameleleri yaparlar.
3 — Hususî asabiye servisleridir ki, buralarda bilhassa kıhıf cerhaları neticesi, tekellüm kudretini kaybetmi˛ afaziklerin talim ve terbiyelerde i˛tigal
edilir. Bu tarzda Reeducation metodile alınan neticeler cidden memnuniyet vericidir. Bunlar arasında tasnif yapılarak Anarthrie, AphasieTerle, basit kekelemelere ayrı ayrı tedavi metodları tatbik edilmektedir. Bilhassa Commotion
vakalarında görülen basit tekellüm kusurları pek çoktur. Bunlar kolaylıkla tas-
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hih edilmektedir. Psikozlara gelince, bunlar arasında uzun müddet uykusuz
kalmaktan mütevellit sürmenaj vakalarile, hâd aklî te˛evvü˛ sahneleri, paranoid
psikozlar, histeri cinnetleri ve rnüstaitlerde herhangi bir travma neticesi meydana çıkmı˛ dier psikozlar dikkati çekerler. Psiko-nöroz'lar arasında da hemiplegie, monoplegie, paraplegie'ler, tekallüsler, camptocormie, cyphos, lordose,
scoliose'lar, astasie-abasie, dysbasie'ler, kâzip polinevritler, koreiform titremeler,
arılar, anestezi, anargesi, hyperesteziler, muassıra bozuklukları, poliüri, pollaküri, anüri, rektal te˛evvü˛ler, hazmı, teneffüsî bozukluklar, Neuropathique
taehypne'ler sık görülmektedir.
Bundan dolayıdır ki, büyük ˛ehirlerde asabiye ve akliye kliniklerinin, tımarhanelerin bir kısım seıvisleri militarise edilmi˛; Claude, Pierre Marie ve
dier birçok salahiyetli otoriteler aynı zamanda askerî vazife ile tavzif edilerek
askerîle˛tirilmi˛ servislerinde hem mutad vazifelerimi ve hem de askeri vatan
hizmetlerini ifaya ırîemur edilmi˛lerdir. Salpetriere, Sait-Ane, Ville-juif hastanelerinde servisler açılmı˛, ayrıca Paris'le Laignel - Lavastine'in idaresinde
devlet psiko nevroz tedavi servisi kurulmu˛tur. Bu suretle yapılan te˛kilât sayesinde ordunun nörolojk vakaları, bilhassa fonksiyonel nörozlar süratle tedavi
edilerek tekrar vazifeye sevkedilmekte, ordu kadrosunun kuvveti muhafaza
edilmekteeir. Bilhassa psiko nörozların tedavisinde telkin ve ikna esaslarına
dayanan psik«terapiden . çok istifade edilmi˛tir. B J suretle harp hizmetinde
Nöro - Psi˛iyatri, gerek profilaksi ve gerekse tedavi bakımından en esaslı hizmet ifa eden bir tıb ˛ubesidir.
›stanbul Üniversitesi Radyologi Enstitüsü ve Klinii
Ord. Prof. M. Soalitıer

Ekran resmi usulü ve Akcier tüberkülozu
ile mücadelede rolü
Doç. Dr. G ö k m e n , Muhterem
T j ü n y a d a en çok tahripler yapan hastalıkların ba˛ın^ " ^ da tüberkülozun geldii malûmdur. Bu hastalıkda, ancak zamanında yapılacak mücadele sayesinde
iyi bir netice almak kabildir. Bu bakımdan hastalıın
erken te˛hisinin tedavide muvaffakiyet cihetinden ne
kadar kıymetli ve ehemmiyetli olduu anla˛ılır.
Bu hususu temin için 1926 da Redecker, hastalık arazı göstermiyenlerin de dahil olmak üzere, herkesin sistematik olarak akcierlerinin Röntgen muayenesinden geçirilmesini ileri sürmü˛tür. Bu tarzda
yapılan muayenelerin neticesi çok dikkate deer. Meselâ Wieniovski, polis memurları arasında yapdıı radyolojik muayenede, 2C0
ki˛ide bir terakkiye meyyal akcier tüberkülozu vakası bulmu˛tur.
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Braeuning, Stettin

˛ehrinde 4 7 8 9

radyoskopide vasati olarak 3 3 3 vakada

bir erken irti˛an bulmu˛tur.
Kayser - Petersen, almanyada J e n a ' d a , bilhassa hastalık hissetmeyen ve klinik bir bulgu göstermeyenlerin bir
ettii a k c i  e r tüberkülozundan 8 0 %

çoklarının radyolojik muayenesinde tesbit
inin 6 seneden fazla pratik olarak sıhhat-

te bulunduklarını tesbit etmi˛tir. Buna mukabil
caat eden, açık

tüberkülozlardan

8 0 % inin

Braeuning, hasta olarak müra6 sene zarfında vahamet kesbet-

rıkierini,. hattâ öldüklerini m ü ˛ a h e d e etmi˛tir. Bundan dolayı ›sviçrede, Fransada, H o l a n d a d a , Isveçte, Finlandiyada, Italyada, Yugoslavyada ve Cenubî Amerikada sistematik olarak
edilmi˛tir.

kitlevî

radyolojik

muayene

yapılması, usul ittihaz

Muhtelif istatistiklerde, a k c i  e r tüberkülozu intanının bilhassa b u l û  devrinden 30 ya˛ma kadar olan m ü d d e t zarfındaki gençlerde daha fazla görüldüü g ö z ö n ü n d e tutularak, radyolojik
mnayenenin bütün bu y a ˛ t a k i l e r d e ve
senede bir kere, bizde de yapılması
lâzım gelen en mühim bir tedbirdir.
Bu maksada varmak için de muayeneye kolaylıkla sevkedilecek mektep talebesi, muallimler, memurlar, askerler,
resmî ve hususî te˛kilât mensuplarını
- tifo a˛ısında o l d u  u gibi - mecbur
ﬁekil : r
tutmak ç o k faydalı olacaktır. Muayeneleri yapılan kimselere verilecek sıh1 — Röntgen ampulü
2 — Ekran
hat cüzdanlarına radyolojik muayene3 — Mahrutî kutur
nin neticesiveya k ü ç ü k film ilâve edil4 — ›sim yazma makinesi
mek suretile herkesin sıhhî vaziyeti
5 — Fotoraf makinesi
kolaylıkla anla˛ılmı˛ olacaktır.
Radyolojik muayene usulleri : Bittabi en muvafıkı normal büyüklükte radafi alınmasıdır. En iyi neticeyi almak ve en küçük tegayyürleri bu suretle
tesbit etmek kabildir. Ancak kitlevî muayenede yüzbinlerce ki˛inin filminin çıkarılması çok masraflı olur. Bu muayenenin radyoskopik olarak yapılması -radyografi kadar emin olmamakla b e r a b e r - istenilen neticeyi verebilir.
Radyoskopik usul kitlevî muayenede pek pratik d e  i l d i r . Çünkü radyoskopiyi yapan tecrübeli bir hekim, günde vasatı 50 ki˛inin muayenesini iyi bir
surette yapabilir. Bu adedi 2-300 e ç ı k a r m a k da kabildir. Fakat bu takdirde
radyologun fazla mikdarda muzır Röntgen ˛uama maruz kalması gibi sıhhatini
bozacak vaziyet hasıl olur. Bundan b a ˛ k a en tecrübeli d o k t o r bile çok fazla
radyoskoki yapınca, karanlıın tesirile bir kat daha artacak yorgunluktan dolayı, sonraki muayenelerinde isabetsizlikler gösterebilir.
Kitlevî muayene için normal büyüklükte Röntgen filmi yerine fotoraf kâa-
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di kullanılmı˛tır. Bittabi daha ucuza mal olan bu usul de pratik deildir. Amerikada E d w a r d s , Almanyad a

Heisig,

rulo tarzında

büyük fotoraf kâadını otomatik bir tarzda i˛ler
resimden sonra rulo otomatik olarak d ö n ü y o r.

ve

50 metre uzunluunda

halde kullanıyorlar. Yani her

Pratik bakımdan d i  e r iki usul-

den daha muvafık olmakla beraber, tam istenilen randımanı verecek bir metod
derecesini bulamamı˛tır. Hassasiyet bakımından kâat filmden a˛aı derecededir.
Bundan dolayı bu usul revaç

bulamamı˛tır.

Ekran resmi, a k c i  e r veremde mücadelede y a p ı l a c a k radyolojik muayenenin
en muvafıkıdır. Normal büyüklükteki
raber, radyoskopiye

radyografi

müreccahtır. Bundan

kadar kıymetli olmamakla be-

b a ˛ k a , ekran resmi metodundaki ko-

laylık, çabukluk ve fevkalâde u c v z l u  u da kaydetme k
Ekran resmi, Röntgen

˛uamın

vücuttan geçtikten

eden ˛eklinin -ra'dyoskopik gölgenin- küçük
E k r a n d a te˛ekkül eden

˛ekil, ekrandaki

bir

lâzımdır.
sonra ekranda te˛ekkül

fotorafıdır

grenlerin

b ü y ü k l ü  ü n d e n dolayı,

normal büyüklükteki radyografi kadar güzel ve vazih olamaz. Ekran resminin
bu gün normal radyografinin
yerini tutacaı iddia edilemez. A n c a k kitlevî
muayenede, ˛ahsm salam veya hasta
olduu ve hastalıın mevki ve inti˛ar
derecesinin meydana çıkarılması matluptur.
Ekran resmi usulü, hasta ve salamı birbirinden ayıran, tamamile bir
tarama metodudur. Bahis mevzuu olan
te˛hisi kıymet keyfî (qualitatif) deil,
kemmîdir (quantitatif).
Radyoskopi
ekranının
aydınlık
derecesi ve grenlerinin vasıfları, fotoraf malzemesinin ıslahı sayesinde
ileride bu usulden daha g e n i ˛ mikyasta istifade etmek mümkün olacaktır.

ﬁekil : 2
Projection makinesi

Teknik : Ekran resmi için, elimizdeki röntgen makinesine ˛unları ilâve ederiz :
Mahıutî bir kutu, Contax veya Leica gibi çok hassas objektifli küçük film
çeken bir fotoraf makinesi, küçük filmlerin mutaleası için bir projection makinesi.
Mahıutî kutu, karanlıkta ekran üzerinde te˛ekkül eden ˛eklin muayyen bir
mesafeden fotoraf makinesine aksine yarar (˛ekil 1).
Bu kutunun üstünde, açılan bir kapakta yapılan hususî bir tertibat sayesinde
her hastanın ismi ve protokol numarası yazılı bulunan kâat, film üzerine aksettirilir. Bu suretle çekilen her resimde kime ait olduu yazılmı˛ olur. Çekilen
filmler basit bir projection makinesinde (˛ekil 2) büyültülerek tetkik edilir. Resimlerin büyütülmeden de mutaleası kabildir.
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Kullanılan film, 24-36 milimetre ebadında 36 resim alabilecek küçük rulolardır. Bunlar hususî film (Agfa Flııorapid) olduu gibi, adî fotoraf filmi de
(Agfa lsopan) olabilir.
Holfelder, bu maksat için geni˛ mikyasta te˛kilât yapmı˛tır. Ekran resmi
almaa mahsus grupların bir kısmı seyyardır, dier kısmı sabittir. Seyyar gruplar motorlu vasıtalar ile köyleri, ˛ehirleri dola˛ırlar. Dier bir kısımda hastanelerde çalı˛ırlar. Holfelder, bu tarzda birkaç ay zarfında yüz binlerce ki˛inin
ekran resmini almı˛tır.
Ekran resmi usulile iyi tanzim edilmi˛ gruplar saatte 3-400 ki˛inin muayenesini yapabiliyor. Çekilen resimlerin tetkiki de çabuk yapılır. Meselâ bu i˛lere
alı˛ık olmayan bir radyolog 5 dakikada 40 resmin te˛hisini koyabiliyor.
Ekran resmi fikri, hemen röntgen ˛uamın ke˛fini müteakip orUya atılmı˛tır. Ancak o zamanki röntgen makinelerinin kuvvetsizlii, ekran cinsinin gerilii ve aydınlıının noksanlıı, fotoraf adesesinin ve malzemesinin iptidaîlii
yüzünden tatbik sahasına girememi˛tir. Bugünkü röntgen makineleri mütekâmil
bir haldedir. Kullanılan ekranlarda aydınlık derecesi arttırılmı˛ ve grenler küçültülmü˛tür. Contax fotoraf makinesinin, objektif 1 : 1,5 ve hattâ daha fazla
kuvvette olanı vardır. Fotoraf filmi ve developman materyeli çok hassas bir
˛ekle konmu˛tur. ›˛te ancak bu suretle bugünkü ekran resmi usulü pratik bir
˛ekil almı˛tır. Ekran resmi, normal zamanda, 3 kuru˛ gibi çok ucuz bir fiyata
mal oluyor.
Bugünkü usulün asıl banisi olarak Cenubî Amerikalı de Abreu'yü zikretmek lâzımdır. Amerika seyahatinde bu usulü pek beenen Holfelder, memleketine dönü˛te geni˛ mikyasta tatbik sahasına koymu˛tur. Janker, ekran resminin
tahakkukunda büyük hizmetler ifa etmi˛tir.
›ki seneye yakın bir zamandanberi bu usulün bizde de tatbik sahasına girmesi için yaptıımız mesaî, birçok güçlüklerden dolayı, ancak yeni tahakkuk etmi˛tir. Bugünkü vaziyet dolayısile mevcut film buhranı geni˛ mikyasta tecrübeler yapmamıza mani olmu˛tur. Ancak 100 kadar ekran resmi çekerek yaptıımız tecrübeler iyi netice vermi˛tir. Zamanla daha muvaffak neticeler alacaımızı
ümit etmekteyiz.
Burada ekran resmi usulüne ait na˛rettiimiz tertibat tamamamile Radyoloji
enstitüsünde ve sırf kendi materyelimizle yapılmı˛tır.
ilk fırsatta ve salam ˛ahıslar üzerinde yapacaımız muayenenin neticelerini
ayrıca ne˛redeceiz.

NORMAL BÜYÜKLÜKTE EKRAN RES›MLER›

›ki taraflı tüberküloz infiltration u
( Büyütülmü˛ )

Bron˛iektazi vakası

Bir mide resmi
( Büyütülmü˛ ekran resmi )

Büyütülmü˛ bir ekran resmi
Sa üst fusta büyük bir kavern
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Lauernce, Moon ve Biedl sendromu
Bir mü˛ahede ve bazı dü˛ünceler
Prof. Dr. Gözcü, Niyazi ›smet
Gülhane Tatbikat Mektebi ve Seririyatı
Göz Klinii Profesörü

B

u sendromun tipik ˛ekli, bu gün dünya literatüründe yine nadir görülen hallerdendir. Ne˛rolunan vakaların bir çou bu sendromun nakıs
arazlı ˛ekilleridir.
Memleketimizde bu meseleye dair ilk yazı Prof.
Igersheimer tarafından Türk Oftalmoloji gazetesinin
cilt 2, sayı 3 Temmuz 1936 nüshasında ne˛redilen
ve muhtelif zamanlarda gördüü altı vakaya dair yazılmı˛ olan makaledir. Bu yazıdaki birinci ve ikinci
vakalar iki karde˛ olup, üniversite göz kliniine aittir. Birici vaka, büyük hem˛irede, distorofi adipöz
ve tenasül cihazında aplazi, retinit pigmanter, polidaktili ve zekâda a˛ikâr gerilik, idiosi gibi sendromun dört esaslı arazı var.
›kinci vaka, yani bir ya˛ küçük biraderde, orta ˛i˛manlık, pigmansız hemeralopi, hafif aptallık var. Aza sui ˛ekli ve tenasül cihazı teahhur veya maduniyeti yok. Ana ve baba karde˛ çocukları olan bu ailenin, bahis mevzuu olan
vakalardan evelki ilk ve sonraki dördüncü erkek evlâtları tamamile normaldirler. Ayni makalede zikredilen dier dört vakadan yalnız dördüncü vakada, bu
sendromun çok nakıs arazlı bir ˛ekli dü˛ünülebilir. Dier üç danesinin bence
bu sendromla münasebetleri olamaz.
Bundan sonra muhterem arkada˛ım Dr. Rifat A. Gözberk'in, cemiyetimizin
1 Mart 1939 içtimaında gösterdii ve gazetemizin cilt 3, sayı 2, Nisan 1939
nüshasında cemiyet teblileri meyanında ne˛redilen çok tipik altı ya˛ındaki bir
çocua ait mü˛ahedesi, memleketimizde ne˛redilen ikinci tipik vakayı te˛kil
eder. Bu vakanın ebeveyninde akrabalık yok, ailede mü˛abih bir hal mevcut
deil. Yalnız vakanın bir kız karde˛inde belâhet mevcut. Hastada distrofi adipöz ve aplazi jenita), a˛ikâr idiosi, hafif derecede pigmen muhaceretile birlikte hemeralopi ve sol el ve ayaında polidaktil'den ibaret sendromun dört
esaslı arazı mevcut olduu gibi, polidipsi ve poliüri gibi infondibülo tüberiyen
arazlar da mevcuttur.
Bu kere benim tesadüf ettiim vaka, sendromun bütün esas arazlarını
a˛ikâr bir ˛ekilde ta˛ımaktadır. Bundan ba˛ka, vakamızın irsî cihetten ve eski
bir sifilis intanile münasebeti bakımından dikkati çeken tarafları da var. ›˛te
muhtasar mü˛ahedesi :
Âdil, 9 ya˛ında, babası 54 ya˛ında, anası 46 ya˛ında olup, halen hayatta ve
sadırlar, ve ˛imdiye kadar mühim bir hastalık geçirmemi˛lerdir. Hastamızın
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anasının ana ve babası, teyze çocukları imi˛ler. Bu ailenin 12 çocuu olmu˛.
Birinci çocuk olan, -bir ya˛ında ölmü˛, bunun el ve ayaklarında altı parmak
varmı˛, ikincisi halen berhayat, 27 ya˛ında, evli bir kadın, üç çocuu olmu˛,
bir tanesi yedi ya˛ında tifodan vefat etmi˛. Üçüncüsü kız, 22 ya˛ında iken ve
dört sene evel bizim seririyatta menenjit ve poliserözit lübeıkü'ozdan vefat
etmi˛. Dördüncü çocuk olan, birbuçuk ya˛ında ishalden vefat etmi˛, el ve
ayakları salam. Be˛incisi ölü domu˛. Altıncı kız hayatta, yirmi ya˛ında, evli ve salam, henüz çocuu yok. Bunun yalnız ayaklarında a!tı parmak varmı˛. Yedinci olan, halen 18 ya˛ında, otta tahsilini bitirmi˛, liseyi ikmal edememi˛, biraz haylaz. Sekizincisi 16 ya˛ında kız, salam. Dokuzuncusu olan,
ikibuçuk ya˛ında vefat etmi˛, keza el ve ayakları salam. Onuncusu kız, ölü
domu˛. On birincisi, hastamız ( tipik sendromu gösteriyor ) On ikincisi kız
olup altı ya˛ında, sıhhatte ve salam.
Hastamızın sabık halinde anası mühim bir
hastalık tarif etmiyor. Yalnız aklı erdi ereli çocuun karanlık yerlerde iyi görmediini ve görüldüü gibi biraz hali ve zekâsı zaif olduunu
hikâye ediyor. Hastamız 1,25 boyunda, 41 kilo,
gösü, karın ve üyesi bariz ya terakümü gösteriyor. Haricî manzarası tipik distrofi adipöze
müptelâ olduunu, yürüyü˛ ve tavrı, hatırı sayılır vilâdî bir belâhet malûlü olduunu göstermektedir. Memeler hizasında göüs geni˛lii
0,76, göbek hizasında 0,81, âne hizasında 0,75
metredir. ›ki ya˛ında yürümü˛, ancak üç ya˛ında laf söylemee ba˛lamı˛tır. ›˛tahı fazla, çok
su içer ye bol i˛ermî˛ ( Pollakiüri ), çok uyurmu˛. Netekim bizim kar˛ımızda bir defada, 250
cm 3 idrar yaptı. Zekâ epey mahdut olmakla beﬁekil : 1
raber, tam idio denilecek derecede deil, embesil. Ancak bu sene ilk mektebe vermi˛lerse de, görünü˛e gö e okuy.'caa
benzemiyor. Halen 20 ye kadar sayıları muntazam sayıyor. Ufaklık paraları
tanıyor, çocukta husyeler skrotoma inmi˛, fakat ancak iıi bir fasulye cesametinde, yani küçük. Kadip tamamile mebna halinde bir ˛ekil gösteriyor.
Henüz esaslı dahiliye ve asabiye muayenesi yaptıramadık Kendi yapabildiimiz kadarında esasi: mühim bir ˛eye rastlamadık. Gözlerinin muayenesi :
gözün haricî kısımlarında ve anekslerinde mühim bir˛ey yok. Teamüller ziya
ve mesafeye kar˛ı iyi. Billû î cisim ˛effaf, kor pus vitre um norma), homatropinden sonra yapılan muayenede (çocuk iyi durmadıı için pek normal ˛artlarda muayene yapılamadı ), retina üzerinde a˛ikâr pigman terakümü görülmemekle beraber, bazı yerlerde ince toz halinde me˛iuu pigmanların görünür
bir vasıf aldıkları, ve bütün me˛ime sahasının hususî bir lo˛luk gösterdii gö-
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rüldü. Bence bu lo˛ manzara henüz retinaya muhaceret etmemi˛ olan epitelyum pigmanter tabakasındaki pigmanter hücrelerde bir anormal faaliyete delâlet etmektedir. Ve bir zaman sonra retinada muhaceret etmi˛ pigmanlar da
görülecektir. Huleymelerde mühim bir dei˛iklik yoktur. Eviye biraz ince,
hastanın zekâ vaziyeti sebebile görmesini ölçmek mümkün deilse de, herhal
de a˛ikâr bir inkisar bozukluu olmamasına ramen e˛yayı gözlerine pek yana˛tırarak bakmaktadır, ve keyfiyetini tayinde lemis hissini de kullanmaktadır
yani ileri derecede ambilioptur denilebilir. Hasta lo˛ bir yerde büsbütün kendisini sevk ve idareden âciz bir hal alıyor, a˛ikâr bir hemeralopidir.
idrar ve kan muayenesinde (kan sayımı ve formül lökositer) hafif bir lenfositozdan gayrı, mühim marazı bir tegayyür göstermiyor, idrarın dansitesı
1,021, litrede üre 18, klorür 8, 77 olup, ˛eker ve albumin yok. Kanda Wassermann -f--f-, anasının kanında menfi.
Görülüyor ki haspamızda Laurence, Moon, Biedl sendromunun hemeralopı
distrofi, adipözo jenita), embesilite ve polidaktili, sindaktili gibi esas arazlarile pollakiüri ve polidipsi gibi su metabolizması ile alâkadar ve hipofis hipoplazisi gibi talî arazlar da mevcuttur. Hastamızda tesbit
ettiimiz hususiyetler
˛unlardır :
Ana tarafından cedlerinde akrabalık var.
ﬁimdiye kadar ne˛redilen bu sendroma ait vakaların ekserisinde daha yakın bir consanguinity
yarken, bizimkinde bu konsanginite cedlerde.
yani daha yüksektedir.

ﬁekil : 2

Bizim vakamızda hastanın yine ikinci ced
batnına ait birkaç erkek ˛ahısta (anasının birkaç
dayısında) vilâöî uzuv sui ˛ekli (altı parmaklıhk)
mevcut olu˛u ve bu ailenin 12 çocuundan bi
rinci olan, altıncı kız ve H i n c i olan çocuktr
polidaktili bulunu˛u, bu ailede esasen birçok
müelliflerin söyledii gibi « recessive » veraset
meselesini dü˛ündürecek kuvvetli bir delil sayılabilir.

Polidaktiliye miipteiâ olarak doan altıncı ve onbirinci çocuklara tekaddüm eden be˛inci ve onuncu çocukların ölü domaları ve hastamızın kanında
Wassermann -{--f- bulunu˛u da, resesif ˛ekilde intikal eden bu irsî maluliyetin husul bulu˛unda bazılarının, bahusus Morax'm iddia ettii veçhile irsî frenginin dü˛ünülmesini haklı gösterecek bir mahiyet arzeder.
Hastalıın patojenisi hakkında bugüne kadar söylenilen fikir ve nazariyeler,
bu meseleyi henüz aydınlatmı˛ deildir. Bunlar arasında yegâne hakikat olarak
çıkarılabilen netice bence ˛udur :
Bu hastalık veraset ve konsanginite meselelerile alâkadar entrauterîn hipo-
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fiso tiiberiyen nahiye te˛evvü˛üne merbut, kımen endokıinien, kısmen morfojenetik arazlar olan mürekkep bir sendromdur (Baillart Jeandelise).
Bu dima nahiyesindeki entirauterin vilâdî tegayyürün derece ve mevkiine
göre, bu sendromda bazı arazlar eksik olabilir. Bu veçhile sendromun f.üst
˛ekilleri tehassul eder (˛ahsî fikrim).
Sendromun distrofi jenital arazile, diformiteler, entraulerin hipofis te˛evvü˛üne merbut; dierleri ise hipotalamüs nahiyesile alâkadar sayılabilir. Hattâ
hipofis hipoplazisi de hipotalamüs nahiyesindeki afet sebebile husule gelmi˛
talî bir tegayyür olarak kabul olunabilir (Jeandelise) ﬁu halde hipotalamüs
nahiyesindeki mahdut bir leziyor.un Ötedenberi bildiimiz retinitis pigmantoza'yı
bu nahiyenin daha geni˛ bir leziyonu, bu arazla birlikte metabolizmal
adipoz arazile zekâî idiosi arazını ve
daha geni˛ bir leziyonda hipofis ne˛vünemasında yaptıı betaet veya tevakkufla da aplazi jenital ve dier
morfojenetik arazları hasıl'ettii dü˛ünülebilir (ﬁahsî fikrim).
Bazı müelliflerin dier nevi kisbî
veya vilâdî hipofiz tegayyürlerile hemzaman retina tegayyürleri görüldüklerine dair zikrettikleri bazı mü˛ahedeSeki
ler vardır. Bunlar bu vakalara dayanarak bizzat hipofizin de, retina pigmanter epitelyumu te˛ekkül ve tevziinde ve
esası retina nöronlarının vazifelerini ifada müstakil bir rolü olduunu kabule
temayülleri vardır (ıgersheimer). Fakat bence radyografik, endokrinien veya
mücaveret arazile bir hipofis leziyonunun tesbit edilmesi, o ˛ahısta diansefal
nahiyenin mutlak salim olduuna bir delil sayılamaz. Bilâkis pekâlâ hipofis tegayyürünün, bu nahiyeyi de müteessir etmi˛ olduunu iddia daha makul deil midir ?
Bu hastalıkta ˛imdiye kadar yapılan tedaviler, ancak hipof-s hormonu tedavisi ve birçok vakalarda buna tiroid, over ve husye hormonlarının te˛rikile
arazlarda bir hafiflik ve hastanın ruhî zekâ ve görme arazlarında bir salâh mü˛ahede edilmi˛tir. Esasen rahim dahili zamana ait bir ne˛vünema gecikmesi
veya noksanlıına balı olan bu hastalıkta radikal bir tedavi dü˛ünülemez.
Palyatif maksatla yapılabilecek tedavi, ancak hormon tedavisi olabilir.
Bibliografı :
Jeandelise et Dronet : L'Oeil et l'Hypophyse. Rapport Officiel de XV Concilum Ophtalmologicum 1937. Egypte.
Igersheimer : Laurence - Biedl sendromu ve t u n a mü˛abih haller hakkında. Türk Oftalmoloji
gazetesi - cilt 2 Sayı 3. 1936.
Rifat A. Gözberk : Laurerce Moon Biedl sendromu vakası. Türk Oftalmologi Cemiyeti 1 mart
1939 toplantısı.
P . Baillart — Traite d'Opbtalmologie cilt V. 1939.
Dr. Muhtar Fuat Savr˛eri : Endocrinoloji ve Oftalmoloji 1936.
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veride zerkedilir.
loda kar˛ı en hassas kimselerde bile tahammülü gayet iyi. Çabuk, devamlı tesir.
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L e v e r k a s e n ( Almanya )

Y e ni b i r t a r z d a a r ı d u r d u r u c u
ve te˛ennüç g i d e r i c i ilâç

Ester ethylique de l'acide 1 - methyl - 4 - phenyl
piperidine - 4 - carbonique

Gayet yüksek te˛ennüç giderici vasıflarile
beraber, morfine benzeyen karaktere ve
kuvvetli arı durdurucu tesire malik olup
iyi tahammül edilir.
DOLANTIN geni˛ mikyasta atropin ve
afyon alkaloidleri yerine kullanılır.
DOLANTIN' in hiçbir
yoktur.

narkotik

tesiri

DOLANTIN aızdan ve zerk suretile kullanılır.
DOLANTIN melsa adaleleri te˛ennücünde, koliklerde, en ˛iddetli
arılarda dahi kullanılır.
Original

ambalajlar:

Tablet : Tüp içinde 0,025 gr. tık 20 tablet
Mahlûl : Kutu içinde 2 cm3 lik 5 ampul

Leverkusen ( Almanya )
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Gebelerde doum inzarının tayini
Prof. Dr. K a z a n c ı g i l , Tevfik Remzi
Tıb fakültesi Doum ve Kadın
hastalıkları klinii

] D olikliniimize gelen bütün gebeler, her ˛eyden
*• evel nasıl douracaklarını sorarlar. Bu suale
doru ve iyi cevap vermesini örenmeliyiz. Ben evvelâ, doum inzarı meselesinin umumî çizgilerini tetkik edeceim. Bundan sonra serirî vakalar üzerinde
bu mevzuu tatbik edeceiz. Doum mühim bir fizyoloji" vetiresidir. Bir gebe uzviyeti, ruhî ve bedenî
bir imtihan geçirir. Her ˛eyden evel ana ile çocuk
arasındaki mühim biolojik ba olan plasentanın, ana
vücudüne yerle˛me tarzı vahim hastalıklara sebep
olabilir. Bir çocuk için ise, doum devresi tehlikeli
bir devredir. Douran bir kadında plasentanın irtikâz yeri büyük bir yara halindedir; ayrıca doum yolunda adale, sıfak, munzam nesiç, cilt yırtılır. Doum, normal ˛ekilde bile bitse, yine zor bir vetiredir. ›nsan nevinde doumun, hayvanlara nazaran bu kadar zor olması ˛u iki
sebebe balıdır:
1) ›nsanda, büyük bir tekâmül hamlesine uygun olarak, ba˛ büyüktür.
2) ﬁehir muhiti ve rahat ve kültür kadını öyle bir hale getirir kî, doum
zorla˛ır. O halde vilâdiyecinin vazifesi, zannedildii gibi çocuun anadan ayrılması zamanında ayrılı˛a yardımcılık deildir. Bunun çok üstünde bir i˛tir.
Muayenesini yapan tabip iki sınıf gebe kar˛ısında kalabilir :
a — Vazıh marazı tezahür gösterenler (dar havsala, dahilî hastalık) , bunlarda hüküm kolaydır.
b — Marazî ile normalin hududunda tezahür gösterenler, bunlarda inzar
tayini zordur.
Fakat asıl zorluk ˛unda ki, doumda normal vetirenin seyri esnasında, birdenbire marazî hâdiseler en tehlikeli bir ˛ekilde meydana çıkabilir.
Burada: doum fizyolojisinin bütün vazifevî vetirelerini bilmek gerek.
Doum bir fizik vetire olup, burada kuvvet ve mukavemet-,
mütekabil tesirlerle nihayet bir tetabuk sahası bulur ki, çocuk ana uzviyetinden ayrılır.*
Bir doum vetiresinin inzannı
tayin, bu kuvvet ile mukavemetin kar˛ılıklı oyununu ve mutabakatını bilmek ile olur.
Normal doum: ﬁekil ile vazifenin ahenkli tetabuku ile mümkündür. Doum inzannı
tayin için : bu iki mühim sahayı aydınlatmak lâzımdır. Gebelerde
doumun inzannı muayyen bir ˛ema üstünde basit formüllerle, her hekim için
{*] 16. XII. 1940 tarihinde verilen klinik dersi.
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kolayca tatbiki mümkün basit formüllerle tayin edebilmek gerektir. Bu lüzumun millî, içtimaî ve tıbbî cephelerden ne kadar ehemmiyetli olduunu bilininiz.
Doum inzarını tayin için gebe muayenesinde esas ˛unlardır ;
Uzviyetin mecmuu hakkında icmalî bir hüküm, ve tenasül cihazının muayenesile doum i˛inde dorudan doruya rol oynayan kısımlar hakkında inzar
tayini.
Bu iki esası nakledeceiz:
a) Uzviyetin mecmuunu muayene ve insan bedeninde bütün mevziî vasıflar; umum bünyeye tâbidir. Bu sebeple bünye kusurlarını aramak lâzımdır.
1) Tekâmül ve bünye kusurları doum için bir maduniyet sebebidir. Bazı
infantil kadınlar gebeliin tesiri altında serpilirler; bir nevi bünye istihalesi
geçirirler; fakat çok kere i˛ böyle deildir; infantil kadında kemik te˛ekkülü
fena ve küçük; adalî bünye madun; iç ifrazı guddeleri eksik vazifeli; büyük
cihazlar kolayca vazife kusuruna namzettirler.
2) ›ç ifraz guddelerine ait hastalıklar mühimdir. Gerçi bu hastalar gebe
kalmazlar; fakat bu guddelerde normal ile marazı arasındaki hudut bazan çok
girifttir; o kadar ki, hipofize balı ˛i˛manlıkta veya bir derekî gudde hastalıında gebelik görülebilir. Bunlarda gebeliin gidi˛i ve doum çok defa marazîdir.
3) Kalb, cier ve böbreklerin vazife kabiliyetleri ve marazı vasıflarını aramak.
4) Gebelik dolayısile kadın uzviyetinde meydana gelebilen belli ba˛lı dei˛melerin mahiyet ve derecesini yakından kontrol gerektir. Gebede su metabolizmasının kontrolü mühimdir; basit bir gebe Hidropsisi, kolayca böbrek ve
kalb kifayesizliinin ba˛langıcı olabilir. Gebede Albuminuric nin ne tehlikeli
bir sendrom olduunu bilirsiniz; bu albüminüri, bir eklampsinin veya bir gebelik retinitinin prodromu ve habercisi olabilir.
Her gebede ˛iryan tansiyonunun
yükselmesi de tehlikeli bir gebelik toksikozunun habercisidir.
5) Gebede mikdarı ne kadar az olursa olsun, tenasül cihazından kan gelmesi tehlikeli bir ihtilâtın habercisi sayılmalıdır. (Placenta previa, normal yapı˛mı˛ plasentanın vaktinden evel infisah).
6) Gebede ruhî hayat ahengi muhafaza edilmelidir. Bir psikozun belirmesi
için gebelik müsait devirdir. Ruhî hayat himaye ve kontrol edilmelidir.

Tenasül cihazının ve doumda rol oynayan kısımların
muayenesile inzar tayini
Normal bir doumun vukuu için üç büyük amil vardır ki, bunlar komple*
te˛kil ederler:
1) Doumdaki Hâdiselerin motörü: rahim :
2) Bu motorun doum yolundan yürüttüü ; çocuk.
3) Bu hâdiselerin olup bittii yol : Doum
yolu.
1). — Doum mihaniki bir hadisedir ki, uzviyetin vazifevî bazı vetirelerinin?
\
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(rahim adalesinin sıkı˛ması; bu sıkı˛manın hormonlara balı sebepleri) yardımıyle olurXDogumun motörü rahim adalesidir ve onun sıkı˛masıdır. Evelce
dourmu˛ bir kadının rahmindeki tekallüs kudreti, yani doumun mihaniki
devrelerini normal merhalelerinde intaç etmek kabiliyeti hakkında; kıyas tarikiyle doru hüküm verilebilir. ›lk gebelikte rahim adalesinin müstakbel faaliyeti hakkında hüküm vermek zordur. Rahim adalesinin uzviyetteki mühim mevkiini bilirsiniz, rahimde adale huzmelerinin mimarî bünyesi; yolların nesçî vasıfları, tekallüs kabiliyeti ve bu kabiliyetin farmakodinamisi ve nihayet rahimdeki sinir cümlesi ve bu cümlenin merkezle rabıtası çok hususî bir takım meseleler ve mevzulardır.
Pratikte ˛öyle dü˛ünülebilir : Normal âdet gören; rahmi morfoloji ve te˛rih noktasından normal ve bünyesi normal (iç ifraz guddesi hastalıı olmayan)
bir kadında, doum esnasında rahmin tabiî vazifesini iyi yapacaına hükmedebiliriz.
2). — Doumda ikinci mühim âmil, rahim motorunun tahrik ettii, doum
yolunda yürüttüü çocuktur. Çocuun rahimde duru˛u, itilânı ve geli˛i muayene
ile kolayca tayin edilir (ces ile, röntgenle, tu˛e ile). Meselâ bir yan geli˛ te˛hisi, doum inzarını karanlıkla˛tırır. Halbuki doum inzarının tayininde asıl
mühim nokta, çocuun doum yoluna iyi ˛ekilde tetabuk edip edemiyeceini
bilmektir. Bu meselenin pratik tarafı, ˛u sualin cevabını vermekten ibaret kalır: Çocuun ba˛ı havsalaya uyacak mı? Böylece havsaladan keçebilecek mi?
Bunun cevabı için iki esası bilmek gerektir:
Birinci e s a s : Çocuk ba˛ının ve vücudunun normal olup olmadıını tayin
(Hidrosefal ˛ekil bozukluu, iri çocuk, ba˛ kemikleri çok sert çocuk) etmekten
ibarettir. Tecrübeli bir hekim, mutat muayene usullerde çocuk ba˛ının vasıfları hakkında doru hüküm verebilir (ba˛ın havsalaya indirilmesi tecrübesi;
Hofmeyer üstü ile ba˛ arasındaki rabıta, röntgen muayenesi).
›kinci esas: havsalanın, doum noktasından tetkikidir.
Bunun usulünü ˛imdi izah edeceim. Yalnız derhal bir nokta üstünde
dikkatinizi davet ederim: Bir gebede doum inzarını tayin için, iki türlü hüküm ve karar vermee mecburuz.
Birinci gurup hükümler : vazifevî hükümler, keyfiyet ve mahiyet hükümleridir.
›kinci gurup hükümler: Mekanik ve ölçüye d,gyanan hükümlerden, ibarettir.
›˛te ˛imdi normal doum inzarının tayinindeki üçüncü mühim esasa geliyorum .
3). — Doum yolunun tetkiki :
Doum yolunda iki kısım vardır. Birinci kısım yumu˛ak kısımlardır. Rahmin alt kısmı, rahmin tekallüsüne cevap vererek açılan, çocua geçit veren
rahmin unku (Collum) ile, doumun asıl yolu olan Vagina ve tenasül yolunun
da kapısı olan Vulve ve ican, ki hepsi birden umumî olarak doumun adale,
gıfak ve munzam nesiç vs ciltten ibaret bir geçid te˛kil ederler.
Kiasik gebe muayenesi usulünden örendiimiz esaslar dairesinde yapaca
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ımız bir muayene ile, bu yumu˛ak kısımlardaki anormal ˛eyleri
rız (Morfoloji bozukluu; sertlik, nedbe, darlık, tümör).

derhal anla-

Bu yumu˛ak doum yollarının doumdaki rolünü marazı bir hale getiren
iki âmil vardır: Bunlardan birincisi bünye husurları ve büyüme ve geli˛me
eksiklikleri ye infantilism'dir. Eksik bir adalî bünyede belli ba˛lı büyük kusurlar ˛unlardır: Bu adaleler iyi tekallüs etmezler; çabuk yorulur; gerilmez ve
açılmaz, böylece doum yolunda mani olur. Bir de elastikiyet eksiklii yüzünden doumda yırtılır. Böylece müstakbel vazife kusurlarına, intan ve müzmin
tenasül cihazı hastalıklarına ba˛langıç olur.
. Yumu˛ak doum yoluna ait ikinci mühim âmil, douranın ya˛ıdır. (Ya˛lı
evveliyetül velâde) dediimiz kadınlar hakkında sırf kronolojik sinne göre hüküm vermek yanlı˛tır. 50 ya˛ında kadının, ilk çocuunu kolay dourduunu V
gördük. Asıl mühim âmil biolojik ya˛tır. Yani doum yolu nesiçlerinin biolojik bünyesi, sertlik derecesi, elastikiyeti, te˛rihi bünyesidir.
ikinci kısım doum yolu : Kemik havsaladır:
Kemik havsalanın doum inzarı üstündeki tesirini tetkik etmek, ba˛ka bir
ifade ile ˛unu sormaktır: Acaba gebelik esnasında doumun mihaniki inzarı
ne zaman, ve nasıl tayin olunadilir? Bir kelime ile doum kolay mı, zor mu
olacaktır ?
Doumun mihaniki vetiresi; büyüklüü normal bir çocuun yine ona uygun olarak te˛ekkül etmi˛ olan kemik bir yoldan, bir takım tetabuk hareketleri yaparak geçmesinden ibarettir. Her muayene edilen gebede doumun mihaniki inzarı sahasında ˛u ihtimalleri dü˛ünmek lâzım gelir:
1) iyi tekallüs eden rahim (motor), normal büyüklükte olan çocuu (mobil); normal Vagina; ican ve CollunTun te˛kil ettii elâstikî, adali yoldan (yumu˛ak yol); normal büyüklükte olan havsala (kemik yol) dan geçer ve tabiî
dou˛a ˛ahit oluruz.
2) ›kinci ihtimal, bu formülde herhangi bir
anormal nokta görülür.
Bu anormal halin en mühimi havsala darlıkları ve anormallikleridir. Kemik doum yolunun tetkiki için gebe muayenesinin usulleri sırasıyla tatbik
olunur.
1) Tefti˛: Gebenin bünyesi, boyu, kemiklerinin hali; ra˛itizm ve osteomalasi arazı tetkik olunur.
2) ›sticvap: Ya˛; yürüme ya˛ı, hastalıklar, daha evelki doumlar bizi aydınlatabilir.
3) C e s : a) Bize çocuun itilâmın, vaziyetini öretir. Ba˛ vaziyeti, normal
geli˛te ba˛ın irilii, havsala kemiklerini ve (Pubis'i tecavüz etmesi ve en mühimi gebelik sonunda havsala) ba˛ın oynaması doumun inzarının iyi olmadıını anlatır, b) Anormal ve tehlikeli itilânlar (yan geli˛), c) Çocuun irilii .
4) ölçü : Havsalanın haricî ölçüleri mühimdir. Havsala darlıklarında haricî
ölçülerin ne kadar azaldıını bilirsiniz, çok dar havsala hakkında haricî ölçüler
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bizi tenvir eder. Bu gebelerin inzarı fenadır. Asıl mühim mesele, normal havsala ölçülerine yakın ölçü veren cüzî darlıklardır. Bu hudut vakaları yalnız
haricî ölçü ile deil, daha ziyade havsale içini ölçmekle halledilir.
5) Tu˛e : Havsalanın doum inzarını tayin eden mühim usuldür; burada
iki türlü hüküm verilecektir. Birisi yumu˛ak kısımların vasıflarını tetkik, ikincisi
ise; kemik havsalanın tetkikidir. Kemik havsalada ˛unlar aranır :
-f Soxyx reddediiebiliyor mu.
—t Sacrum'un mukaariyeti ne vasıftadır.
-£ Havsalanın iç yanları nasıldır.
Spine ossi ischi'ler ne halde (tenazursuz, mütebariz).
isimsiz çizgi yanlarında Promontorum'lara kadar takip kabil mi.
-t Promontorum'a vasıl olunuyor mu.
-f- Conjugata Vera ne kadardır.
-$• Tu˛ede ba˛ yukarıdan tazyik edilirse, havsalaya iniyor mu.
Hudut vakalar: Tu˛e neticesi hakkında nasıl hüküm verildiini bilirsiniz.
Conjugata Vera, 7 den a˛aı ise, kendi kendine doum imkânsızdır; eer bu
7-11 arasında ise normal yoldan çocuk doabilir.
Mihaniki doum inzarmda birinci gurup vakalar hakkında hüküm yürütmek
kolaydır. Asıl güçlük Conjugata Vera'sı no male yakın olan ikinci gurupta
hüküm vermektir. Bu hudut vakalarının doumu hekim için ebedî bir imtihan
mevzuudur. En fena tehlikelerle, en mesut sürprizler görülebilir. Çünkü dar
havsalada doum;.rahim tekallüslerirjin kıymet ve kudretile, çocuun kemik
/ kısımlarının, yani ba˛ın sıkı˛ması, küçülmesi ve havsalaya tetabuk kabiliyetine
balı bir keyfiyettir.

i

6) Röntgen muayenesi de çocuun duru˛u ve ba˛ın ûıorfologisi ve havsala üstünde tetabuk imkânı hakkında aydınlatır.
Mihaniki doumun inzarını gebelikte tayin daima mümkün deildir. Ohalde
hakikî hüküm bazan doum arılarının zuhurundan sonra verilir. Bu usule tecrübe doumu ismi verilir.
Doum hakkında, doum i˛lerinin uzviyette ba˛ladıı zamanlarda daha
iyi bir hüküm verebiliriz. Kadının doum kudretlerini vazife esnasında, doum
esnasında, âdeta bir imtihandan heçiririz. Bu vazifevî hüküm, eer doumun
normal gidei neticesine varırsa devam edilir; eer netice menfi olursa ve
normal doum ihtimali az ise, lâzım gelen ameliyat yapılarak çocuk dourtulur.
Gebelik ve doum bütün U2viyet için bir imtihan devresidir; esasından
anormal bir uzviyet, gebelik ve doum gibi sıkı ve zor bir merhaleden geçemez. O halde gebe kadında bütün uzvun bilançosunu yapmak lâzımdır.
N e t i c e : Bir gebede doumun inzarını tayin için iki safhayı ayrı ayrı dü˛ünmek lâzımdır.
1) Biolojik doum safhasının inzarı. 2) Mekanik safhanın inzarı.
›ki cihetten muayenede vakamızı ˛u üç guruptan birisine yerle˛tirmek gerektir.
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1) Normal, 2) Hudut vakaları, 3) Patolojik vaka.
Bu üç grup hastada, hekimin hareket tarzı ˛öyle olmalıdır:
Normalde hareket y o l u : 1) Bilgi, 2) Teknik kabiliyeti, 3) Tecrübeye
dayanarak dourtmaktır.
Hudut vakalarile, marazı vakalarda hareket yolu ˛undan ibaret olur:
Hastayı bir klinikte dourtmak.
Gebeliin iyi bir muayene ile inzarını tayini mühim meseledir. ›deal
˛ekilde hareketin hedefi ˛unlardır: 1) Gebenin muntazam muayenesi ile maddvaziyetini tetkik. 2) Gebenin ruhî hayatını korumak. 3) Çocuk yapma kabiliyetini korumak.
Gebe mu yenesinde ana uzviyetinde misafir olan çocuun sırlar ve ümitler
dolu vatan unsuru olduunu dü˛ünmek lâzımdır. Bu vakalarda vicdan vesveseleri ve vazife hissi doru yolu gösterir.

Elberfeld laboratuvarlarmda 1939-40 yılı
zarfında yapılan ilmî çalı˛malar
Prof. W. Kikuth,
«Pı
enstitüsü direktörü

« Bayer » laboratuvarlarmda son sene zarfında
yapılan ilmî çalı˛malar hakkında okuyucularına malûmat vermek hususnnda «Dirim» yazı heyetinin vaki
müracaatına memnuniyetle icabet ederek, ilmî enstitülerimizde yapılan çalı˛maları, bildirmek isterim. Bu
husustaki ne˛riyat çok kere mecmualarda yazıldıı ve
bu mecmualar da her tarafa gidemedii için, bu meselelerin burada mücmel olarak Dirim okuyucularına da sunulması herhalde faydalı olacaktır.

Sıtma sporzoitlerinin ve E ˛ekillerinin intikali
Sprozoitlerin, sivrisinek ısırması veya telkih suretile sıcak kanlı sınıf uzviyetine girdikten sonraki hallerine ait tetkiklerle son sene zarfında bilhassa
me˛gul olduk.Malûm olduu üzere Schaudinn, orak ˛ekillerinin, telkihten sonra
dorudan doruya kandaki kırmızı küreyvelere saldırdıklarını ileri sürüyordu.
Fakat birçok mü˛ahedeler (uzun müddet lantent kalmak, geç nüküsler, sporozoit intanına tutulmu˛ insanların ve ku˛ların kanlarının teftih devresinin ilk
zamanlarında intan kabiliyetine malik olmaması v s ) tamamile aksini gösterdikten sonra, bu iddia uzun senelerdenberi sarsılmı˛tır. Grassi, daha 1900 senesinde,
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kırmızı küreyvelere hücum, sporozitlerin bir tahavvül devresine tekaddüm ettii fikrini serdetmi˛ ve James, 1931 de reticuloendothel hücrelerin buna i˛tirak ettiini zannetmi˛tir.
Plasmochine ve Atebrine'in bulunmasile son ˛eklini almı˛ olan ke˛iflerde
olduu gibi, sporozit biyologisini aydınlatan çalı˛malarda da, sıtmalı ku˛larda
tecrübenin mümkün olduu görülmü˛tür.
Bu hususta yapılan ilk çalı˛maların hepsini burada icmal etmek çok uzun
olur; fakat meselenin aydınlanması için hiç deilse a˛aıdaki izahata ihtiyaç
vardır :
Sporozit intanına tutulmu˛ ku˛ların kanlarının, tahminen ilk tefrih devre-

Elberfeld

Enstitüsü

modern tecrübe laboratuvarları

sine tekabül eden zamanlarda, müteakip telkihlerde intan vermedii, fakat
parazitlerin kan ˛ekillerini ihtiva eden kanların, yani schizont'ların telkih edilmi˛ insan ve hayvanlarda her yeni intana ve ba˛kalarına vermee müsait olabilecei, birçok senelerdenberi malûmdur (Kikuth, Raffaele, Boyd ve StratmannThomas ). Fakat kanın bu menfi devresi esnasında ku˛ların, gerek sivrisinekısırmasile, gerekse zerk suretile sporozoit suspersionu zerkedilen muhtelif
uzuvlarda intan mevcut olduu görülmektedir. Onun için bu uzuvların (karacier, akcier, dalak, böbrek, dima, yumurtalık, kemik ilii, lenfa guddeleri
ve adale içine yapılan sporozoit zerklerinin tatbik mahalli) sporozoitleri ihtiva
ettikleri veyahut ta henüz kana intikal etmemi˛ bulunan sıtma parazitlerinin
bundan ne˛et eden intanı ˛ekillerinin bulunduu neticesi çıkarılır (Warren ve
Coggeshall, Kikuth ve Mudrow).
1934 ve 1936 da Raffaele ve 1934 te Huff ve Bloom'un Plasmodium elongatumla yaptıkları ve ku˛larda sıtmayı tevlit eden bu amillerin kırmızı kürey-
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veierden ba˛ka, kan yapan bütün uzuvlarda ve reticulo - endothelial sisteme dahil
olan hüceyrelerde de inki˛af edebildiklerini gösteren ke˛if, bu sahada mühim bir
terakki ifade eder. Bu kabiliyette olan dier ku˛ sıtması amilleri de plasmodium
relictum (Raffaele, 1936), P. galinaccum (James ve Tate, 1937), P. cathemerium (Kikuth ve Mudrow, 1937) v s . dir.
Kikuth ve Mudrow tarafından E. ˛ekilleri [*] tesmiye edilen bu endothelial ˛ekiller, malûm schizont'lardan, her˛eyden evel pigment'Iarın bulunmamasile farklıdır ki, bu da oldu'lan yerlerde hemoglobin bulunmamasile izah
edilebilir.
Sporozitlerin schizont'lara inkılâbı seyrinde bu E. ˛ekillerinin nasıl bir
rol oynadıkları meselesinin münaka˛asında, yanyana bulunan iki ihtimalin biribirinden ayırt edilmesi zarureti vardır: ﬁimdiye kadar yapılan tecrübelerde,
tefrih sonunda veya sıtma hastalıının ba˛langıcında bulunan bu E safhaları ya
sadece sporozoerden mütevellittir veya, kanla beraber intikal eden parazitlerin
endothelial bir intana sebep oldukları bahis mevzuu olabililir. Eıytrocyt ˛ekillerinin zerkinde, deveran kanına geçmi˛ olan exo eıythrocyter ˛ekillerin de birlikte telkih edilmesi ˛imdiye kadar katiyetle temin edilememi˛tir. Biz, ˛imdi
mutlak bir katiyetle yalnız erythrocyt ˛ekillerde intan temin edebilecek ˛artları
tesbıt etmekle me˛gulüz.
Bundan ba˛ka en son çalı˛malarımızda Plasmodium cathemerium'un, Hartmann cinsile a˛ılanmı˛ ve adale içine yapılan zerklerden sonra muhtelif zamanlarda öldürülmü˛ kanaryalarda sporozoitlerin tekâmül ˛ekillerini hemen
hiç noksansız bulmak bizim için mümkün olmu˛tur (1 ve 2).
Ku˛ların göüslerinin her iki tarafına aynı mikdarda sporozoit suspensionu zeredilmektedir. Her öldürülen ku˛un kanı ve bir a˛ı mahalline ait olup, klorsodium mahlûlünde ezilmi˛ göüs adalesi dier iki salam ku˛a a˛ılanır. Diar taraftaki zerk mahalli çıkartılarak
preparatı hazırlanır ve Giemsa mahlûlü ile de boyanır. Kan ile yapılan telkihlerden 16, 24,
40, 48. 64 ve 72 saat sonra kan muayensi r eticesiz kalır, ancak 96 saatten sonra kan intan
halinde idi. Buna mukabil ezilmi˛ göüs adalesile yapılmı˛ zerkten 40-48 ve 72 saat sonra sıtma hastalıı husule getirildi. Bu yerlerde sıtma parazitlerinin enfeksiycz ˛ekilbrinin mevcudiyetini kabul zarureti 16, 40, 48 ve 64 saat sonra öldürülen hayvanların zerk mahallerinden
yapılan müstahzarlar içinde, E. safhasına tamamile tetabuk eden ˛ekillerin fazla mikdarda bulunmasile cidden teeyyüt etmi˛ oldu. 16 saat zarfında tekemmül eden E. ˛ekilleri az çok yuvarlak, yahut beyzî ve koyu mavi renkte plasma ve koyu kırmızı chormatinli bir haldedir. Onların istisnasız bir tek nüvesi vardır ve ekseriyeti serbest bir halde vasatın içinde bulunur. Hiiceyreler içinde nadir bulunurlar, fakat henüz tek nüvelidirler. 8 saat sonra ekserisinde nüve
inkısama ba˛lar. Ihkisam eden ˛ekillerin birinde 5 nüve bile bulundu. 64 saat sonra öldürülen
ku˛larda daha fazla sayıda nüveli Schizogoniler bulundu. Sporozoitlerin dorudan doruya E.
˛ekillerine inkılâp ettikleri faraziyesi, bu hâdisede ilk defa olarak katı delilini bulmu˛ oluyor.

Mesai arkada˛ım Lilly Mudrow tarafından 1940 senesinde ne˛redilmi˛ olan
bir yazıda (3) tavuklarda sıtma âmili olan plasmodium galinaceum'da da sporozoit tekamülü husule geldiine dair delil gösterilmi˛tir.
] ingiliz âlimleri, exo-erythrocyter ˛ekilleri de denildii için.
diye de isimler.dirirler.

bunları

E. E.

˛ekilleri
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Görünü˛ itibarile P. cathemerium ve P. galinaceum aynı tekâmül merhalelerinde fazlasile birbirine benzemektedirler. Aralarındaki fark, plasmaların
daha ziyade telvin edilebilmesinde ve P. galinaceum nüvesinin yapılı˛ itibarile
daha kesif bulunmasındadır.
E. ˛ekillerinin dahilî uzuvlarda mikroskopla tesbit edilmemesi, taaccüp
edilecek bir˛ey deildir. Zira bu uzuvlar, saha itibarile dar ve mahdut olan
zerk mahallerine nazaran o kadar büyüktürler ki, E. ˛ekillerinin mikroskopla
bulunabilmesi az veya çok, ara˛tıranın tahine balıdır. Yukarda zikredilen telkihlerin müsbet netice vermesi, herhalde uzuvlarda da tekâmül safhalarının mevcut olması lâzım geldiine delâlet eder.
Sıtma parazitlerinin endothelial tekâmül devrelerine ait olup yukarıda bahsedilmi˛ olan tetkiklere sadece ilmî sebeplerle giri˛ilmi˛ deildir, bilâkis bu çalı˛malarla sıtmaya, kar˛ı causale - prophylaclique olarak ne yapmalıdır sualine

Elberfeld Enstitüsü

cevap ara˛tırılmı˛tır. Brumpt ve mesai arkada˛ları gibi, biz de sıtma parazitlerinin endothelial tekâmül devrelerine saldıracak ve onları mahvedecek ilâcın,
aranılmakta olan causale-prophylaclique tesirli, yani nüküse mani olan bir
müstahzar olması lâzım geldii fikrindeyiz. Bu itibarla bu tecrübelerin tatbikat
noktai nazarından fevkalâde kıymeti vardır, ve bu mesele henüz ˛imdiden
kestirilmez, zira ku˛lar üzerinde yapılan tecrübeleıden alınan neticelerin insanlar
üzerinde de tatbik edilebilmesi lâzımdır. Tavuk sıtmasını tedavi için yaptıımız
tecrübelerde de ilk defa plasmodium cathemerium'la intanlanmı˛ bulunan kanaıyalarda olduu gibi, tecrübe edilmi˛ olan 3 sentetik sıtma ilâcı içinde, E. ˛ekillerine en iyi tesir edenin Plasmochine olduu mü˛ahede edilmi˛tir. Tavuk sıtmasında Plas mochine tedavisi tatbik ettiimiz bütün vakalarda, tedaviden sonra
E safhası artık bulunamamı˛tır. Kanaryalarda Plasmochine sayesinde hastalık
seyrini tahfif ve bilvesile bazan da ölümün önüne geçilmi˛tir. Halbuki daima
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ölümü intaç eden bu intanda eldeedilen bu netice, ba˛ka hiçbir ilâçla mümkün
olmamı˛tı. Bunlarda, hattâ intan neticeesi ölen ku˛larda bile E ˛ekilleri mikdarı
ekseriya mukayese hayvanlarmdakinden oldukça daha azdı.
5 - 6 gün evel plasmodium vivax ve p. falciparum sporozoitlerile intanlanmı˛ olan hayvan kemikleıi ponksiyonlarında pipment'siz endothelial
˛ekillerinin bulunduunu Raffade'in isbat etmee muvaffak olması da bunun
için iyi bir istinat noktası te˛kil eder. Tarsitano ve Lucrezi'nin de buna
benzer mü˛ahedeleri vardır. Sporozoitlerle intikal etmi˛ tersiana sıtmalarında çok kuvvetli nüküs temayülü bulunması, kan ile intikal edenlerde hiç
olmaması, Raffaele'e nazaran sonuncu vakalarda E safhalarının intikal etmeyi˛indendir. Bir sıtma hastalıının nüküs temayülü için bu vakıanın ehemmiyeti
böylelikle vazıh surette tesbit olunmaktadır. Materiyel ˛imdilik azdır. Sözü geçen mü˛ahede daha fazla materiyel üzerinde de teeyyüt ederse sıtma tedavisinde eskidenberi malûm olan, yani Plasmochinein James tarafından birçok
vakalarda ve yüksek toksik mikdarlarda verilmesi halinde mü˛ahede edilmi˛
olan causal prophylactique tesir ve bütün dünya literatürünün de tasdik ettii
veçhile Plasmochine sayesinde nüküs mikdarmın daha azalması, hayvanlar üzerinde yapılan tecrübelerle de büsbütün sübut bulmu˛ olacaktır.
Kedilerde

Aleukocytose

Her ne kadar sadece ilmî bakımdan enteresan olsa da, 1940 senesinde yapılan dier
2 travaydan daha bahsetmek muvafık olur : R. Gönnert ve M. Schweickert ile birlikte kedilerde intanî aleûkozytose üzerinde çalı˛tım (4). Vakıa bu tecrübenin pratikte hususî bir ehemn iyeti de vardı, çünkü Elberfeld laboratuvarlarının kedi mevcudu bilhassa 1936-37 yılında
o kadar azalmı˛tı ki, bu ölümlerin neden ne˛et ettiini aydınlatmak katî bir zaruret halini almı˛tı. Neticeleri kısaca tesbit edelim : Kedilerde «intanî aleukocytose» denilen hastalık
fevkalâde bula˛ıcı intanî bir hastalık olup deveran eden kanda beyaz küreyvelerin tamamile
kaybolması, kan te˛kil eden uzuvlarda aplasi, barsaklarda ve barsak muhatî gı˛asında iltihap
tezahürleri, bazı barsak hücrelerinde ve dalakta, kemik iliinde, mesenterial-lenfa guddelerinde
ve surrenalde asidofil nüveler bulunması gibi araz gösterir ve alebi ihtimal bir virüs yüzünden meydana gelir. Birkaç gün içinde vakaların 70% kadarı ölümle neticelenir. ›ntan geçiren kediler yüksek dereceli bir muafiyet kazanırlar ve serumları hem prophylactique ve
hem de fevkalâde therapeutique tesirleri haizdir.

Farelerde Ektromelie
1940 yılındaki laboratuvar mesaimizden biri de, hayvanlar üzerinde tecrübî bir mahiyet
ta˛ır, ve provokasyonla ektromeli yaratmak meselesini tetkik eder (5). Ektromeli denilince ilk
defa Marcbal'ın 1930 yılında tarif ettii, fareler arasında teammüm etmi˛ ve genç hayvanlarda husule gelen bir hastalık anla˛ılır. Etrafta ˛i˛lik, ve madde ziyaı gibi karakteristik harici arazlar gösterir. Dahilen hastalık yüzünden haracier ve dalakta olan dei˛iklikler bilhassa
dikkate deer. ÇünKÜ bunlar kısa bir zaman zarfında hemen umumiyetle ölümü intaç ederler. Bu aır tezahürler sadece sunî intanda görülür, halbuki tabiî intan o kadar az dei˛ikliklere
sebebiyet verir ki, intana tutulmu˛ hayvanlarla salamları birbirinden ayırt etmek mümkün
deildir. Farelerde influanza virusu ile intan verdikten sonra akcierden yapılan preparatları
hazırlarken. bu intana balı büyük ve ˛imdiye kadar malûm olmayan ve influenza intanına ait
olduu takdirde influenza virüsünün iyice ke˛fi bakımından dier cihetten de tetkik edilmesi
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lâzım gelen tezahürlere tesadüf ederek, yukarıdaki hastalık nazarı dikkatimizi çekmi˛ti. Ç a lı˛mamız esnasında biz, ektromeli virüsünün farelerde münte˛ir bir halde, az veya çok zararsız
bir symbiont olarak b u l u n d u  u ve burun içine telkih suretile seri halinde provoke edilebilecei kanaatine vardık. Zaten influenza virusu muhtelif pasajlarda ektromeli virusu tarafından
tesir altında kalır.

Vitamin

Bj molekülünde

dei˛iklikler

Altıncı bir travaydan da bahsedelim. Bu çalı˛ma F. Schultz'a ait olup, Elberfeld fabrikalarının fizyoloji laboratuvarlarında icra edilmi˛tir (6). Pratik tababet için ehemmiyeti olan vitamin B, in spesifik tesir meselesini alâkadar eder
Öyle ekstrem vakalar vardır ki - bamba˛ka bir sahada misal olmak üzere
«.Bayer» 205 (Germanin) zikredilebilir- molekülde husule gelecek en ufak bir
dei˛iklik terkibdeki tesirin azalmasına veya yok olmasına müncer olur. Dier
maddelerde tesir tek müessir moleküle balı olacak ˛ekilde spesifik deildir
ve molekülde geni˛ dei˛iklikler vukuuna ramen tesirde bir dei˛iklik olmaz.
Bu hususta misal olarak ilk safta tabii husule gelen Vitamin K, ( 2 - Methyl3 - phytyl - 1,4 naphlhochinon ) ve K2 ( 2,3 Difarnesyl- 1,4 naphtochinon )
zikredilebilir ki, uzun zincir halindeki bünyenin baki kalıp kalmayacaı bahis mevzuu olamaz. 1,4 naphtohchinon'un çok defa basit olan te˛ekkülü de
vitamin K tesirini haizdirler ve naphthochinon'un bu halde kalmasının hiçbir
ehemmiyeti yoktur. Hattâ 2 - Methyl - 1,4 - disuccinyl - naphthohydrochinon,
normal vitamin K, den daha fazla müessirdir.
Vitamin B! in . gayet sıkr bir -spesifitesi olduu hakkında ˛imdiye kadar
umumî bir telâkki vardı. Stepp, Kühnau ve Schröder'in ( « Die Vitamine» 4.
cü tabı 1939 ) kitabında, bu mesele hakkında ˛öyle denilmektedir :
Aneurin melekülünde husule gelecek en ufak bir tahavvül bile biyolojik
tesirin tamamen kaybolmasını intaç eder».
Laqueur, Zeitschrift für Vitamin-Forschung 1938, ve Schmelkes, (Science,
1939) dahi aynı fikirdedirler, hattâ sonuncusu fevkalâde bir spesifiteden bile
bahseder. Bütün bu fikirlerin, Todd ve Bergel'in ( j . Chem. Soc. 1936 ve37)
vitaminlerin tadil edilmi˛ mühim bir seri ˛ekillerini, farmakoloji bakımından tetkik
ederek, ölçülebilir bir vitamin aktivitesi bulamamı˛ olmasından ileri gelmi˛ olması muhtemeldir. Vitamin Bj in sıkı bir spesifiteye malik olduu kanaati
Schultz'un mesaisinden (5) sonra tamamile terkedilmi˛ bulunmaktadır. Kimyaker
Andersag ve Westphal, vitamin B, in 39 homolog ve analogunu imal etmi˛lerdir ki,, bunlarda en muhtelif substituant'lar pyrimidin veya thiazol kısmına
aittir. Bunlardan 22 sinin küratif güvercin test'inde, az veya çok antineuritik
olarak müessir oldukları görülmü˛tür. Hattâ bir vakada tesir aneurin'in fevkine
çıkmı˛tır. Bu hâdise, pyrimidin molekülünde 2'- mevkide bulunan Methyl gurupunun yerine bir ethyl gurupu ikame etmek suretile, aneurinden yalnız bu
bakımdan farklı olan bir terkipte vukua gelmi˛tir. Vitamin B,in tesir derecesi
1 ile gösterilirse, bu terkibin derecesi 0,84 tür, yani 0,84 kısmı 1 kısım vitamin Bj in aynı tesire maliktir. Bundan ba˛ka Vitamin B, in yarısı derecesinde
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müessir olan 2 terkip daha bulunmu˛tur; bu terkiplerde de methyl gurupu yerine ethyl gurupu ikame edilmi˛tir. Dier terkipler ise Vitamin B t in üçte biri
derecesinde tesir göstermi˛lerdir. Tesir itibarile en zayıf olan sentetik vitamin
B t analogu da tabiî mahsulün 1/4500 i nisbetinde tesiri haizdi. Bu mesai neticesinde Vitamin Bpn yüksek bir spesifitesi bulunduu hakkındaki klasik kanaat
bu suretle cerhedilmi˛ bulunuyor.

*
* *
inti˛ar etmi˛ eserlerden seçtiimiz bu kısa malûmat, ilmî tetkiklerimizin
umumî gayelerinin geni˛lii derecesini göstermee tabiatile kâfi deildir. Bununla beraber okuyanlara, Alman yüksek mektep, ve müesseselerinde ve bu
meyanda «Bayer» laboratuvarlannda^ ilmî mesaiye ,harbin hiç sekte vermediini açıkça göstermektedir. Elberfeld'deki «Bayer» laboratuvarlannda çalı˛an
profesörler bilgilerini umuma arzetmektedirler, zira onların her birisi aynı zamanda Alman yüksek mekteplerinde birer kürsü i˛gal etmektedirler.
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Sezarien ameliyesi için lâzım olan
˛artlar hakkında n
Dr. O n u r , A h m e t

Asım

Ortaköy ﬁifa Yurdu Sahip
ve Ba˛ hekimi

K

ayser ameliyesi, 25-30 sene evveline gelinceye
kadar klâsik ˛ekilde yapıldıından, poste ope-

ratoire ihtilâflar çok vukua geliyordu. Bu itibarla,
sezarien ameliyesi için fazla iktiza ˛artla n aranıyordu. Klâsik usulde,

hem rahim

karından dı˛arı çı-

karılıyor; hem de tulânî" veya m ü s t a ı a z olan ˛ a k ,
cismi rahma yapılıyordu . Bittabi dokuz aylık g e b e
bir rahmi karın dı˛ına çıkarabilmek için, ortasını s ü n e
te˛kil etmek üzere, karnın ön dıvarına büyük bir
incision
yapılıyordu.
Bu teknikle yapılan sezarienlerde, enfeksiyon
ve peritonit gibi mühim ihtilâflar fazla olduundan,
ameliyatın yapılması için birçok ˛artların bir arada bulunması lâzım geliyordu.
Ezcümle her lâparatomide lâzım olan ˛artlardan b a ˛ k a :
1 — Su kesesinin yırtılmamı˛ olması,
2 — Vücut hararetinin yüksehnemi˛ bulunması,
3 — Mihbil muayenelerinin y a p ı l m a m ı˛ olması,
4 — Vajen ve rakabî kanatta
ların bulunmaması icap ediyordu.

patojen "mikropların ve hususile streptokok-

Bütün bunları temin için gebe kadın, terminden 3-4 hafta evel klinie yatırılıyordu. Bu suretle hem vajinal muayenelerden masun kalıyor, hem de miattan evel su kesesi yırtılacak olursa, vakit geçmeden hemen müdahale etmek
mümkün oluyordu.
Bu derece itinaya r a m e n, eskiden sezarien. ameliyelerinde ölüm nisbeti
3 0 ° o , hattâ bazan 2 5 % e kadar yükseliyordu. Bunu önlemek için, b a ˛ k a teknikler ve usullerle sezarien y a p m a  a t e ˛ e b b ü s o l u n d u :
A . — Latzko ve Döderlein'in ekstraperitoneal kayser

ameliyesi.

Bu teknikte, periton cevfi açılmaksızın karın cidarı, müstaraz veya tulânî
bir ˛ak yapılma k suretile kesilir. Adalei müstekimeler birbirinden ayrılır, mesane ile birlikte rahim ön kısmındaki periton plikası, parametrium ile ön rakabî cidar meydana çıkıncaya kadar, kunt olarak soldan s a  a d o  ru itilir. Çıplak kalan rahim kısmı açılarak, buradan çocuk ve me˛ime çıkarılır. Bu usulde
primer enfeksiyon ve hususile peritonit husule gelmemektedir. Ancak, teknike
ait, a ˛ a  ı d a s a y a c a  ı m ı z bazı arızaların vukua gelmesinden
dolayı, bu usul
fazla revaç bulamadı. A r ı z a l a r ˛ u n l a r d ı r :
I — Ameliyat esnasında halibi kesmek.
[*} Türkiye Tıb Encümeninin 8-5-1940 celsesinde tebli olundu.
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II —

Rahmin

çok geni˛lemi˛
vermek.

alt kısmının

olan veritleri

III — Eskiden geçirilmi˛
nesiçden ayrılmaması.

yan taraflarında
zedeleyip,
peri

ve

bulunan

ve gebelik dolayısile

˛iddetli nezirlerin husulüne
parametrit dolayısile,

sebebiyet

periton altındaki

Her nekadar ekstraperitoneal kayser ameliyesinin, k l â s i  e nazaran iktiza
˛artları çok az ve binaenaleyh tatbik sahası fazla olması lâzım gelmekte ise de,
yukarıda saydıım ihlilâtlar yüzünden ekstraperitoneal sezarien de, klâsik gibi
yerini e n t r a - p e r i t o n e a l rakabî kayser ameliyesine bıraktı.
B. —

Rakabî kayser ameliyssi ( Ciiarienne

basse).

Bu usulde, g ö b e  i n altından ufak bir ˛ a k la (tulânî veya m ü s t a r a z ) karın
divan açılır. Peritonun mesanîi rahmî retçi, müstaraz olarak kesilir ve mesane kanatı rakabînin ön dıvarından ayrılır. Çıpla k kalan bu cidar ˛akkedilerek ,
çocuk ve me˛ime çıkarılıı. Bu usulde, rahim cerihası büyük periton b o ˛ l u  u
haricinde kaldıından, enfeksiyon
ve hususile diki˛lerden men˛eini
alabilecek
peritonit tehlikesi, ekstraperitoneal kayser ameliyesine yakın derecede az ve
klâsik ameliyeye nazaran çok azdır.
Bu itibarla ˛imdi A v r u p a n ı n hemen bütün kliniklerinde bu teknik kullanılmaktadır [*], Biz de hastanemizde 1927 senesindenberi rakabî kayser ameliyesi
usulünü kullanıyoruz. Bu metodl a y a p t ı  ı m ı z sezarienlerin sayısı -birisi müstesna
olmak ˛artile - hiç ölüm vermeden çoktan yüzü geçmi˛tir.
Bu usul kullanılmaa ba˛landıktan sonra, kayser ameliyesi için muktezi ˛artların da azaldıını g ö r ü y o r u z :
Eskiden sezarien için su kesesinin yırtık olması iktiza ederdi. Halbuki rakabî kayser ameliyesinde, ceybi meyahın salimiyeti mutlak olarak talep edilmektedir. Böylece su kesesinin yırtılmasından 4-6, hattâ 12 ssat sonra bile
Cesarienne
basse yapılabilir.
A n c a k bugünkü telâkkimize göre su kesesinin yırtılmasından sonra
geçen
zaman da, meselenin esasını te˛kil etmektedir. Burada en ziyade rol oynayan,
amniyus mayiinde bir intanın mevcudiyetini gösteren vücut hararet derecesinin
yükselmesidir. Hararet 3 8 e veya daha yukarıy a çıkmı˛ ise, rakabî kavser operasyonundan içtinap e d e c e  i z .
Vajinal muayeneler meselesine gelince, bu cihet te mühimdir. H e r ne ka[*J Yalım. Amerikanın bazı taraflarında, ve hususile Nevyorkun kadın kliniklerinde,
halen klasik kayser ameliyesi yapılmakta olduunu, geçen seneki seyahatim esnasında görmü˛tüm. Ancak Amerikalılar, rahmi karın içinde bırakmsk ve ˛akkedilecek nahiyenin etrafını
gaz kompreslerle çevirmek suretile ameliyatlarını yapıyorlar. Bu modification sayesinde, karın
cidarındaki delik ufak olduu gibi. enfeksiyon ve peritonit ihtimali de bir dereceye kadar
azalmaktadır. Lâkin rakabî kayser ameliyesi kadar deil !
›stitrat kabilinden ˛unu söylemek isterim ki. Amerikada velâdiye ilmi, Avıupadakinden
haylıca farklıdır. Meselâ : Sezarien endikasyon sahaları fazla geni˛lemi˛ birçok relâtif istitbaplar kabul edilmi˛tir. Bunda, Amerikan.kadınının fazla doum iztırabî çekmemesi zihniyeti
hakimdir. Buna mukabil Baziotripsi ve Ambriotomi ameliyeleri çok nadirdir. Amerikalı, çocuu ölü dahi olsa. ba˛ının perfore edilarek veya boynunun kesilerek çıkarılmasına katiyen taraftar deildir. Anne icanının yırtılması veya tenasül uzuvlarının örselenmesi, onun için ikinci
plânda gelmektedir.
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dar klâsik sezariende hiçbir mihbilî muayeneye cevaz yoksa da, rakabî usulde
- klinikte y a p ı l m a k ˛ a r t i l e - bu muayenelere müsade vardır. A n c a k fazla muayenelerin veya hastane haricinde y a p ı l a c ak tu˛e vajinallerin, yeni ba˛lamı ˛ veya
b a ˛ l a y a c a k olan intanı agrave etmeleri dolavısile, herhalde zarardan hali olmadıkları muhakkaktır.
Kayser ameliyesinin yeni teknikleri sayesinde, bu ameliyenin yapılması için
muktezi ˛artlar ne kadar azalıyorsa, endikasyon sahası da o nisbette geni˛lemektedir. Eskiden yalnız dar havsalalarda yapılan bu operasyon ˛imdi, plasenta
previa'da, e k l a m p s f d e , apopleksi ütero - plasenter'de, me˛ime arkası kanamalarında, çok iri çocuklarda, çenenin arkaya g"ittii yüz itilânlarında, cebhî itilânlarda, canlı çocukta habli sürrevînin d ü ˛ ü k l ü  ü n d e , velhasıl s a  çocuklarda
çabuk d o  u m u icap ettiren hallerde tatbik olunmaktadır.
Hattâ bir gün gelecek ki kayser ameliyesi, tekniin ve anestezi metodlarının daha perfeksiyone olmasile, mihbil yolundan yapılan birçok velâdiye
ameliyelerine rekabet edecek, ve hastalar tarafından dierlerine tercih edilen
bir usul olacaktır.
Memleketimizde, Almanya ve hususde Amerikada yapıldıı nisbette fazla
kayser ameliyesi yapılmıyor. Mamafih ileride bu nisbetin ç o  a l a c a  ı muhak
kaktır. Böylece muktazi ˛artları haylıca azalmı˛ olan sezarien'in ve hususile
Cesarienne
basse'm,
mü˛kül ve mihbil yolu ile bitirilmesi anne ve çocuk içir
tehlikeli olan birçok velâdiye vakalarına kar˛ı, iyi bir silâh te˛kil ettiini tebarüz ettirmek isterim.

Vitaminlerin, karakterize eden tesirlerine göre,
tıbda kullanılması ne dereceye kadar mümkündür,
• bu tesir spesifik midir?
P r o f . O k e , M. K e m a l

v

Gülhane. Tatbikat mektep ve
seririyatj. cerrahî Profesörü

itaminlerin l a b o ı a t u v a r tetkiklerde ve tecrübelerle
tesbit edilen tesirlerinden klinikte, hasta ba˛ında
ne d e r e c e ye kadar istifade e d i l e b i l e c e i ara˛tırma a
d e  e r bir mevzu te˛kil eder. Tatbikat bakımından
laboratuvar salâhiyeti
klinie d e v r e d i l d i  i n d e n sonra
vitamin tedavisi tıbda bu günün ilmî problemi olmu˛tur.
Bir hastalıın seyri esnasında husule gelen tali
tifo v e y a avitaminozla, hastalıın t e ˛ e k k ü l ü n d e d o  r u c a n d o  r u y a jenetik rol o y n a y a n iptidaî hipo veya
avitaminos arasında te˛his ve tedavi bakımından büyük bir fark v a r d ı r . Birçok hastalıkların ve bilhassa
intanların seyri e s n a s ı n d a husule gelen avitaminos veya hipovitaminos sebep
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deil, bir netice olabilir. O halde burada verilecek vitamin bir ilâç gibi safî
deil, belki hastalıın seyri üzerine müessir bir vasıta olabilir.
Vitamin tedavisi ancak hastalıkta jenetik bir rol oynayan vakalarda sebebi
bir tedavidir. Bunun için bu tedavinin tatbikında netice alabilmek hususunda göz önünde tutulacak, daha dorusu halledilmesi icap eden noktalar
vardır: Meselâ antiskorbutik dediimiz C vitamini eksiklii, skorbutün te˛ekkülünde spesifik bir sebep, ve tatbik edilecek tedavi de spesifik bir tedavi
midir? Antira˛itik bir vitamin olarak tanıdıımız D vitamini, ra˛itizmde safî
bir rol oynar mı ve bu rolü müsbet ise provitamin olan Ergosterinin sunî
ültravioleye arzedilmesîle, kademe halinde te˛ekkül eden bir takım ara maddeleri arasında hangi madde (Ergosterine, Lunisterine, Tackysterine, Toxisterine) D 2 ye müessir oluyor? Biliyoruz ki, provitamin fazla ˛ualandırılınca
tesirini kaybeder, hattâ zararı bile olur. Burada müessir madde, daha ziyade,
vitamin rolünü oynayan D 2 vitaminidir. ﬁu halde Ergosterin, toksisterin ˛ekline tahavvül edinceye kadar ˛ualandırılacak olursa çok zararlı olabilir.
C vitamini, hakikaten antihemorajik olarak mide kanamalarında, mekanik
tabirli hastalarda, ameliyattan sonra husule gelen kanamaları tedavi maksadile
kullanılabilir mi? Hormonlarla vitaminler arasındaki münasebetten istifade
edilerek, vitaminlerin endokrin hastalıklarında da kullanılması tavsiye ediliyor.
Bu bakımdan A vitamini olan Vogan, Basedov'da antitiroidik bir vitamin
olarak kullanılabilir mi ? Aynı zamanda ne˛vünema vitamini olan A vitamini
ile, munzam nesiç sistemi üzerine müessir bir vitamin olan C vitamini, biolojik
karakterde, kanser patalojisinde jenetik bir rol oynar mı ? Ve bu bakımdan
müessir bir tedavi vasıtası olabilir mi ? Kanın bakterisit kuvvetini arttırması
bakımından C vitamini intan ve iltihaplarda emin ve kudretli bir tedavi vasıtası mıdır ?
Bu suallerin her biri üzerinde yapılmı˛ olan tecrübe ve ara˛tırmalar gözden
geçirilirse, vaziyetin henüz icap ettii kadar aydınlatılmamı˛ olduu görülür.
C vitamininin skorbutle münasebeti, birçok ara˛tırmalara yol açmı˛tır. Fakat
skorbutün sırf bir C hipovitaminosu olduu hakkında henüz kanaat verici bir
netice eldeedilememi˛tir. Böyle olmakla b°raber, C vitamininin skorbutü ˛ifalandırdıı fikri bugün popularize o'mu˛ bir kanaat halindedir.
Çocuk skorbutü denilen Müller - Barlow hastalıının, kaynatılmı˛ sütle
beslenen çocuklarda görülmesi, C vitamini ile bu hastalık arasında bir münasebet olduunu teyit ediyor. Çünkü, süt kaynatılmakla içindeki dier maddelere bir˛ey olmadıı halde, yalnız C vitamini tahrip ediliyor; fakat bu tecrübe
ve görü˛ler dahi C vitamininin yalnız ba˛ına skorbut husulünde müessir
olduunu katî olarak ifade edemiyor.
C vitamini, yakın zamanlara kadar literatürde pnömoninin çok müessir
bir tedavi vasıtası olarak zikredilmekte idi. Bugün bu ne˛riyatın arkası kesildi.
Bunun yerine sulfamidopyridîn gibi ilâçlardan bahsedilmektedir. Bunların da
pnömonide nekadar zaman kullanılacaklarını ˛imdiden takdir mümkün deildir.
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C vitamininin mide ülserleri kanamalarında iyi netice verdii ve bu kanamaların C vitamini eksikliile ilgili olduu hakkında yapılan hararetli ne˛riyat,
Kıymetini yava˛ yava˛ kaybetmi˛ ve bunun C vitamini deil, K ve P vitaminleri eksikliinden ileri geldii ne˛redilmee ba˛lanmı˛tır.
Ihtibas ikterlerinde (mekanik ikterler) yapılan ameliyatlardan sonra, bazı
defa durdurulması güç kanamalar oluyor. Bu arızaya hemen her operatör az
.eya çok tesadüf etmi˛tir. Bu kanamanın sebebi hakkında birçok fikirler ortaya atılmı˛tır, fakat ikterlilerde kan tehassürünün gecikmesinden ileri gelen bu
Kanamalar, figrinogen yokluundan veya kan safihaları faaliyetlerinin te˛evvü˛ünden veya kalsium metabolizmasının bozukluundan veya kanda fazla bilirubin bulunmasından deil, plasmadaki defekt'ten, yani thrombogen ve dolayısile thrombin bulunmamasından ileri geliyor. Yapılan tetkikler göstermi˛tir ki,
kanamayı durduran faktör C vitamini deil, tehassür vitamini olarak tavsif
edilen K vitaminidir ve bu vitamin 1939 da sentetize edilebilmi˛tir. ﬁu halde
mekanik ikterlilerde yapılan ameliyatlardan sonra görülen kanama, bir K. avitaminozudur. Ameliyatlardan evel profilaktik olarak verilebilir, 4-8 gün devam
edilmelidir. Adale zerkleri daha muvafık ve müessirdir.
Kanser patalogisinde vitaminin rolü lâyıkile tesbit edilemedii, hattâ çarpı˛an fikirlerle vaziyet büsbütün karanhkla˛tıı için, kanserde vitamin tedavisi
henüz nazariyat sahasından ayrılamamı˛tır. Ameliyat ve narkozun bilhassa karacier üzerindeki tesiri ve postoperatuvar bazı bozukluk ve ihtilâtlarda vitamin müvazenesindeki bozukluun âmil olduu göz. önünde tutularak, karacierin yükünü hafifletmek maksadile, A ve bdhassa C vitamini tedavisi
tavsiye edilmektedir.
Bu gibi hallerde A ve C vitaminlerile tedavi tavsiyesi, A nın epitel koruyucusu bir vitamin olu˛undan, C nin de karacier intan ve iltihaplarında,
ameliyat trauması ve narkoz tesiri altında C vitamininin fazla sarf ve istihlâk
edilmi˛ olmasından mülhemdir.
Vitaminlerin, bilhassa A ve C vitaminlerinin, yara tedavisinde ehemmiyetli
rol oynadıı, bugün tesbit edilmi˛ bulunmaktadır. Pek eski zamanlardanberi
yara tedavisinde balıkyalı merhemler amprik olarak çok kullanılırdı. O zaman
eldeedilen iyi neticelerin, bugün balıkyaında bol mikdarda bulunan vitaminlerden ileri geldiini anlıyoruz. Bununla yapılan merhemler, yaraların iltiyamını kolayla˛tırıyor, çabukla˛tırıyor. Bizim yara tedavisinde beklediimiz ve
göz önünde bulunduracaımız da budur.
Tıbda ve bilhassa Chirurgie'de tatbiki pek yeni olan vitamin tedavisi, bu
kadar ne˛riyata ramen, tanıdıımız ve emniyetle tatbik edegeldiimiz tedaviler arasında henüz yer alamamı˛tır. Ancak yarınki çalı˛malar ve bulu˛lar vitamin tedavisinin mahiyet ve ˛ümul derecesini daha iyi tayin edeceklerdir.
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Ceybi cebhî mükosellerinin klinii ve bir
mü˛ahede
«Prof. Dr. Niyazi ›smet Gözcü hocamıza, yakında kutladıımız 30. cu tedris senei devriyesi vesilesile tebrik ve saygılarımla ithaf. »
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#
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ü˛ahede:

Prof. D r . O z a n ,

Vahdettin

Gülhane Ku'ak - Burun - Boaz
klinii muallimi

Gülhane hastanesi

inzibat kıtası eri,

Konyalı Mehmet olu Mevlûd. Tevellüdü : 327.

Seririyata g i r i ˛ i : 8/8/940.

M,..

S a  ceybi cebhî nahiyesile s a  g ö z çukuru iç
zaviyesindeki ˛i˛lik ve bu ˛i˛liin gitgide büyüyerek
o tarafraki gözünü çukurundan d ı ˛ a r ı y a d o  r u itmekte olmasından ve bu g ö z ü n ü n rüyetinde son zamanlarda hasıl olan zaafdan ˛ikâyet etmektedir.

Hikâyesine nazaran : 5 sene evel E  i r d i r d e ilk
askerliini yaparken, k ı ˛ mevsiminde kı˛lanın elektrik,
direinin
dikilmesinde çalı˛tıı esnada
ü˛ümü˛,
nezle olmu˛, birkaç gün sonra s a  g ö z ü n e kan oturmu˛ ve ayni zamanda bu taraf ceybi cebhî hizasında ufak bir ˛i˛lik peyda olmu˛tur. A t e ˛ olup olmadıını b i l m i y o r ; yalnız s a  g ö z ü n ün üstünde ve altında,
aynı zamanda tepesine de vuran, oldukça ˛iddetli arılar çektiini hatırlamaktadır. Bu hastalıktan 1,5 ay kadar ›zmir Asker hastanesinde tedavi g ö r m ü ˛ ;
arılar tamamile zail olmu˛sa d a yukarda kaydedilen g ö z üstündeki ˛i˛in geçmiyerek, bilâkis y a v a ˛ y a v a ˛ büyümeye ba˛ladıını, bilâhara belli belirsiz bazı
arılar hatırlıyorsa d a bunların ehemmiyeti olmadıını, hafif hafif, fakat durmadan tezayüd etmekte olan ˛i˛liin son zamanlarda g ö z ü n ü çukurundan fırlatmıya ba˛ladıını , görmesi de azaldıı için bir çaresine b a k d ı r m a k istediini
ifade ediyor.
Hâli hâzır : S a  ceybi cebhî nahiyesinde, bu nahiyeyi tamamile kaplıyan
büyük bir ceviz cesametinde bir tümör g ö z e ç a r p ı y o r . T ü m ö r her tarafında
salim ciltle ö r t ü l ü d ü r . T ü m ö r ü n merkezi, yani en mütebariz noktası hicaç iç
ve üst zaviyesinin bulunduu yere tevafuk ediyor; Sinüsün zemini ile beraber
ön cidarını d a intifah ettirmi˛tir. Binadan tazyika u  r a m ı ˛ olan g ö z küresi
a ˛ a  ı ve vah˛iye , biraz da öne, g ö z çukurundan d ı ˛ a r ı y a d o  r u itilmi˛tir.
G ö z ˛ubemizin muayenesinde, g ö r m e : s a  d a 0 , 1 , sol normal. Skiaskopide :
sol e m e t r o p , s a  1 dioptrilik hipermetrop . Bulbus oculinin yukarı hareketi madum. F u n d u s : s a  d a umumî bir hiperemi hali ve nevrite congestive.
Solda
norrtıal bulunmu˛tur.
Ameliyattan bir ay sonra Prof. Niyazi ›smet G ö z c ü tarafından yapılan
m u a y e n e d e : S a  g ö z ü n d e Papilla eviyesindeki dolgunluk hemen hemen zail
olmu˛, huleyme rengi soluk, yani nevrit g e i r ç m i ˛ bir huleyme manzarasındadır
Sol fundus normal, görme s a  d a 0,3, solda tamdır.
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Cihazlar salim, Wassermann : menfidir.
Cesle, t ü m ö r ü n üstünü örten cilt ile iltisakı yok. T ü m ö r ü n bazı noktalarda
g ö s t e r d i  i tebarüzler, ezcümle hicaç haffesine tesadüf eden

kanza a ˛eklindeki

azmî kesafet istisna edilirse, her tarafının emles olduu; ceybi cebhî zemininin
normal takauru yerine bir muhaddebiyetin kaim o l d u  u görülmektedir. Ceybi
cephî mükosellerinin en vasfı arazı olmak üzere d e , t ü m ö r ü n p a r m ak tazyiki
altında ç ö k ü p ,

tazyik kaldırıldıı zaman

teneke kutu g i b i :
Te˛his:

eski vaziyetini

aldıı

( kabili

tazyik

Kuhnt) hissedilmektedir.

Y u k a r ı d a tarif edilen arazlarla

ve buna anamnezin tevafuku

saye-

sinde serirî te˛hisi b ü y ü k bir katiyetle vazetmek kabil olmu˛tur. Bu nahiyede
tesadüf edilebilecek osteom, sarkom gibi tümörlerle tefriki te˛his, Kuhnt arazı
ile kolay kabildir. Mükoseller için seçme mahalli

te˛kil eden

hicaç

üst ve iç

zaviyesinde görülen meningosellerin tefriki te˛hisi, bunların vilâdî olu˛u, temevvüç hissi veri˛leri ve tazyik edildikleri zaman dimagî tazyik arazı husule getirmeleri gibi esaslı farklar üzerine kolaylıkla istinat ettirilebilir. Bu nahiyenin
yine ekserisi vilâdî kistlerinin tefriki te˛hisleri de, kemik cidarla örtülü olmamaları, teneke kutu arazı yerine a˛ikâr temevvüç (Fluctuation) arazı vermelerde
ve elastikiyetlerde kabildir.
Mükoselden mütevellit ceybi cebhînin yeni g e n i ˛ l e m i y e b a ˛ l a d ı  ı vakalarda,
ceyb zemininin normal mukaariyetinin kaybolup düzelmesi; henüz hiç tevessü
etmemi˛ hallerde de, burunda akıntı olmadıı halde sinüzit arılarının mevcudiyeti birer araz te˛kil ederler.
Pnömosellerin te˛hisine g e l i n c e : Tazyikle kabili irca, sümkürme esnasında
tekrar meydana çıkan emles ve y u m u ˛ a k bir kistin, hava ihtiva ettii kolaylıkla anla˛ılabilir. ›çi b o ˛ bir dilatation'dan ibaret olan pnömosel internlerde Radiografiden bir dereceye kadar istifade edebiliriz. Klâsik anteroposterior bir
Radiogramda kesenin ihtiva ettii mayi zilli ile, hava için olan bariz tenevvüriyeti tefrik etmek ekseriya kabil olabilir. Fakat v a k a m ı z d a o l d u  u gibi, kesenin mayi d e  i l de fevkalâde hiperplazie muhatı g ı ˛ a d a n , müteaddit poliplerden b a ˛ k a bir ˛ e y ihtiva etmiyen, hiç mayi ihtiva etmiyen vakalarda hava
tenevvüriyetine ç o k mü˛abih bir netice alınabileceine dikkati çekeriz.
Patogeni:
Alelûmum ceyblerin ve betahsis ceybi cebhî mükosellerinin en
meraklı tarafı marazı tekevvünleridir. Hâlen basitle˛tirilmi˛ ve son izahını almı˛
görünen bu patogeniye g ö re : Mükoseller, bermutad hafif bir sinüzitin seyrinde, cebhî - enfî kanatın zaman zaman veya daimî olarak insidadı neticesinde,
ceyb içinde toplanan ifrazların ihtibasa uramasile, gittikçe ziyadele˛en i˛bu
tazyik tesirile c e y b cidarlarının a˛ınıp incelerek tevessü etmesile t e ˛ e k k ü l ederler. Mükoselin sebebi olan sinüzitin b e r m u t a d hafif bir iltihap faaliyeti gösterdiini kabul etmek, bu nazariyenin belli ba˛lı esaslarından biridir. Ç ü n k ü ,
mükosellerin ekseriyetle uzun zaman a r a z s ı z seyretmeleri, b a ˛ l a n g ı ç t a k i hafif
vazifevî arazın, yani sinüzit arılarının unutulmasıyla izah edilen vakaya göre,
iltihabın ˛iddetli olması icap etmektedir. Aksi takdirde, bilhassa böyle ihtibash
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seyretmi˛ ˛iddetli bir sinüzitin tevlit etmi˛ olduu

vazifevî araz üzerinden

se-

neler de g e ç m i ˛ olsa kolay unutulamaz.
Kistler ya misil, ya muhatı

bir mayi,

ya kıyh

veya

yalnız

hava

ihtiva

ederler.
Bunların en çounu
muhatı olanlar te˛kil etmekle, azımızın
en fazla alı˛tıı ve bermutad cebhî ceyb ve hicaç deformation'u ile kar˛ımıza
gelen
ederiz.

hastalarda
Dier

bu sebeple

˛ekillen

nadir

daima
olup

mükosel

ismiyle

Hidrosel, Pyosel

te˛hisi

izhar

ve Pnömosel

ve

ifade

isimlerini

alırlar. Kistin misli veya muhatı muhteviyatına nazaran patogenide esaslı
bir fark kabule hacet görmemek doru olur. Uzun zaman ifraz ve imtisas vetiresinin tevali etmi˛ olduu bir cevf içindeki mayiin evvelâ mıslî de
olsa, gitgide mü˛ekkel kısımlarının teressübü ile kıvam peyda e d e c e  i kolay
anla˛ılır bir keyfiyet

o l d u  u gibi, m ü ˛ e k k e l

kısımlarının teressüb

nize olması neticesinde evvelâ kıvamlı olan bir insibabın
mıslî kısmının meydanda kalacaı da anla˛ılabilir.

ederek orga-

serbest olarak ancak

Pyosellerin tekevvününe gelince, bunların ekseriyetle h â d hecmeler neticesinde, burun veya gırbalî hücreler muhatı gı˛asından sirayetle tâliyen tekayyüh
eden mükosellerden ibaret oldukları kabul edilmektedir, iptidaî mükosellerin,
hemen müdahaleyi icap ettiren, ˛iddetli kapalı Empyemlerle aynı patogenide
birle˛ecekleri, aralarında tefriki te˛his yapmıy a imkân ve lüzum olmadıı izandan varestedir.
C e y b içinde yalnız saf misil toplanmasiyle muttasıf olan iptidaî Hidrosellerin t e ˛ e k k ü l ü n d e , bunun iptidaî mi, yoksa talî mi tekevvün ettii hakkında ,
tıpkı nefir insidadı esnasında sanduka cevfinde misil toplanmasının patogenisinde
olduu gibi fikir ihtilâfı vardır. Mayiin iltihabî aktif bir exudation vetiresile mi,
voksa cebhî-enfî kanatın tıkanması neticesinde ceyb içindeki havanın imtisasile
te˛ekkül eden menfi tazyik sebebile mi, yani bir H y d r o p s ex vakuo'dan ibaret
mi olduu halen de münaka˛a mevzuudur. Belki ceyb içinde menfi tazyik neticesinde muhatı gı˛a eviyesinin imtilâsile transsudation husule g e l e b i l e c e  i kabul
edilebilir bir mihanikiyet ise de, bu transsudation hin ancak cüzî kalması, yani
normal tazyiki nesimîyi tevzin edecek bir dereceye geldikten sonra durması
lâzım gelir. Bilhassa böyle ceybin cidarlarına fevkalmutad bir tazyik yapacak
mıkdarları bulmasını izah kabil deildir .
Mükosel veya mükosele mü˛abih kistlerin tekevvününde nadir rol oynayan
sebepler meyanında cebhî nahiye, ezcümle cezri enfle, hicaç iç zaviyesinde bir
seçme yerini bulan D e r m o i d kistlerle, vilâdî olarak fevhesiz t e ˛ e k k ül etmi˛ ceybi
cebhîlerle, g ı r b a l î hücreleri zikretmek icap eder. Dermoid kistlerin saç, tırnak
gibi deri mü˛taklarından maddeleri. Epidermik kistlerin ise yalnız süt manzarasındaki muhtevisi vasfıdır.
Bazı vakalarda ceyb içinde tahassül eden iltihabî unsurların (hubeybî nesiç
ve polipler) pek ziyade çoalması, gerek bunların kanâtı cebhîyi tıkamaları ile
ve gerek bazı vakalarda m ü ˛ a h e d e edilmi˛ o l d u  u gibi, sırf bunların cidarlara
y a p t ı  ı tazyik neticesinde cevfi geni˛letip deformation'lara sebebiyet vermeleri
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mümkündür. Mü˛ahededen anla˛ılacaı üzere bizim vakada da bu ˛ekil varittir. Ç ü n k ü bu bir kist deil, içi sulb nesiçle tamamile dolu, mahfazalı bir tümöre tesadüf edildi.
Bir de nadir vakalardan
rini hatırlamalıdır.
Birçok vakalarda

ekinokok

mükosel

kistlerinin bir mükoseli anduabilecekle-

veya pyosel, evvelâ kuddamî hüceratı gırbaliye-

den biri içerisinde te˛ekkül ettikten sonra, bu empyemin

ceybi

cebhî

içerisine

d o  r u büyümesile, bu son ceybin yerine kaim olup, bir cabhî pyosel veya mükosel gibi araz vermesi
ceybi

zikre ˛ayandır.

Intrafrontal

hicaplandırmı˛ gırbalî hücrelerden

te˛ ek k ül etmi˛

tekevvün edecek

kolaylıkla iptidaî bir cebhî mükosel olarak alınacakları
sonuncularda burun dahilinde bir tümöre tesadüf

ve

cebhî

mükosellerin,

daha

bedihîdir.

Pnömatoseli, sırf ıntrafrontal
veya c e y b

Çünkü,

bu

edilmiyebilir.
bir

hava ˛i˛i

cidarlarındaki bir tesakkubdan

çıkarak cilt veya si m hak

altında te˛ekkül

havaî bir fıtık o l d u  u n a nazaran
icap eder. Bunlardan

dı˛arı

birincisine

tose', ikincisine haricî veya

asıl

etmi˛

ikiye

ayırmak

dahilî

pnöma-

pnömatosel de-

mek lâzım- gelir.
Dahilî pnömatosel, ceyb cidarlarının, evelce
mevcut bir mükosel veya hidroselin tazyiki altında geni˛ledikten sonra nazofrontal kanatın açılıp,
ceyb muhteviyatının b o ˛ a l a r a k yerine hava kaim

1

lllIP

/

Sa£ cebhî ceyb mükoseli
6

J

olmasıyla te˛ekkül eder. O halde bu nevi müdahale ile açıldıı zaman içinde hiçbir ˛ e y e tesadüf
edilmiyen vakaları, nazofrontal kanatın muvakkat
kapanıp açılmasıyla ve açıldıı zamanlarda ihtibas
•• •

u

ı

•J

~J L

-t

ı

mayıının buruna akmasıyle, adeta ˛ ı t a y a p olmu˛
devrede ameliyatı yapılmı˛ bir mükosel olarak kabul etmek lâ-

bulunduu bir
zım geliyor.
A s ı l pnömatoselin tekevvününe gelince, ekserisi tromatik olan bu vakalara
muhatî gı˛a fıtkı, subperiostal veya sukütane diye üçe ayırarak mutalea etmek lâzımdır. Sonuncular nahiyei cebhiyenin sukütane anfizeminden b a ˛ k a bir
˛ e y deildirler. Pnömosellerin husulünde ceybi cebhînin azmî cidarında tromatik veya patolojik bir madde ziyamdan aksırık, öksürük, sümkürme gibi zefir
cehidleri esnasında veya daimî olarak burun ve ceyb dahilindeki havanın i˛bu
tesakkubdan dı˛arı çıkarak bir hava kesesi husule getirmesi ba˛lıca mihanikiy d i te˛kil eder. C e y b cidarlarındaki defektin b u l u n d u  u noktada, muhatî gı˛anın salim veya delik olu˛u ve yine bu noktada muhatî g ı ˛ a ile periostun birbirine mültasık bulunup bulunmamasına göre y u k a r ı d a zikrettiimiz ü ç grupa
ayırmak mümkün oluyor. Haricî pnömosellerde bunlardan b a ˛ k a , ceyb arka
cidanndaki madde ziyamdan ön kafa çukuru periostu altına veya d i m a  nesci
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içine veyahut buteyni cenbî içine kadar nüfuz eden hava ile te˛ekkü l eden dahili kafavî,

dahili d i m a  ı

ve dahili buteynî

pnömatoseller de

vardır ki,

haiz

oldukları hayatî ehemmiyetleri sebebile ayrı bir bahisde ınutaleaları lâzım gelmektedir. Y a l n ı z , bunların te˛hisinde d i m a  tazyiki arazından b a ˛ k a ve en
katî te˛his

vasıtası olmak ü z e r e muhtelif pozlarda alınacak

tifade edilmesi lâzım geldiini
Tromatik

Mükoseller:

radiografılerden is-

kaydedelim.

Ceybi cebhî mükosellerinm bir kısmı,

intrakraniel

pnömatoseller.n büyük ekseriyeti, bu n a h y e y e isabet eden bir troma neticesi
husule gelmektedir. Bunların içinde bazıları ise troma geçirmekle beraber, bu
troma ile mükosellerin tekevvünü

arasında çok uzun

bir

zaman

geçirmesiyle,

sebeble neticenin münasebeti bakımından çok ˛üpheli kalmaktadırlar. Meselâ
bizim bu v a k a m ı z d a da k ü ç ü k y a ˛ t a b a ˛ üzerine bir sukut neticesinde hasıl
olmu˛ sol taraf cidarı nahiye cildinde bir yarık nedbesi vardır. Bu sukut esnasında, ˛imdiki mükoselin bulunduu taraf nahiyei cebhiyesi üzerine d e bir darbe isabet edip etmediini bilmemekle beraber, aradan pek uzun bir zaman geçtikten sonra mükosel arazının zuhur etmesi, geçirilmi˛ troma ile alâkası olmaması
lâzım g e l e c e  i n e bizi inandırmaktadır. Fakat anamnezlerin ekseriya fennî katiyeti haiz olamayı˛ları, bilhassa mükosel tekevvünü gibi uzun ve mütekattı bir
vetirenin sebebini aydınlatmakta katî bir rehber olamıyacaı ve her˛eyin biraz
muzlimiyetini muhafaza e d e c e  i izahtan varestedir.
Tromatik mükosellerin tekevvünü mihanikiyeti ceybi cebhî cidarına isabet
eden darbenin husule g e t i r d i  i periost ve kemik tard.didir. Husule gelen dahilî
bir periostit muhatî g ı ˛ a y a tesir ederek, evvelâ mahdut, daha sonra münte˛ir
bir iltihabı intaç edebilir. Y a v a ˛ y a v a ˛ ilerliyen ve batî seyreden bu hafif, katarrhal iltihabın exsudation'u nazofrontal kanatın zaman zaman veya daimî tıkanması neticesinde ceyb cidarlarına tazyik ederek, a˛ındırma ve tevsi vetiresini intaç ederek mükosel meydana getirir. E  e r c e y b muhatî gı˛ası afetzede ve
ceyb dahilinde hematom husule g e l m i ˛ ise nazofrontal kanatın insidadını kolayla˛tırabilir.
Ttdavi:
Esas itibariyle ceybi cebhî ameliyatlarının aynıdır. C e y b cidarı
süflisinin en ünsî kısmı trepane edilip, küretlerle ceybin her k ö ˛ e s i n e vusule
müsait büyüklükte bir delik açıldıktan sonra, c e y b içinde mevcut
polip
atılır ve bazan hakikî bir müfriz g ı ˛ a haline gelmi˛, kisî istihaleye uramı˛
olan muhatî g ı ˛ a kürtajla mümkün oldu u kadar radikal olarak kaldırılıp atılır,
cebhî-enfî kanat yeniden ve imkân nisbetinde g e n i ˛ bir surette tesis edilir. Bu
suretle ceyble burun arasında normal halde bulunması icap eden daimî i˛tirak
temin edilmi˛ olur.
Mükosel ameliyatının belli ba˛lı f a r k ı : hicaç cihetinde g ö z küresini tazyik eden ve bazan da cebhî nahiyede inestetik bir çıkıntı husule getiren cidar
tevessü kısımlarını rezeke ederek normal ˛eklin mümkün o l d u  u kadar erken
iadesini kolayla˛tırmaktır.
Biz de aynı ˛ekild e

hareket

ettik.

Trepanation mahalli itibariyle Jansen -
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Ri'.ter usulüne uyarak, ceyb zemininden trepanation^ ba˛ladık ve hicaç deformation'una sebe iyet veren tevessüleri rezeke ettik. Gı˛ayı muhatîyi kürete edip
nazofrontal geni˛ bir i˛tirak kanalı tesis ettikten sonra, cilt ˛akkını tamamile
dikerek ameliyata son verdik. Cevfin drenajı da bir sinüzit ameliyatında yapılan ˛ekillere ve aynı kaidelere uygundur.
Vakamızdaki hususiyetler ˛unlardır: 1. ceybin arka cidarındaki azmi hicab
tamamile re˛folartk muhatı gı§a, periostla dürmer iltisak etmi˛ bulunduundan
burası kürete edilemedi; 2. yukarıda kaydettiimiz gibi, içi mayi dolu bir kese
deil, hemen hiç mayi ihtiva etmiyen, yalnız pek fazla hiperplaziye uramı˛,
hiç bo˛luu kalmamı˛ bir kemik cevfi ile kar˛ıla˛dık. Sinüsün orta hacimdeki
bir ceyb ebadında olduunu da kaydedelim.
On gırbalî hücrelerden men˛eini almı˛ olanlarla, gırbalî - cebhî mükosellerde,
burun cevfinden kolaylıkla vusul kabil olan keseyi bu yoldan açıp yine bu yolla
nazofrontal i˛tirak fethasını tesis etmek te mümkün ve bazı müelliflerce hararetle tavsiye edilmektedir. Nahiyei cebhiyede hafif veya a˛ikâr deformation'la
müterafık, burundan yapılacak müdahaleyi müteakip, hariçten yapılacak tazyikin da yardımiyle kısa bir zamanda defoımation'un geçmekte olduu hakkında
mü˛ahedeler vardır. Bunlar meyanmda bilhassa Hajek'in vakası zikredeer.
Bu müellif sa tarafta mevcut bir rrükoseli burun cevfine a˛ikâr çıkıntı yapmı˛ olan keseyi buradan geni˛ bir surette açıp drenajı temin ettikten sonra, nahiyei cebhiyedeki ileri derecede deformation'un çok kısa bir zamanda silindiini görmü˛tür. .

LASM
gamet öldürücü ve
nüküsleri azaltıcı
biricik Malarya
ilâcı.
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4 Birincikânun 1890 tarihinde € Deutsche
Medizinische
Wochenschrift >
mecmuasının
49 uncu sayısında Emil v. Behering, « Hayvanlarda difteri muafiyeti ve tetanos muafiyeti
hakkında bir makale ne˛retmi˛ti. Bu makalenin
inti˛arı birçok intanlı hastalıklar ve bilhassa difteri sahasında inkilâplar yapan bir dönüm noktasının ba˛langıcı idi. 4 Birincikânun 1890, serum tedavisinin tesisi g ü n ü d ü r . Bunun içindir k;
bu günün 50 inci yıl d ö n ü m ü n ü tesid hususunda, bu sene aynı gün, Marburg üniversitesi tarafından büyük ilmî merasim yapılmı˛tır. Bı
merasimden sonra, Birincikânun 5. inci ve 6. ınc
günleri toplanan ve Almanyadan ve yabanc*
memleketlerden gelen âlimlerin i˛tirak ettikler
ilmî bir kongre akdedilmi˛tir.
Behring
Marburg ˛ehri, 4 Birincikânunda büyük fahrî hem˛erisi namına bir âbide
dikmi˛tir. Aynı g ü n d e Marburg'ta b i r d e immuno-biyolojik tetkik enstitüsü
tesis edilmi˛tir."
Birincikânun ba˛langıcında serum tedavisinin 50 inci yıl d ö n ü m ü münasebetile birçok memleketlerin tıb gazetelerinde ilmî makaleler inti˛ar etmi˛, birkaç
mecmua da bu münasebetle fevkalâde nüshalar hazırlamı˛, ayrıca birkaç kitap de
çıkarılmı˛tır. Meselâ Prof. H. Zeiss ve Prof. R. Bieling'in <: Behring, Gestal
und W e r k » ( V e r l a g Bruno Schultz, Berlin - G r u n e w a l d ) adlı eseri bunlardan
biridir. Bu eser tabip ve kâ˛if Behring'in faaliyetlerini izah etmektedir. Bt
eserde Behring'in metrukâtı arasında çıkan ve b ü y ü k doktorlar ve kâ˛ifler
tarafından kedisine y a z ı l m ı˛ olan mektuplar ve Behring'in kaleme aldıı klâsik
ne˛riyat bahis mevzuu edilmektedir. Bu eser daha ziyade doktorlar için hazırlanmı˛ ilmî bir biyografidir. Bu sayımızda bu eserden b r refeıat dercediyoruz
Çıkan eserlerden ikincisi Dr. H . U n g e r tarafından < Unvergaengliche^
Erbe - D a s Lebenswerk Emil v. B e h r i n g » ( S t a l l i ng Varlag, O l d e n b u r g ) ismile
kaleme alınmı˛ olup kâ˛ifin hayatını kolay anla˛ılır bir tarzda izah eden ve
gayet cazip bir ˛ekilde yazılmı˛ popüler bir eserdir.
Üçüncüsü de « G r u n d l a g e n der spezifischen Therapie und Prophylaxy
bakterieller ›nfektionskrankheiten •
;> ( V e r l a g Bruno Schultz, Berlin - Grünevvald )
adlı ve Prof. Schmidt'in (Marburg) ne˛rettii ihatalı bir eserdir. Tamamile ilmi
mahiyette olan bu eser, bütün sero - bakteriologi sahasına ˛amil ve bütün dünyada inti˛ar etmi˛ eserleri de g ö z önünd e tutarak 1940 yılına kadar yapılmı˛
olan tetkiklerin neticelerini incelemektedir.
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Dünyanın

bütün medenî

milletleri

7i

tarafından

takdir

ve ihtirama mazhar

olmu˛ bulunan Emil v. B e h r i n g ' e , T û r k i y e de de, 28 ﬁ u b at 1896 da Cemiyeti
T ı b b i y e i ﬁ a h a n e fahrî azahın a seçilmek suretile daha o zaman takdir izhar
edilmi˛tir.
etmi˛

Behring - ,

ve her zaman

y a p t ı ı büyük
bu güzel

seyahatlerden

ve misafirperver

birinde Istanbulu da
˛ehirdeki

ziyaret

ikametinden huhusi

bir zevkle bahsetmi˛tir.
Bu s a y ı m ı z d a Emil v. Behring'e ait kısa bir biyografiden b a ˛ k a , Behring'i
iyi tanıyan emekli amiral D r . Ö m e r Fuat Keskin'in hatıralarını da b ü y ü k bir
memnuniyetle dercediyoruz. Makale bu tanınmı˛ T ü r k doktorunun Marburg't a
E. v. BehringTe olan mü˛terek mesaisinden bahsetmek suretile tarihî bir k ı y met arzetmektedir.
Yazı

Heyeti

Behring ve eseri
Prof. H. Zeiss ve Prof. R. Bielirg'in "Behring: Ge˛talt und
Werk„ (Schultz - Verlag, Berlin 1940) adlı eseri hakkında referat.
I 3 u g ü n ilim

sahasında

*•** lojinin pratikte
˛eyden evel Emil

yeni

tatbik

bir

devir

edili˛inin

açmı˛

50 inci

olan

seroloji

ve

yıl d ö n ü m ü d ü r .

immuno-

Bu hâdise heı

v. Behring ile balıdır . Difteri serumile çocukların kurtarıl-

ması, a˛ılarla hastalıklardan korunma, tetanos serumile tetanosun ö n ü n e g e ç m ek
v. s. gibi daha birçok ˛eylerle onun
deerli muvaffakiyetlerini

bu güne

kadar hepimiz takdir etmi˛ bulunuyoruz. Üzerinden yarım asırlık bir
zaman geçtikten

sonra bugün

biz,

yoktan fikir ve i˛ yaratmı˛ ve bütün bir ˛üpheler dünyasına, ve kendi
kalbinin tenkitlerine kar˛ı
çıkmı˛ olan
unu

bu adamın kim oldu-

örenmek

kendisine

"*-'•?¥** ›S&TjV-i'

isteriz.

memleketler

mıntakalarda seyahat

Marburg'da Behringwerke enstitüsünün
modern binası

kıntısız

bir hayat sürerek, meseleleri uzun

suretle

görü˛ünü

imkânını
zaman

muzaffer

veren,

O

acaba

ve

uzak

etmek ve bu

geni˛letebilmek
muntazam

ve sı-

rahatça tetebbu etmek, dü-

˛ünebilmek fırsatını b a h ˛ e d e n servet ve ˛ ö h r e t sahibi zengin

bir

ailenin çocu-

u mu idi ?
Hayır, bu büyük adamın hayatı böyle ba˛lamı˛ d e  i l d i r. Babası, fazla k a z a n cı olmıyan bir muallimdi.

Behring'in sayısı 12 yi bulan karde˛leri de yeti˛tiril-

n
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melerini bekliyorlardı. 11 Mart 1854 d e d o  m u ˛ olan Emil Behring'in omuzlarında bir yıın yük vardı ve bunlar, onun tıb tahsil etmek istemesinin tahakkuk
etmesine uzun zaman engel olmu˛lardı. Nihayet maksadına nail olabilen Behring,
bu muvaffakiyetini
tile çalı˛mak

uzun zaman asker tabibi

mükellefiyetini

yüklenerek

Kaiser - Wilhelm - Akademisine
sahasında ilk
etmi˛tir.

dü˛üncelerini

Bu sırada

Emil Behring'i

1899 dan sonra da

Robert

Fikirlerinin

difteri

tedavisi

Tıb

B o n n ' d a ve

Koc h higien enstitüolgunla˛tıı

ve serum muafiyeti

çalı˛malarının semere
rinde difteriden

borçludur .

sepsis meselesi te˛kil

sünde

görürüz.

Sıfa-

bitirdii

ve

bahislerindeki

verdii 1890 - 1893 senele-

ölenlerin

nisbeti 51,7 % i bulur-»

ken, bir sene sonra birdenbire 24,5 % e d ü ˛ t ü ü
görülür.
eder.

Bunu

1894

sevenlere s

serumu

matbuat,

hitaben, yoksul

satın almak
Mikrop üretme kontrolü

tetanos

yılında

üzere para

hazırlayı˛ı takip
< bütün

hastalar

insaniyet

için

serum

toplanmas-nı te˛vik eden

bir beyanname ne˛retti. Y a b a n c ı memleketlerde de

bu hususta dikkat uyanmı˛ ve hareket ba˛lamı˛tı. Nihayet bütün A v r u p a

mem-

leketlerindeki ilmî enstitüler bu bulu˛u tasvip etmi˛lerdir. Büyük, küçük bütün istatistikler serum tedavisinin muvaffakiyetini
difteriden ölüm nisbeti 50 %
yuvarlak

hesapla 8 % e

v ı

tevsik etmee ba˛lamı˛lardır. Evvelâ

a˛tıı halde, artık

kadar dü˛mü˛tür, eer

serum erken tatbik edilirse muvaffakiyet
1 0 0 % ˛ifaya kadar da yükselebilmektedir.

derecesi
ﬁiryanı

sezenin kesilmesi günden güne azalmaktadır.
hassa O t t o Heubner , Berlin Charite

bu yeni bulu˛ları difteriye müptelâ çocuklar
rinde tecrübe etmekte istical
Heubner'in serum
çocuktan yalnız 16,7

Bil-

hastanesinde
üze-

gösteriyordu.

tatbik ettii 299 difterili
ölmü˛tü, halbuki ora-

ya yakın, fakat henü z serum tatbik edjlmeyen
Bethanien hastanesinde ise, hastalıın ˛iddeti ayni
olduu
halde,
hastaların
Heubrrer, eldeettii bütün

43,1 % i ölüyordu.
neticeleri bir rapor

( 13 üncü dahilî tıb kongresi ) halinde izah etmi˛
ve bu suretle serumun ehemmiyeti ve Behring'in
muvaffak

eseri hakikî mevkiini kazanmı˛tı. Allanın

Behring- müessesesinde serum
veren beygirler

lûtfuns uramı˛ insanların çok defa derhal, çok defa da bütün hayatları
müddetince bir kere olsun, hemcinslerinin, hattâ en zekilerinin bile takdirini

I. G. Farbenindustrie - Aktiengesellschaft
LEVERKUSEN

bütün serumlar ve a˛ıları ve birçok hususî
müstahzarları imâl eder.
N A T › F S E R U M L A R : azamî 7 °/„ albümin
S A F V E A L B Ü M › N › A Z S E R U M L A R : azamî 5 °/° albümin
S A F V E K O N S A N T R E S E R U M L A R : azamî 12 •/. albümin

Konsantre serumlar da yabancı albüminden tasfiye edilmi˛tir. Antîcorps muhtevaları zenginle˛tirilmi˛tir. En ufak hacimlerinde azamî
mikdarda antitoksin ihtiva ederler.

A–IZDAN ALINAN AﬁILAR
P R O F › L A K S › › Ç› N A ﬁ I L A R
TEDAV›
› Ç› N
AﬁILAR
Y ATREN'L›
AﬁILAR
( spesifik ve nonspesifik tesirli)

Hususi m ü s t a h z a r l a r ;
O M N A D I N E » nonspesifik muafiyet tedavisi için
P A R A G E N , intanı mafsal romatizmalarına kar˛ı
L › P A T R E N , lipoid - Yatren kombinasyonu
H E L › S E N , saman hummasına kar˛ı pollen ekstreleri
B A K T E R › O F A G › müstahzarları
ve
E K S T R E V E A M B O S E P T Ö R L E R , frengi te˛hisi için
SEROLOJ› K M › Y A R L A R
TEST SERUMLARI
Y E N › K L E R , kan almak için
S E R Ü L L E R , basit ve steril enjeksiyon için

»ftefairMpvoikcti müstahzarlarının hepsinin Türkiyede izni alınmı˛ deildir.

BEHRINGWERKE
MARBURG-LAHN
t . l t M t l N G rAMMNMıM K U R U I M U V U *

/$fa

Hi pof i z ön fussunun biy olojik surette st andardla˛tırılmı˛ hor monu ve plasent a m ü essir prensibini iht iva eder.
Kullanı˛ yerleri
KAD›NLARDA : Ayba˛ı bozuklukları,
glandüler sistik hiperplaziden mütevellit kanamalar, dü˛ük itiyadı ve
kısırlık.
ERKEKLERDE :

Kryptorchismus.

5>ö31<îfâ&C]
Hi pof i z ön fussunun bü t ü n ekstresi.
Hormon tedavisi olarak tenasül vazifesi bozuklukları ve metabolizma anomalileri, ne˛vünema bozuklukları, tıfliyet, hipofiz esasına balı ka˛eksi,
cinsiyet esasına balı asabiyet ve ruhî bozuk'
luklar ve erken ihtiyarlamaya kar˛ı.

»So«ye*«
Leverkusen

(Almanya)
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kazanamamaları umumî bir kanun gibidir. O r t a y a çıkarılan eseri, kanunlara
ve artık maziye mal olmu˛ büyüklere
kar˛ı müdafaa mecburiyeti vardır.
Behring de bu mücadeleden kendini kurtaramamı˛ ve eski g ö r ü ˛ l e r i
kaldırıp atmakla da muhafazakâr fikirlere bir darbe indirmi˛ti. Tabii mukabil darbeler gecikmedi. Edebiyat ve musiki sanat eserleri bir d ö k m e gibidir. Y a l n ı z
cahil bir kimse daima onu « islâha» t e ˛ e b b ü s e yeltenir ve imkân nisbetinde
her sene «islâh» eder. Tabiî ilimlerde ise vaziyet b a ˛ k a d ı r . Antitoksin-toksi n nazariyesi haricinde, serum kullanılması i˛inde allergi tezahürleri, serum hastalıı v. s. araya karı˛tırıldı. Daima i˛in menfi tarafını alarak iyiyi görmiyen ve
yeni ˛öhretleri çekemiyen kimseler
günlük gazetelerde talî tezahürleri zikretmek yolunu tuttular. H ü c u m a hedef olan taraf, bunlara kar˛ı koymak mecburiyetinde i d i ; yapılan hücumların haklı tarafları d a yok d e  i l d i . Serumun
tasfiyesi ve talî tezahürleri izah ve onların önüne geç m e k için çalı˛mak meselesi
b a ˛ gösteriyordu.
1888 yılında askerlikten ayrılarak, R. K o c h enstitüsünde
ç a l ı ˛ m a  a ba˛lıyan Behring, 1894 de Halle üniversitesi higien ordinaryüs profesörlüüne getirilmi˛ti. Mücadele devam ediyordu. Onun müdafaa tarzı, kendisine yeni dostlardan ziyade
dü˛manlar kazandırmakt a idi. Y a l n ı z Althoff
ve Metschnikoff onun taraf nda idiler. Muvaffakiyetinin bir kısmını ise o zaman
Prusya maarif idaresinin <?. kudretli » raportörü Fr. Althoff'un himayesine borçludur. Behring'in Pariste P a s t ör enstitüsü ile münasebeti de çok kuvvetli bir
b a  halinde idi. Muafiyet ilminin kurulu˛una beraber hizmet etmi˛ olan
Metschnikoff'la dostluu v a r d ı. Metschnikoff,
bu Alman arkada˛ını açıkça
müdafaa ediyordu..
Daha sonraları verem h a k k ı n d a çalı˛malara ba˛ladı.
15. ci dahilî tıb kongresinde (Berlin 1897) verem mücadelesi hakkındaki tecrübelerini ve programını
anlattıı konferansında « h e r ˛ e y antitoksini eldeetmekte ve toksini bulmaktadır»
demi˛ti. S ı  ı r l a r d a verem hakkındaki raporları, Behring ve K o c h ' u n verem sahasındaki bilgilerine muarız bir vaziyet al.yorlardı. Behring 1900 senesinde verem
hakkındaki görü˛lerini ihtiva eden bir eser ne˛retti; aldıı neticelerin ve dü˛üncelerinin kliniklerde tetkikini, sıır vereminden alınan tecrübelerin insanlar
üzerine tatbikini istiyordu. O , süt çocuklarınd a veremin zuhuruna asıl sebebin
inek sütü olduunu kabul ediyordu. Sütün ıslâhı için pratik teklifler tavsiye ediyordu. Bu sıralarda E. v. Behring'in tecrübî tedavi enstitüsü tesis edildi. Behring'in sonuncu büyük ke˛fi, difteri a˛ısının bulunmasıdır ki, bunun faydalı ve
hayatı emniyet altına alan d e  e r i n i bütün dünya ancak sonradan örenmi˛tir.
Difteri a˛ısı her ne kadar bugün umumiyetle tasvip ediliyorsa da, tetanos serumunun kıymetini umumî dünya harbi isbat etmi˛ bulunmaktadır. Bu eser, ˛erefine
yapılan birçok merasim, asalet unvanı, ni˛anlar, unvanlar ve birçok azalıklar
yanında, Emil v. Behring'in «sonuncu zaferi» dir. Emil v. Behring, 3 1 mart
1917 d e ölmü˛tür. Bir adam bu kadar b ü y ü k i˛leri nasıl b a ˛ a r a b i l d i ? d i ye soracak olanlara M. v. G r u b e r ' i n a ˛ a  ı d a k i sözlerde cevap verebiliriz: «Ancak
dü˛üncelerinde fevkalâde biı vuzuha sahip, otokritikle gayet ˛iddetli, mesaisinde
gayet itinalı bulunan, hülâsa ender rastlanır d e r e c e de çalı˛kan ve sebatkâr olan
bir insan bu i˛leri yapabilir».
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Emekli Amiral Dr. Ömer Fuat Keskin'in
E. v. Behring'e ait hatıraları
Dr. Feridun Frik
1 3 ahriye nezareti Sıhhiye Reisliinden Emekli Arrural D r . Fuat Keskin, Behring ile çalı˛ma arkada˛lıı etmi˛ bulunduundan, deerli meslekda˛ımızı Suadiyedeki

evinde ziyaret

ettik.

Meslek hayatında ellinci sene jübilesini idrak e t m e
bahtiyarlıına, geçen sene k a v u ˛ m u ˛ olan ve bir müddet evel bir hastalık g e ç i r m i ˛ bulunan Amiral Fuada,
büyük bir n e ˛ e ve zindelik içinde bularak sevindik
ve Behring'e ait konu˛tuklarımızı Dirim'de ne˛retmek
üzere not ettik :
1889 tarihinde, 20 ya˛ında, tıbbiyeyi
bitirenle:
içerisinde en genç çıkanlardan biri olan D r . Ö m e
Fuat, bahriyeye daha o zamanlar ayrılmı˛ ve 1893
senesinde mümarese için Almanyaya gitmi˛tir. Kısa bir müddet Berlinde kaldıktan sonra, Bonn dahiliye kliniklerinde çalı˛an Dr. Ö m e r Fuat, 1894 senesinde Marburg ˛ehrindeki Behring müessesesine gitmi˛tir. Müessese bu tarihte
mütevazı ve bir katlı binası içinde bulunuyordu. Fakat Behring'in daha o zaman Almanya hudutlarım a˛mı˛ olan ˛öhreti, oraya birçok üniversite talebesin
topluyordu.
Emekli Amiral
Dr. Ömer Fuat Keskin

Dr. Ö m e r Fuat, müessese direktörü olan Behring'e müracaatını
latıyor:

˛öyle <

c Marburg'a geldiimin etesi günü Behring'in yanına çıktım. O r t a boylu
orta bünyeli, sima hatları bakımından ﬁarklı ve hattâ A s y a l ı y ı andıran sakal!:
bir zatla kar˛ıla˛tım. Sıhhatli ve enerjik bakı˛larile ve büyük bir nezaketle ben.
kabul etti. ›lk defa olarak yanında bir T ü r k doktoru çalı˛masından büyük bu
haz d u y d u  u n u söyledi, ve nerelerde çalı˛tıımı sordu. Kendisine gelmezden,
evel çalı˛tıım yerlerin isimlerini saydım, sükûnetle dinledi v e : bunların hepsi
güzel; y a p a c a  ı n ı z i˛ ile söylediklerinizi ispat etmek için yarın bana, Iaboratuvarda çalı˛mak için en lüzumlu vasıtaları hazırlayınız, dedi, ve bana müessesede yatmak üzere bir oda tahsis etti.
Sonra beni Marburg'un bir lokantasında ö  l e y e m e  i n e davet etti. Behring
o zaman henüz evlenmemi˛ti. Bekâr hayatı ya˛ıyanlar gibi, davetlilerini ancak
dı˛arıdaki lokantalara g ö t ü r ü r d ü . Muavinini d e beraber g e t i r d i  i bu yemekte
benimle ç o k yakından ve eski bir dost gibi g ö r ü ˛ t ü . Gayet ne˛eli, fevkalâde
mütevazı ve gayet nazik bir sohbet içinde birkaç saat geçirdik.
Ertesi günü

laboratuvar hademesi

delaletiyle her˛eyi

hazırlamı˛ olmakta-
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aemnun,

profesörü

ziyaret

ettim.

Bir gün evelki
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Behring ite

i˛ ba˛ında ilk

defa temas ettiim Behring arasında büyük bir tenakuz vardı. Gayet ciddî,
sert ve kısa cümlelerle bana ilk nasihati ˛u oldu: Hazır bulunan materiyel üzeinde

çalı˛mak

lar, her˛eyi

talebelere yakı˛ır.

kendi elile

hademesini ç a  ı r a r a k
ildiim istifade

hazırlamak

Bir müessese idare edecek sizin gibi insanmecburiyetindedirler,

dedi

ve laboratuvaı

bunların hepsini geri almasını tenbih etti. Bu ilk dersten

bütün ömrümce mesaimde rehber olmu˛tur.

Dr. Ö m e r Fuat 8 ay kadar Behring'in yanında kalmı˛ ve bu müddet zarımda kendisine hakikî bir çalı˛ma arkada˛ı olmu˛tur.
Behring, sabahları pek erken i˛e ba˛larmı˛. Fakülte talebesine

gösterilecek

ders için hazırlanacak preparasyonların b i r ç o  u nu Dr. Ö m e r F u a t ' a hazırlatır
e talebeye verilecek izahatta iki muavini ile birlikte onu da çalı˛tırırmı˛. Kısa
bir zaman zarfında kendisine büyük bir itimatla balanan

Behring,

müessese-

sinde bulunduu müddetçe Ö m e r Fuat'a yaptırdıı birçok preparasyonları, müessesenin koleksiyonuna koymak üzere saklarmı˛. A k ˛ a m geç vakte kadar müessesede m e ˛ g u l olan Behring, pazar günleri 'de önce müesseseye urar, sonra
her˛eyi yolunda g ö r m ü ˛ insanların d u y d u  u huzur içinde ve çok defa muavinlerile beraber civardaki ˛ehirlere gezmeler y a p a r m ı ˛ .
D r . Ö m e r Fuat difteri bahsi hakkındaki dersin intibalarıni ˛ ö y l e a n l a t ı y o r :
Difteri serumu k e ˛ f e d i l d i henüz birkaç sene geçmi˛ti, serum bahsini talebeye anlatırken, (birkaç sene evel difteriye kar˛ı serum bulunmu˛tur. Alınan
iyi neticeler bu hastalıkla mücadele için elimize iyi bir silâh vermi˛tir. ›lk tecrübelerde ˛u neticeler alınmı˛tır. Sonraki tecrübeler ˛u ˛ e k i l d e sona ermi˛tir. )
gibi cümlelerle konu˛uyor ve kendisinden hiç bahsetmiyordu. H e r cümlenin
sonunda talebe büyük bir heyecan içinde üstadı alkı˛lıyor, o yine ayni mütevazı
eda ile dersine devam ediyordu.>
Dr. Ö m e r Fuat gece yanlarına kadar çalı˛tıı Behring laboratuvarlaıında
g e ç i r d i  i istifadeli ve ˛imdi mazive karı˛mı˛ hatıralarını dünkü gibi anlattıktan
sonra bir fıkra ilâve etti :
«Ra˛it Tahsin merhum bir kongreden d ö n ü ˛ t e M a r b u r g a geleceini bildirmi˛ti. Pazara tesadüf ettii ve profesör de o pazar laboratuvara u  r a m ı y a c a  m ı
s ö y l e d i  i için istasyonda kendisini kar˛ıladıktan sonra ˛ehri gezdirdim, ve ertesi
günü Heidelberg'te bulunan Dr. Hakkı ﬁinasiye gitmak üzere uurladım ve
îaboratuvardaki vazifeme ko˛tum. Profesörün ilk i˛i bir gün evel nerede olduumu sormak oldu. Kendisine vaziyeti anlattım. Misafiri kar˛ılamakla iyi bir˛ey
yaptınız, fakat onu da laboratuvara kadar getirmekle hem müesseseyi gezdirmek,
hem de vazifeyi ihmal etmemek suretile daha iyi bir i˛ y a p m ı ˛ olabilirdiniz,
d e d i . Y a n ı n d a bulunduum müddet zarfında Behring'in bana ikinci ihtarı da
bu oldu. >
Dr. Ö m e r Fuat, birçok tanınmı˛ Alman âlimleri ile Behring'in daha o zaman sıkı münasebetleri olduunu, bu meyanda Salvarsan kâ˛ifi Ehrlich'i Behring'i ziyaret edenler arasında tanımak fırsatına mazhar olduunu söyledi.
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Fransız âlimi Roux ile Behring'in muhaberelerini hatırlıyor, bu Fransız âliminin daha o zaman Behring'in difteri toks'nini bulmak ve serumunu ke˛fetmek
suretile eldeettii muvaffakiyetin Fransada kendisi tarafından tatbik edildiini tasdik ettiini ilâve etmektedir.
Behring gibi büyük bir âlimin çalı˛ma tarzına bir misal olmak üzere Or.
Omar Fuat ˛u fıkrayı da ilâve etti :
«Bir gün bir ˛ehir hastanesinde kolera ˛üphe edilen bir vaka görülmü˛
Hastadan alınan maddei gaita bize de gönderildi. 8 saat sonra hastalıın kolera olmadıını tesbit ettim. Ayni neticeler ba˛ka laboratuvarlarda da teyit edildi ve bu hadise Behring'in bana olan itimadını arttırdı.
Yine bir gün bir ˛arbon ˛üphesi ile yaptıımız muayenede mikroskop preparasyonunu kendisine gösterdiim zaman kültür ile de tahkik edip etmediimi
sordu. Mikroskopla bu kadar a˛ikâr müsbet olan bir vakayı koca âlimin ayrıca
tetkike lüzum görmesine hayret ettim. Fakat kültür muayenesini yapıp da menfi
netice aldıktan sonra Behring'in tavsiyesinde ne kadar haklı olduunu anladım.^
Dr. Ömer Fuat Behring ile olan çalı˛ma birliinden sonra Erlangen'de bir
müddet kalıp Istanbula döndüünü ve 1898 senesinde Etfal hastanesine tayin
edilerek 1909 senesine kadar hastanede vazife gördüünü, bu esnada 1907 senesi yaz aylarında Behring'in 3 hafta için Istanbulu ziyarete geldiini söyliyerek
bu ziyarete ait hatıralarını ˛öyle anlattı :
«Behrin Parapalas otelinde kalıyordu. ›lk defa olarak geldii ›stanbuldan
çok hazetmi˛ti, burada 20 gün kadar kaldı. ﬁerefine Etfal hastanesinde mükellef
bir merasim yapıldı ve büyük âlime ayrıca hükümet tarafından ni˛an verildi. »

ATEBR
Pour injectione

Zerk ˛eklinde kullanılmak
üzere, malarya tedavisinde
ideal ˛izont ilâcı.
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DIRIM

Emil v. Behring'in hayatına
ait bazı malûmat
1854 senesi
bî

Pıusyad a

martının

Hansdorfta

15 inde Behring, g a r
domu˛tur

Babası

muallimdi.
1874, Hohenstein (˛arkî P r u s y a ) gımnasıumunu bitirmi˛ ve Berlinde askerî tıb akademisin
de tahsile ba˛lamı˛tır.
1878, doktorluk

unvanı ihraz ederek,

lin - Charite hastanesine asistan olmu˛

ve

8eı
ionr?

orduda çalı˛mı˛tır.
1882, ›odoformun antiseptik tesirine dair ilk
ilmî travayı.
1887, Bonn (Rhein) da asker hekimi

Fare

serumuna ait ilk ne˛riyatı.
1890, Kan serumu tedavisini tesisi ve Kita
˛ato ile birlikte tetanos antitoksinini ke˛fi
Difteri ve tetanos antitoksinine dair ilk ne˛
riyatı

« Deutsche medizinische Wochenschrift »

N o . 49, 4 Birincikânun.
Pariste «Institut de France

ve -Paris Tıb

Akademisin nden mükâfat alı˛ı.
1892, «Bayer» ı. G . Farbenindusttie Hoechs '
fabrikalarile te˛riki mesaî ederek fabrikasyon halinde antitoksin imâli.
1894,

Halle'de higien

fesörü olu˛u.

ve bakteriologı pro-

Difteri antitoksininin

pratik taba-

bete çıkarılı˛ı.
1895, Marburgfta hig-ien profesörü

olu˛u ve

Geheimrat unvanı alı˛ı.
1896,

Istanbulda

Cemiyeti Tıbbiyei ˛ahane

fahrî azalıına seçilmesi.
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1901, Kendisine

aile asaleti unvanı tevcihi,

N o b e l tıb mükâfatı alması.
1903, Ekselans unvanı

verilmesi.

1904, Marburg enstitüsünün «Behringvverke»
ismini alı˛ı.
1913, Aktif muafiyet için
T. A .

vaki difteri

a˛ısı

hazırlayı˛ı.

1914,

r

Behringwerke> nin bugünkü ˛ekilde

tesisi. Marburg ˛ehri fahrî hem˛eriliine seçilmesi.
1917. 31 martta

E. v. Behring 63 ya˛ında

iken vefat etti.
E. v. Behring ilmî hayatında birçok unvanlar almı˛tır :
Meksika ve Atina üniversitelerinde fahrî doktor; Moskova, Boston, Torino, Newyork, Leipzig,
Liban,
istanbul

Tiflis,
ve

B u d a p e ˛ t e , Londra, Heidelberg,

Smolensk

tıb , cemiyetlerinde

fahrî

aza; ve Bonn, Erfurt, Frankfurt, Berlin, Bologne,
Stokholm, Paris, Torino, Brüksel

ilmî cemiyet-

lerinde muhabir aza idi. Bundan b a ˛ k a kendisine
birçok madalya ve ni˛anlar da verilmi˛tir.

Resimlerin

izahı:

1. ci sayfadakiler,

yukardan a˛aı :

Behring 1881 de asker doktoru.
Behring laboratuvarında,

1890.

Behring 1901 yılında.
2. ci sayfadakiler,

yukardan a˛aı :

Behring 1908 de M a r b u r g ' d a .
Geheimrat ve Ekselans v. Behring,

1914.

Behring 1914 te en küçük olu ile beraber.

Birinci „

s

o

l

d

g

BEHR›NG
D

Behrıng, Dr. Ömer Fuat
ikinci s,ra: D , ﬁefik Hidayet,
Üçüncü sua: Dr. Rasih,
tn arkada var.m gözüken Dr.

›STANBULDA
S e m f

B a ˛ ( a b i p

^

Pa˛a, Dr. ﬁakir Ahmet
Dr. Hüsnü. Dr. Salih Bekir
Dr. Fehmi, Dr. Danyal
Rrfkr. Dierleri idare mumurlandrr
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Die Haut bei typhuskrankeıı Kindern
von

Prof. Dr e Alantar, › h s a n H i l m i (›stanbul)

j \ e r Vefasser teilt die bei Typhus vorkommenden Hauterscheinungen in fol^^ gende Formen ein : Roseola, traumatische Erscheinungen, Komplikationen,
Decubitus

und

G a n g r a e n,

erklaert

ihr Entstehen

aus

internen sowie exter-

nen G r ü n d e n und berichtet ü b e r seine Beobachtungen bei einer Reihe von Faellen in seiner Klinik.

Pannus trachomatosus
von

Dr. A y b e r k , Nuri F e h m i (›stanbul)

^ ^ ach Schilderung aller Symptome der Krankheit bespricht der Verfasser ihre
*• ^ Behandlung und hebt besonders hervor, dass er in letzter Zeit zunaechst
durch perorale A n w e n d u n g von Prontosil album und etwas spaeter durch perorate A n w e n d u n g von Prontosil rubrum und d u r c h Prontosil-Salbe sehr gute
Erfolge erzielt hat. Ferner erwaehnt er, dass die E h r e d e r erstmaligen Anwendung von Methylenblau bei Pannus Prof. Niyazi G ö z c ü zukommt.

Untersuchungen der extrahepatischen Galienwege
von

D o z e n t Dr. B e r k m a n , T e v f i k

(›stanbul)

r \ e ı Autor schildert die Bedeutung der cholecystographischen und Motili* " ^ t a e t s - Untersuchungen (hyperkinetisehe, hypertonische und hypotonische
Dyskinesie) und führt aus, dass dank dieser Untersuchungen
Diagnose der Erkrankungen der Galienwege möglich ist.

eine

frühzeitige

Sprue
von

D r . Ç e l i k . O s m a n ﬁ e r a f e t t i n (›stanbul)

r V . O . ﬁ . Çelik berichtet ausführlich
ü b er 4 S p r u e - Faelle aus seiner
* ^ Klinik und empfiehlt bei Patienten mit fettigem Stuhl, Durchfall, leichter Anaemie öder Stomatitis stets an Sprue zu denken und möglichst Untersuchungen im Laboratorium machen zu lassen. Bei der Therapie hat man stets
vor Augen zu halten, dass die Krankheit eine hypovitaminöse Mangel-Krankheit
ist und hat die Therapi e danach zu richten. Mit Campolon-înjektionen hat der
Verfasser sehr gute Erfolge erzielt.

80

D 1Rt M

Kopfschmerzen
von Dozent Dr. Çetingil, Arif ›smet (›stanbul)
f n der Klinik treten oft neben anderen Krankheiten gleichzeitig Kopfschmer*zen auf, die auf sehr verschiedenen Ursachen beruhen kÖnnen. Der Verfasser
erklaert ihre Entstehungsursachen, wobei er 3 Gruppen unterscheidet, u. zw.
eine organische, eine toxische und eine funktionelle.

Ein Abortus Bang- Fall
von Dozent Dr. Egeli, Ekrem ﬁerif (›stanbul)
^ J a c h einer allgemeinen Schilderung des Krankheitsverlaufes beschreibt der
Verfasser einen eigenen Fall, der zugleich der erste Fall in der Türkei
ist. Auch in der Weltliteratur hat er nur wenige Faelle angetroffen. Durch
Anwendung von Sulfamid-Praeparaten wurde eine grosse Verbesserung erreicht,
jedoch konnte die Behandlung nicht zu Ende geführt werden, da die Patientin
vorzeitig die Klinik verliess.

Die Geschichte der Farbstoffe in der Chemotherapie
von Dr. Frik, Feridun (›stanbul)
r ^ i e Farbstoffe haben vor 65 Jahren ihren Eintritt in die Medizin getan, als
••^man sie zu. Faerbungen von Praeparaten verwendete. Dabei entdeckte man,
dass einige Farbstoffe Bakterien schaedigten öder töteten. 1931 wurde erstmalig ein Farbstoff therapeutisch per os gegeben. Das war der Beginn der Entdeckung einer grossen Reihe von Farbstoffen von hohem chemotherapeutischen
Wert, deren Erfolge der Verfasser beschreibt, beginnend bei Trypanrot und
Trypaflavin und endend bei Prontosil.

Neuropsychiatrie im Kriege
von Prof. Gökay, Fahrettin Kerim (›stanbul)
I Tber die Neuropsychiatrie schreibt der Verfasser, dass ihre Bedeutung
^•^in den letzten Kriegen deutlich geworden sei und erklaert, dass die Nervenkliniken bei der Armee in 3 grosse Gruppen einzuteilen sind und zwar erstens
die Nervenlazarette an der Front, zweitens die Nervenanstalten hinter der
Front und drittens die physiko - therapeutischen Anstalten.

Röntgenschirmbilder

bei

Lungentuberkulose

von Dozent Dr. G ö k m e n , Muhterem (›stanbul)

D

er Verfasser schildert die Bedeutung und Technik dieser Methode. Er arbeitet seit 2 Jahren auf diesem Geb'iAt und bespricht die etwa 100 von
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ihm gemachten Röntgenschirmbilder. Als Material diente Agfa-Fluor-Rapidfilm
öder, wenn erhaeltlich, Agfa-Isopanfilm. Mit der selbst konstruierten AufnahmeVorrichtung wurden sehr gute Bilder erzielt.

Laurence - Moon, Biedl - Syndrom
von Prof. D r . G ö z c ü , N i y a z i (›stanbul)
r \ i e ersten Arbeiten aus der Türkei über dieses Thema stammen von Prof.
* " ^ I g e r s h e i m e r (6 Faelle) und von Dr. Rifat G ö z b e r k (1 Fail). Der Verfasser
beschreibt einen weiteren Fall.

Prognose der Geburt
v o n P r o f . K a z a n c ı g i l , T e v f i k R e m z i (›stanbul)
P
r teilt die Faelle nach einer genauen biologischen und mechanischen
* " J U n t e r s u c h u n g in 3 G r u p p e n : a) normale Faelle, b) Grenzfaelle und c)
pathologische Faelle. Er schreibt, dass es bei den normalen Faellen genügt,
nach bestem Wissen und Können zu verfahren, und dass es bei Grenzfaellen
sowie pathologischen Faellen nÖtig sei in Kliniken zu entbinden. Er empfiehlt,
die Frau waehrend d e r Schwangerschaft körperlich regelmaessig zu untersuchen,
und durch seelische S c h o n u n g die Schwangerschaft zu schützen.

Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Jahre 1939/40
v o n Prof. W . K i k u t h , (Elberfeld)
r " \ e r Verfasser schreibt über verschiedene wissenschaftliche Arbeiten, die im
•"•^ Laufe eines Kriegsjahres in den Forschungslaboratorien der
»Baya*
W e r k e durchgeführt sind. N e b e n Untersuchungen am Molekül des Vitamin B,,
die die Wirksamkeit auch von homologen und analogen Verbindungen ergeben
haben, ja in einem Falle B t sogar an Wirksamkeit übertrafen, werden 2
besondere Tierkrankheiten besprochen, Ektromelie und Aleukozytose. Die
grosste Bedeutun g kommt jedoch den Untersuchungen über die U b e r t r a g u n g
der Malaria zu, insbesondere denen ü b e r das Ergehen der Sporozoiten und der
E. - Formen im menschlichen und im tierischen K ö r p e r . Diese Forschungen
haben hohen praktischen Wert, denn sie stellen die G r u n d l a g e für das Schaffen eines Kausalprophylakticums gegen die Malaria dar.

Über den

Kaiserschnitt
v o n D r . O n u r , A h m e t A s ı m (›stanbul)

P
r erklaert die extraperitoneal© Methode von Latzko und Döderlein, sowie
* - 4 den Cervixschintt und schreibt, dass die letztere Methode in Europa viel
angewandt wird und dass er selbst seit 1927 mit dieser Methode mehr als
100 Operationen durchgeführt hat und nur einen Todesfall erlebte.
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Über die Anwendung von Vitaminen
v o n Prof. Ö k e , M. K e m a l (›stanbul)
r\eı

Verfasser schreibt, dass die A n w e n d u n g verschiedenartiger Vitamine in

" " " ^ der Medizin noch neu sei und dieses besonders in der Chirurgie, wo man
erst

begonnen

habe

mit Vitaminen

zu arbeiten.

Von

zukünftigen

Arbeiten

könne man auf diesem Gebiet n o ch vieles erwarten.

Mucocele in der Stirnhöhle
von Prof. O z a n , V a h d e t t i n

(›stanbul)

T \ e ı Verfasser beschreibt einen Patienten mit einer Stirnhöhle, die nicht
* ^ curettierbar ist, weil die Knochenscheidewand an der hinteren W a n d des
Sinus vollkommen resorbiert war und Schleimhaut, Periost und D u r a mater
miteinander verwachsen waren. Die Stirnhöhle enthiell keine Fliissigkeit und
war hvperplastisch.

50 Jahre Serum - Therapie
| \ e r fiinfzigsten" W i e d e r k e h r des Tages an dem E. v. Behring seine erste
~^Arbeit
über die Behandlung von Krankheiten durch Seren resp. Vaccinen
veröffentlichte, wurde in der medizinischen Welt und besonders in der Stadt
Marburg gedacht durch eine wurdige Feier, einen wissenschaftlichen Kongress,
die Eröffnung eines immunbiologischen Forschungsinstitutes sowie d u r c h eine
Reihe von wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Eines dieser B ü c h e r < Behring
und sein W e r k > wird ausfiihrlich referiert.
-"Erinnerungen an Emil v. Behring
Fuat Keskin, früherer Assistent

hat der pensionierte Admiral Dr . O m e r

von E. v. Behring, seinen

Artikel betitelt, in

dem er von seiner Taetigkeit bei E. v. Behring in Marburg und von v. Benring's Besuch in Istanbul berichtet.

Neo - Uliron
Belsoukluu
˛imioterapisinde
büyük
terakki yüksek ˛ifa nisbeti, ve
fevkalâde iyi tahammül.
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p&ö&aaûaK&OL
En son ke˛iflere dair (II)
O t t O O t z e n ( ›stanbul)
«›lim daimî bir hareket halindedir -. Bu ba˛lıkla y a z d ı  ı m bir makalede
ba˛lıcası 1939 yılma ait olan birçok yeni müstahzarlardan bahsetmi˛tim. H a r p
ve her sahada zorluklar yılı olan 1940 senesi de geçti. Fakat «Bayer > laboratuvarlarının ilmî mesaisi bu yüzden durmamı˛, bilâkis birçok mühim tetkikler
ba˛armı˛tır. Bu y a z ı d a «Bayer :> fabrikalarının 1940 senesi zarfında tababet âlemine v e r d i i yeni silâhlardan bahsedecek
müstahzarları d a z i k r e d e c e  i z .

ve

henüz

Türkiyeye

getirilemeyen

Geçen makalemizde, N e o - U l i r o n u n ke˛fedilmesile b e l s o  u k l u  u ˛imioteıapisinde nasıl yeni bir ilerleme eldeedildiini yazmı˛tık. Uliron sayesinde ilk defa b e l s o  u k l u  u ˛imioterapisi için mühim rol oynayan «darbe tedavisi^ prensibi
kabul edilmi˛ti. Neo-Uliron'un tesir itibarile üstünlüü, kısmen, bu müstahzarların daha iyi imtisasa elveri˛li olmasından ileri gelmektedir ki, tedavinin daha
ilk g ü n ü n d e kan serumunda 11 mgr. % gibi nisbeten yüksek derecede bulunmasından anla˛ılır. Neo-Uliron'un daha çabuk ve mükemmel itrahı sayesinde
teraküm etmesi ve buna balı olarak tâli tezahürlerin husule gelmesi
tehlikesi
mevcut deildir . Bu müstahzar, gerek tahammül ve tesiri ve gerekse kullanılı˛ının iktisadî olması bakımından aranılan vasıfları haiz bulunmaktadır.
«Diseptal A », « Diseptal B ^ ve <•: Diseptal C •> müstahzarları iki buçuk
sene müddetle esaslı klinik tetkiklere tâbi tutulmu˛tur. Bu tetkikler son sene
zarfında tamamlanmı˛tır. Bu tetkikler neticesinde
Diseptal B> nin en fazla
müessir <4 günlük tedaviden sonra 8 0 % ˛ifa, 2. ci darbeden sonra 9 6 % ) ve en
az zehirli olduu meydana çıkmı˛tır. «Diseptal B> ye Neo-Uliron ismi verilmi˛tir. Tedavinin kısa sürmesi
ve bu itibarla kullanılacak mikdarın azlıı gibi
sebepler, b e l s o  u k l u  u tedavisini basitle˛tirmi˛ ve ucuzlatmı˛tır.
Vitamin tetkikleri sahasında Prof. v. Szent-Györgyi ve çalı˛ma arkada˛ları
limondan kristalize bir fraction bulabilmi˛lerdir, bilhassa ˛arî eviyenin hulûî
edilebilmek kabiliyeti üzerine müessir olduu için bu maddeye hulul (permeabilite) vitamini ismini vermi˛lerdir. Citrin «Bayer» namı altında ticarete çıkarılan bu müstahzar, vitamin C tedavisini tamamlayan kıymetli bir maddedir.
Ba˛lıca kullanıldıı saha, viaî purpura ˛ekli altında toplanan hastalıklar ve tek
ba˛ına vitamin C tedavisine cevap vermeyen hemorajik diatezler gibi hastalıklardır. Citrin, aynı zamanda thrombopenique purpurada , nezfî b ö b r e k iltihabında, muhatı g ı ˛ a d a iltihap ve yaralardan ileri gelen ürologi kanamalarında ve
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a k c i  e r kanamalarında da

muvaffakiyetle

tatbik edilir.

ger'in tarif ettii sereuse iltihaplardan eksüdatif

Bundan b a ˛ k a

plörezide,

peritonit,

Eppinempiyem

ve endokardit vakalarında, nezfî, eksüdalı ve mıslî tezahürlere kar˛ı Citrin e Bayer:» in güzel tesirleri vardır.
Pellagraya

kar˛ı Nikotinsaeureamid bulunmu˛tur ki,

g ö r ü r ve henüz kısmen meçhul olan

B vitamini

gurupuna

bir

vitamin

dahildir.

hüceyrelerdeki tahammuz ve irca hâdiselerinde desydrase-hidrogen

vazifesi
Ya˛ayan

nakleden

fer-

ment-büyük bir rol oynar. Nikotinsaeureamid, bu muhammirin parçalanmasından husule gelir. Uzviyetin bu madde sentezine muktedir olamaması, gıdalarla
verilmek suretîle dashydrase te˛kil edebilmesi için, insanı pellagraya kar˛ı koruyan bu maddenin Nıkotinsaeureamide «Bayer» namı altında tedavi sahasına
arzedilmi˛

olmasının ehemmiyeti a˛ikârdır.

Bu yeni müstahzar

yalnız

primer

pellagraya kar˛ı deil, tâli pellagraya
ve prepellagröz b a ˛ dönmesi, ba˛, adale
ve mafsal arıları, bitkinlik, ciltte yanma ve depresyon hallerine kar˛ı da kullanılır. K a r a c i  e r hastalıkları ve alkolizmden ileri gelen cdt
hastalıklarında,
hydroa est valis, her nevi ziyadan
müteessir
olma,
fazla hassasiyetten
mütevellit cilt tezahürleri ve porphyrinurie vakalarında da Nikotinsaeureamide «Bayer» ile bir tecrübe tavsiye edilir.
Ostrogen
müessir
maddelerinin
sentetik
olarak, Cyren adıyla ke˛finden, geçen makalemizde bahsetmi˛tik. Bir senelik klinik tetkik ve tecrübeleri,
Cyren B (diethyldioxystilben-Dipropionat )'nin tatbikte daha üstün olduunu
teyit etmi˛tir. Bu suretle A ve C ˛ekillerinden vazgeçmek
mümkün olabilmi˛tir. Zerk ˛eklinden b a ˛ k a , aızdan kullanılmak üzere hazırlanan Cyren B tabletleri fevkalâde imtisas kabiliyeti göstermekte ve zerk için kullanılan mikdaı
kadar a  ı z d a n verilmekle, zerklerin temin ettii tesirin aynı eldeedilebiimektedir.
Halbuki follikül hormonu ile aynı tesiri alabilmek için, zerk için kullanılan
mikdarın on misli fazlasını a  ı z d a n vermek zarureti v a r d ı r . Cyren B tabletlerine
tahammül dahi fevkalâdedir.
Bütün ne˛riyatta da g ö r ü l e c e  i gibi, Cyren B
taleletleri, daha pahalı olan follikül hormonile tedavinin yerine mükemmel surette kaim olmu˛ ve tedaviyi de ucuzlatmı˛tır. Merhem tedavisinde
kullanmak
üzere ayrıca, diethyldioxystilben'i muhtevi «Cyren merhemi:» de v a r d ı r .
Oxyuriasis,
bilhassa çocuklarda çok görülen bir intandır. Bu müziç parazitlerin imhası çocuk tababetini çok ura˛tırdıı için, bu hususta bir ˛imioterapi maddesine çok ihtiyaç vardı. Hoechst «Bayer» laboratuvarlarında resorcin'den, sarı, biraz zeytî ve hafif demir kokulu berrak bir mayi olan diethylcarba'mate de Tether resorcine monobutylique terkibi eldeedilerek,
Lubisan adı
verilmi˛tir.
›yi bir oxyur ilâcının ü ç ˛artı haiz olması l â z ı m d ı r : emin tesir, yani
barsaklardaki küçük ve büyük kurtları gidermek, vücut için zararsı z olmak ve
kullanılı˛ı basit olmak. ﬁ i m d i y e kadar bu sahada eldeedilmi˛ bulunan muvaffakiyetlerin birçok eksikleri vardı. Kurtları d ü ˛ ü r m e k için malûm olan maddelerin bir çounun devaî geni˛lii mahdut olduundan, bilhassa çocuklarda tali
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tesirlerin önüne bir türlü geçilemiyordu. Dierlerinin ise parazitler üzerine
yaptıkları tesir okadar zayıftı ki, uzun süren kürler veya bir taraftan aızdan
ilâç vermek, dier taraftan da tenkıye ile beraber kullanmak gibi güçlüklere
katlanıldıı halde dahi, tam muvaffakiyet eldeedilemiyordu. Kullanılan maddelerin ba˛lıca tesiri ince ve kalın barsaklarda ˛iddetli peristaltizm husule getirmee inhisar ediyor, bu suretle parazitler muhatî gı˛a üezrinde tutunamaz hale
gelerek dü˛üyorlardı. Bu usulün zarurî bir neticesi olarak barsak adaleleri
˛iddetli bir faaliyete zorlanmı˛ oluyordu ki, bu da ishallere yol açıyordu. Bu
vaziyetin uzun zaman idamesi icap edince, gıdanın imtisası bozuluyor ve
zayıflamaa sebebiyet veriyordu.
Lubisan barsaklarda imtisas edilmedii cihetle, hastanın umumî durumu
üzerine tesir yapmaz. Barsaklara da tesir etmiyerek, ancak oxynur'ler
üzerine spesifik bir tesire malik olduundan, tatbiki kolay olan bu kür neticesinde, 3 gün zarfında kurtlar bütün barsaklardan tardedilir. Oxyur'lerin
biologisi icabı, sürfelerin haricî ve dahilî reinfection yapmalarının önüne geçmek için, takriben 4 hafta sonra Lubisan kürünün bir defa daha tekrarı
faydalıdır. Lubisan, peri ˛eklinde ve küçük çocuklar için ise ufak haplar halinde
imâl edilmektedir.
Karacier, akcier, dima ve adaleler gibi muhtelif uzuvlarda kanın
pıhtıla˛ma
kabiliyetini yükseltici bazı maddelerin bulunduu malûmdur. Fakat
kanama müddetini kısaltmaa yarayan maddeleri daha zenginle˛tirmee ve ˛amil
bir hale getirmee elveri˛li 'bir usulün ve buna elveri˛li test'in ˛imdiye kadar
mevcut olmamasından dolayı, tesiri sabit bir ilâç bulunamamı˛tı. Bazı kanamalar tedavi bakımından büyük zorluklar verirler. Bu sahada cerrahî müdahaleyi
icap ettirecek kadar aır olmıyan veya te˛rihî hususiyetlerinden dolayı cerrahî
olarak çok güç mücadele edilebilen, parankimaî karakterlerli kanamalar ilk safta
zikredilebilir. Bu sebepten, hâd tehlikeye kar˛ı koyabilecek ve aynı zamanda
vaki olarak tesir edebilecek emin bir kan durdurucu ilâcın tedavi sahasında
büyük ehemmiyeti vardır.
Yeni bir standardizasyon usulünün bulunması sayesinde nuhai ˛evkîden,
hususî müessir maddelerin tecridi mümkün oldu. Böyle bir kan durdurucu
ilâç, steril ve albümini giderilmi˛ bir mahlûl halinde hazırlanmı˛ ve ismine
Manetol denilmi˛tir. Manetol, vücudun herhangi bir yerine zerkedilince,
kanama müddetini bariz bir ˛ekilde kısaltır. Kan durdurmada kısmî bir faktör
olan kan pıhtıla˛ması hususunda Manetol ün tesiri in vivo olup, in vitro bir
tesiri yoktur. Bundan dolayı bu müstahzarın, tesiri sadece kanı pıhtıla˛tırmaa
inhisar eden dier birçok kan durdurucu ilâçlarla mukayesesi kabil deildir.
Klinik tecrübelerle de sabit olduu gibi bu tesir, lokal tatbik (tampon v. s.)
suretile de muvaffakiyetli netice vermi˛tir.
€Behringwerke » , sero - bakteriologi sahasında müessir bir dizanteri
a˛ısı
hazırlamaa muvaffak olmu˛tur. Hastalık âmillerinin çokluundan dolayı
polyvalent olan ve « Aldytox > denilen bu a˛ı, Shiga, Flexner, Schmitz, Y ve
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E bakterilerinin lysat'Iarını ve tasfiye edilmi˛ ve Formol vasıtasile zehirler;
tamamile giderilmi˛ Shiga - Kruse - Toxin'lerini ihtiva eder. Depo tesiri eldeetmek için
bu a˛ıdaki müessir
antigenler, aluminiumhydroxyd'e
absorbf
ettirilmi˛tir.
Yumu˛ak ˛ankr tedavisi için Unna-Ducrey basillerinin muhtelif nevileri
kullanılmak suretile t Ulcatren » isminde spesifik, non spesifik bir Yatren a˛ısı
yapılmı˛tır. Bu a˛ı gittikçe artan mikdarlarda veride zerkedilmek suretile tatbik
edilir.
Bakteriologi sahasında
evelce mevcut olanlara ilâve olarak, iki müstahzar
daha yapılmı˛tır ki, bunlardan birisi basilli dizanteriye kar˛ı c Dysanterie Polyfagin» isminde bakteriophagique bir müstahzar ; dieri de tifo ve paratifoya
kar˛ı « Typhus - Paratyphus - Polyfagin s dir.
Senelerce devam eden tetkikler neticesinde iltihaplı adnex
hastalıklarının
spesifik ve non spesifik tedavisi için polyvalent bir antigen kompleksi izha;
edilebilmi˛tir. Adnex hastalıkları tedavisinin güç bir mesele olması, hastalık
mihrakına haricî tedavi tedbirlerde varılabilmesi imkânsızlıı yüzündendir.
Tecrübeler göstermi˛tir ki, spesifik iltihaplar sayısı bir mıntakada oturanlara gore ehemmiyetli dei˛iklikler arzeder. Köylerde oturanlarda adnex
hastalıklarının 30 % u non spesifik, 20 % si spesifik tüberküloz ve 50 % si
spesifik belsoukluu olduu halde, büyük ˛ehirlerde ve limanlarda oturanlarda
belsoukluundan ileri gelen intanların nisbeti 90 % a kadar yükselir. « Behringwerke » tarafından Euflamih adile hazırlanmı˛ olan bu antigen kompleksinin
b/ilii, ayni zamanda hafif bir tahri˛ tedavisile beraber, muafiyet tedavisi yapılabilmesindedir. Euflamin streptokok, stafllokok, koli ve Neisser basillerinden
eldeedilen antigenlerden terekküp eder. Bu itibarla müstahzar polyvalent tesir
edebilen bir antigen kompleksi te˛kil eder ve non spesifik - spesifik tesirinden
dolayı adneksitlerin ve endometritlerin tedavisi için bilhassa elveri˛lidir-
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Tenasül guddeleri, husye ve yumurtalık
kifayesizliinde kullanılır.
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Sıtmada deri dei˛ikliklerine
ait tetkikler
Prof. Marchionini ( Ankara )
1 3 u isim altında, Stokholmda inti˛ar etmekte olan « Acta Dermato - Vene"
reologica » (Cilt 21, Sahife 2 9 9 - 3 4 9 ) da, Ankara Numune hastanesi
cildiye klinii profesörü Marchionini'nin bir yazısı çıkmı˛tır.
Müellif, Ankara Numune hastanesinde ve Türkiyenin muhtelif yerlerindeki
birçok hastanelerde (bilhassa Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde) edindii
malûmata ve mü˛ahedelere ve aynı zamanda bu hususa dair çıkmı˛ literatürlere
dayanarak mutalealarını yazmaktadır. Anadoludaki sıtma vakalarında deri dei˛iklikleri, ba˛lıca tcrsiyana, nadiren tropika ˛ekillerinde görülmekte, kuvartana
˛eklinde ise bunlara tek tük tesadüf edilmektedir. Deride (bilhassa müzmin
sıtma vakalarında) turgor azalması, deri altı ya nesiçlerinin erimesi ve bir
atrofi ˛eklinde tezahür eden umumî tezahürlerden ba˛ka, daha birçok hususi
deri tezahürleri de kaydedilmektedir.
Hyperpigmentation'laLr
bilhassa göze çarpmaktadırlar. Bunlar vücudu
kaplar ve bütün derinin kirli sarı - kahve renginde olması ( çok kere sekonder
anemi ve sarılık neticesi ) suretinde tezahür ederler. Bundan ba˛ka hyperpigmentation'un Addisonismus gibi ( lekeler ˛eklinde muhatı gı˛a pigmentation u )
ve yüzde Chloasma tipindeki ˛ekilleri de vardır. Ellerde çok ender görülen
pellagroid pigmentation'a bilhassa i˛aret edilmektedir. Hyperpigmentation
sebepleri izah edilmekte ve bilhassa surrenal vazifesi bozukluuna, hyperpigmentation ˛ekillerinden bazılarının husulünde çok mühim bir hisse verilmektedir.
Kan deveranı ve cilt eviyesi sistemindeki tegayyürler olarak muhtelit
cinste erytheme'ler bildirilmektedir; bunlar roseol ve morbiliform, skarlatiniform
exentheme petechiale ˛eklinde olduu gibi, purpura hemorrhagica ˛eklinde de
görülmektedir. Erytheme'terdeki deri tezahürlerinin dorudan doruya sıtmadan
ileri gelmeyip, kinine tahammülsüzlükten ne˛et ettiini de göz önünde bulundurmak lâzımdır. Erytheme'li olarak hastaneye getirilen bir tropika hastası
kinin tedavisi yapmı˛ bulunuyordu, kinin kesilince leke ˛eklindeki effloresanslar
kaybolmu˛lar ve yeniden kinin verildii zaman tekrar zuhur etmi˛lerdir.
Sıtmalılarda, gerek bütün dünyada görülen ürtiker ve gerekse Quinke
˛ekli ödemler görüldüü zikredilmelidir. Raynaud hastalıı, acrapyrexie ve
ve hattâ, etraf uçlarının gangreni (bazan ölümle nihayetlenir) ˛eklinde eviye
bozuklukları da görülebilir.
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Bundan ba˛ka ter guddelerinde, tırnak ve saçlarda da marazı dei˛iklikler husule gelebiliyor. Ter guddelerinin hastalanması çok kere ileri derecede
Miliaria cristallina ve Miliaria rubra halinde ve tırnaklarda hematom ve
çizgiler ˛eklinde Leukonychie ve Koilonychie tezahürleri halinde, cilt tezahürleri
ise alopesie symptomatique ˛eklinde mü˛ahede edilmektedir.
Sıtma neticesi husule gelen cilt tezahürleri için çok kere hususî bir tedaviye ihtiyaç yoktur, sıtmanın geçmesile kendi kendine kaybolurlar; bu neticenin çabuk temini Atebrin ile mümkündür.
Nihayet müzmin sıtma, bütün uzviyetin mukavemetini azaltır ve cildin
mukavemetini
zayıflatır. Bazı intanlı hastalıkların amilleri bu zemin üzerinde
inki˛af için, bilhassa müsait ˛artlar bulurlar. Herpes ve zona nisbeten sık
mü˛ahede edilmektedir. Cilt leishmaniose'u ve cilt difterisi müzmin sıtmada
atipik seyrederler. Bu münasebetle Atebrin'in hem sıtma ve hem de leishmaniose
(taZe vakalar) üzerinde müessir olduuna da i˛aret edilmelidir. Cilt lay˛manyasında Neo-Stibosan dahi iyi tesir eder. Bilhassa Plaut - Vincent-symbiose'unun fusiform basilleri ile, spriller müzmin sıtmada ne˛vünema için en
elveri˛li ˛artlan bularak aır ve çok kere ölümü mucip olan Noma necrobiose lar: husule getirir. Bu hususta bütün noma vakalarında sıtma tesbit eden
ve gangren serumu ve Atebrin tedavîsile noma ölümü nisbetini, mevcut
literatürdeki nisbetlerden daha a˛aıya indiren, Ankara Numune hastanesi
çocuk mütehassısı Prof. Eckstein'in mesaisi zikredilmektedir.
Nihayet, sıtmada deri tezahürlerinin hususiyeti meselesi ve te˛hisin emin
olması bakımından olan ehemmiyeti izah edilmektedir. Filhakika bazı eserlerde
yazılanların aksine olarak, derideki bu dei˛ikliin, sıtma te˛hisi için hususî
tezahür ve esas araz karakterini ta˛ıdıkları reddedilmektedir. Fakat bu deri
tezahürlerinin bilinmesinin, hastalıın anamnezi, klinik malûmat, laboratuvar
tecrübelerinden ve sıtmanın hususî tedavisinden tahassül eden umumî tablo
dahilinde bu te˛hise yardımcı olmak bakımından bir kıymet ifade ett'ine
i˛aret edilmektedir. Bunlar, sıtma endemili bölgelerde plasmodi tetkiklerinin
menfi netice verdii pek çok vakalar için bilhassa mühimdir.

Dolanün
Morfin tesirine malik, itiyad korkusu olmayan
sentetik arı ve spazm giderici
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P r O f . N i y a z i › s m e t GÖZCÜ j ü b i l e s i : Türk Oftalmoloji Cemiyeti, çok kadir˛inas ve yerinde bir te˛ebbüs ile. Prof. Niyazi Gözcünün 30. cu muallimlik senesini kutluladiEtibba Odası salonunda yapılan toplantıda, önce Vali Dr. Lûtfi Kırdar ve bunu takiben, Dr.
Murad Rami Aydın ve Dr. Nuri Fehmi Ayberk tarafından muhterem hocanın ˛erefli mazisi
ve yüksek karakteri hakkında hitabelerde bulundular. Bundan sonra davetliler üstadı tebrik
ettiler ve hazırlanan büfede izaz edildiler. Prof. Niyazi Gözcü için, talebeleri tarafından hazırlanan yazılardan mürekkep bir kitap ne˛redilmi˛tir. Bu çok hayırlı te˛ebbüsü -ba˛aranları
alkı˛lar ve Prof. Niyaziyi tebrik eder, uzun salıklar dileriz.

Prof. M a z h a r Os ma n' ın

b a ˛ t a b i p l i k t e n i s t i f a s ı : 26 senedenberi Akliye

hastanesi ba˛tabipliinde memlekete ve bilhassa ˛ubesine büyük hizmetler ifa etmi˛ olan deerli Prof. Mazhar Osman'ın bu vazifeden istifa ettiini teessürle bildiririz. Çek yorucu olan
bu vazife ifasında ba˛ardıı i˛leri bilmeyenler bulunacaını tahmin etmediimiz için, burada
sahifeler dolusu yazı yazmaa kalkı˛madık. Prof. Mazhar Osman'ın dterl i hizmetlerini ˛ükranla anar ve fakülte profesörlüü vazifesinde teksif edecei energisinden daha pek çok ˛eyler bekleriz.
P f . R Ü ﬁ t O R e c e p D u y a r : Prof. Mazhar Osman yerine, Bakırköy Akliye hastanesi ba˛tabipliine Dr. Rü;tü Recep Duyar'in tayini ile müteselliyiz. Herzaman herkese
kendini sevdirmi˛, yüksek' karakterli meslekda˛ımızın da yeni vazifesinde muvaffakiyetini diler ve tebrik ederiz.

Ankara

HlfZISSlhha e n s t i t ü s ü d i r e k t ö r l ü  ü :

Hükümet tarafından evelce

Almanyadan kontratla getirilmi˛ olan Prof. Gotschlich'in kontratı bittii için yerine senelerdenberi idarî direktörlüünü ifa etmekte olan Prof. Server Kâmil Tokgöz'ün tayin edildiini
büyük bir sevinçle bildirir, bu vazifede muvaffak olacaına emin olarak tebrik eder. ayrılan
Profesöre de gördüü vazifelerden dolayı te˛ekkürler ederiz.

F a k ü l t e d e y e n i p r o f e s ö r l e r : Kanunî müddetlerini ikmal eden ve bu müddet
zarfında vazifelerinde liyakat gösteren deerli doçent arkada˛larımızın profesörlüe tayinlerinin vekâlete inha edildiini büyük bir sevinç ve iftiharla bildirir ve kendilerini candan tebrik
ederiz. Bu meslekda˛larımız ˛unlardır : Doç. Muzaffer ﬁevki Yener, Doç. Ekrem ﬁerif Egeli.
Doç. Arif ›smet Çetingil, Doç. Fahri Arel. Doç. ﬁinasi Erel, Doç. Cevat Kerim ›ncedayı.
Doç. Tevfik Berkman, Doç. Muhterem Gökmen, Doç. Besim Turhan, Doç. Hikmet Yalman.
Doç. Zeki Zeren, Doç. Ekrem Behçet Teze], Doç. ﬁevket Soysal. Doç. Münir Sarpyener.
Doç. Zeki Ragıp. Di˛ fakültesinden Doç. Suat ›smail Gürkan.

A l m a n d a h î l i y e c i l e r C e m i y e t i a z a l l  l : Prof. Tevfik Salam ve Kemal Saraçolu meslekda˛larımızm Alman dahîliyeciler cemiyeti aralıına seçildiklerini memnuniyetle
bildirir ve tebrik ederiz.
M u k a v e l e s i b i t e n A l m a n p r o f e s ö r l e r : Ankarada Hıfzıssıhha Enstitüsü Direktörü Prof. Gotschlich, Biologi ˛ubesi ˛efi Prof. Pulewka ile, Numune hastanesi Kulak Servisi
ﬁefi Prof. Max Meyer'in kontratları bitmi˛ ve vazifeleri sona ermi˛tir. Bulundukları müddet
zarfındaki hizmetlerini ˛ükranla anarız. Prof. Laqueur'un kontratı da bitmi˛, fakat yeniden
vazife verilmesi kararla˛tırılmı˛tır.

C e r r a h p a ˛ a h a s t a n e s i y e n i p a v i y o n l a r i : Uzun zamandanberi in˛a balinda
bulunan poliklinik ve matbah paviyonlarının açılı˛ı yapılan Cerrahpa˛a, gittikçe eksikleri tamamlanmak suretile. bir ˛ehir hastanesine yakı˛an mükemmeliyeti almaktadır. Ura˛anları
tebrik ederiz.
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D r . A h m e t ﬁ Ü k r Ö E m e d : Millet Meclisinde ölen mebuslar yerine yapılan yeni seçimde Diyarbakır mebusluuna seçilmi˛tir, arkada˛ımızı tebrik ederiz.
T ü r k O f t a l m o l o j i C e m i y e t i 2 3 - 1 0 - 1 9 4 0 : Prof. Niyazi Gözcü'nün re siîinüe
toplanmı˛tır. Dr. Nuri Fehmi Ayberk iki keratoplasti vakası takdim etmi˛, bu ameliye hakkında mutalealarını bildirmi˛tir. Doç. ›rfan Ba˛ar ve Prof. Niyazi Gözcü bu vakalar hakkında söz alnrak mü˛ahede ve tecrübelerini anlatmı˛lardır.
T O r k O f t a l m o l o j i C e m i y e t i 6 - 1 1 . 1 9 4 0 : Prof. Niyazi Gözcü'nün reisliinde
toplanmı˛tır. Doç. ›rfan Ba˛ar bir Kornea fistülü vakası
takdim etmi˛tir Nizamname mucibince idare heyeti raporu okunarak tasvip edilmi˛ ve yeni idare heyetine : Birinci reis Prof.
Niyazi ›smet Gözcü, ikinci reis Doç. ›rfan Ba˛ar, umumî kâtip Dr. Nuri Fehmi Ayberk.
veznedar Dr. ›smet Ulu, celse kâtibi Dr. Behiç seçilmi˛lerdir.

Yeni eserler:

Hekimlik ve kodın cinsi hayatı - Dr. muzaf f er Sezer,
M a a r if Matbaası, 159 say f a
Bu güzel eserle mühim bazı memleket meselelerini etüd etmi˛ bulunan ve bunları hem
halka, hem hekimlere yarar bir ˛ekilde yazmı˛ bulunan arkada˛ımızı tebrik eder ve Ankara
Haset kitapanesinde satılan eseri tavsiye ederiz.

Ölenler:
P r o f . R e f i k M ü n i r K e s k › n g › l : Uzun yıllar Gülhane nisaiye klinii muallimliini ifa eden ve sonraları Sıhhat dairesi reisliini ifa ederek, Generallie terfi
eden ve son zamanlarda tekaüt olarak ›stanbul Belediye Cemiyeti azalıına seçilmi˛
bulunan deerli meslekda˛ımızın ölümünü büyük bir acı ile bildir.r ve rahmetle anar,
ailesinin acılarına i˛tirak ederiz.
P r o f . W i l h e l m H a b e r l › n g : Alman tıb tabiî ilimler ve teknik tarihleri cemiyeti büyük bir kayıb ile müteellimdir. 22 Austos 1940 günü Düsseldorf üniversitesi tıb tarihi profesörü, emekli general Prof. Dr. Wilhelm Haberling ˛iddetli ıztıraplardan sonra, 69 ya˛ında iken Düsseldorfta vefat etmi˛tir. Tam 30 sene tıb tarihi için çalı˛mı˛, bizzat ara˛tırmalarda bulunmu˛ ve «Mitteilungen der Geschichte der
Medizin >» mecmuasında her memlekete ait birçok yazılar yazmı˛tır. Wilhelm Haberling
Mısırlılarda, klasik eski zamanda, orta çada ve yeni zamanda tıb tarihine ait 115 deerli yazı ne˛retmi˛tir. Yazılarının birçou ise muhtelif harplerde, muhtelif milletlere
mensup orduların sıhhî vaziyetleri mevzuu üzerinedir.
Dr.

Emin

Cemal

S u d a : Büyük

Millet Meclisinde

baren Bolu mebusluunu temsil etmekte olan ve herkes

ilk toplantısından iti-

tarafından

sevilmi˛

bulunan

deerli meslekda˛ın da ansızın ölümünü haber aldık. Rahmetle anarız.
Dr.

C o l l i n s : Ankara Hıfzıssıhha

mı˛ ve burada

bulunduu

mektebi direktörlüünden geçen sene ayrıl-

müddetçe kendini

herkese

sevdirmi˛

olan Dr. Collins'in

dahi Amerikada bir ameliyat neticesi vakitsiz ölümünü teessürle örendik.
D r . N a z i f F e l a t u n : Mektepte gözlüklü Nazifi hocaları kadar, arkada˛ları da
severdi, daima güler yüzlü ve ˛arktan garba bütün Anadoluda ifa ettii her hizmette
muhitinde derin sempati uyandırmı˛tı. 1918 ne˛etli Nazif, vakit az ölümü ile hepimizi
müteessir etti. Ailesine sabır diler ve rahmetle anarız.

Dr. Feridun Frik

Türkiye Basımevi

Genel yazı i˛leri direktörü

›st. Ankara Cadd. Tel. 2415?
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[ Grâıaflfla popırasa
Dikkat:
Dirim,, okuyucularına bir hizmet olmak üzere, bundan
sonra her sayımızın bu sayfasında, lususî ve meslekî ilânları
parasız ne˛retmee karar verdiimizden, bu gibi ilânların 5
satırı geçmemek üzere, "Dirim,, yazı i˛leri direktörlüüne gönderilmesini rica ederiz.

Dervolt, l'Offic'ne ou repertoire generale de pharmacie pratique
Y u k a r ı d a adı yazılı kitap,

mümkün o l d u  u

alınacaktır. Bu kitabı satmak istiyenierin

kadar yeni tabı

olmak

üzere, satan

b ü r o m u za mektup veya telefonla

bildirmele-

ri rica olunmaktadır.

Hükümet tabiplerinin vazife ve hakları
H ü k ü m e t ve Belediye tabipleri tarafından

büyük

Vekâletince takdir edilen b u eserden satın almak
biologi enstitüsünde, müellifi
edebilecekleri

bir rabe t kazanan ve

istiyenierin,

Dr. Necmettin Ülker'den 50 k u r u ˛

Sıhhat

T ı b Fakültesi

Mikro-

mukabilinde

tedarik

bildirilmektedir.

A c e ' e satılık

mikroskop

Leitz markalı, 1 a. immersion, objektif N o : 4, ve N o : 3 okülerli,
plaklı bir portatif

mikroskop

acele olarak ve

immobil

platin

140 liraya saılmaktadır. ›stiyenierin

bü-

romuza müracaatları.

Satılık

mikroskop

Reichert markalı ve 1929 modeli, immersion'lu
bir mikroskop, ucuz fiatla

ve

ultramikroskoplu,

iyi

bakılmı˛

satılıktır. Arzu edenlerin b ü r o m u z a veya, Yerli Mallar Pa-

zarı Çanta kısmında Bay Hüseyine müracaatları.
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Klinii N o . 2, ( Nisan )

Psikologik b a k ı m d a n cisimlerin b ü y ü k l ü  ü n ü n
tayini :
›drar yolları ta˛ları
A k c i  e r vereminde Collapstherapie
Romatizma ve misli gı˛alar
Fievre ve antithermique'ler
Endocrinologie'de uyku te˛evvü˛leri
Diyabet ve cerrahî
Sialodochitis verminosa
Memleketimizde Kalaazar
Pleuresie'de Pyramidon tedavisi
Apandisit apselerinin n a d i r ˛ekilleri
›ki had ve bir müzmin lösemi lenfoid
›ki fievre b o u t o n n e u s e

gözlerle
Dr. Nihat Bayrakdar
Dr. Feyzi T a n e r
Dr. Kemal Saraçolu
Dr. Saliha T u n ç e r
Dr. A b d u l l a h Begana
Dr. Aziz Yeginsoy
Dr. ﬁinasi Kıpçak
Dr. Kâmile ' A y g ü n
Dr. Cevdet Tan
Dr. ›hsan Ekin
" Dr. H a s a n S a r ı b a ˛
Dr. Remzi Kocagil
Dr. Ra˛it Sacı

Deri hastalıkları ve Frengi Klinii A r ˛ i v i N o . 35/36, ( Birincite˛rin 1939 )
Cilt hastalıklarında .ultraviolet tedavisi
Cilt hastalıklarınd a elektrofizik tedavisi
Cilt hastalıklarında terleme tedavisi
Sarcoma idiopaticum multiplea hemorrhagicum

Prof. Laqueur
Prof. Laqueur
Prof, Marchionini
Dr. ﬁadan Tor

s
s.

S.
S.
S.

s.

S.
S.

s.
s.
s.
s.
s.

4S

48
62
67
69
75
80
81
84
94
95
96
100

s. 2131
s. 2134
s. 2136
s. 2144

Deri hastalıkları ve Frengi Klinii A r ˛ i v i N o . 37/38, ( M a r t )
Merkezî A n a d o l u d a iklim tesirile görülen
Cheilitis Abrasia praecanserosa üzerinde
carsinom

cilt hastalıkları Prof. Marchionini
Doç. Cevat

Kerim

S. 2195

tncedayı

S. 2202

Prof. Marchionini
Dr. Cemal Pekta˛
Dr. E˛ref Salar

S. 2225
S. 2234
S 2238

Deri hastalıkları ve Frengi Klinii A r ˛ i v i N o . 39/40 ( Temmuz )
Orta A n a d o l u d a görülen seboreik ekzema
Bir Cheilitis glandularis simplex
Bir taraflı ve tek plaklı porokeratose de Hibelli
istanbul Seririyatı N o . 10 ( Birincite˛rin )
Zatürreeye dair
Situs inversion

tetkikler
viscerus

totalis

Dr. Osman ﬁerafettin Çelik
Dr. Kemal Saraçolu

Klinik Radiologi N o . 3, ( ›kincite˛rin )
Kapalı kırıkların merkezî grifonla tedavisi
A k c i  e r t ü b e r k ü l o z u n d a röntgen gurup muayeneleri
Mirfak mafsalında büyük serbest mafsalı cisimler
Poliklinik N o . 89, ( ›kincite˛rin )
B ö b r e  i n habis urları
Çocuk kemik kırıklarında osteosynthese
H a d pyurie vakası

S.
S.

153
162

Dr. Sırrı Alıçlı
Dr. ›hsan Rifat Sabar
Dr. ›smet Savman

S.
S.
S

52
60
71

Dr. Selim Erkun
Doç. M ü n i r Sarpyener
Dr. Niyazi Ö z s o v

S.
S.
S

141
154
158

