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Kimya 86/.Biyokimya ABO 

Ac1 sadece insan hayallmn bir 
gen;egi degil. aym zamanda varolu
~un bizi i~ensine soktugu her onsuz 
hasara kar~1 o kadar olagan ve ka~l
mlmaz bir olayd1r. Eger sadece ila~
lann ac1yt dtndirecegi dli~linlilliyorsa . 
t1bbi tedavi ve saghk polilikalan 
bliylik bir yamlg1 i~erisindedir . Prob
lem tek ~ozlim i~in olduk~a bliylik ve 
karma~1kllr 

lstatistik~ilerin ula~hklanntn ote
sinde, tabiki. sadece saytlar insan 
aCISinln etkilerini ol~emezler. Ancak 
bir tak1m say1lar problemin konusunu 
anlamada yard1mc1 olabilir. Bu ko
nuda en glivenilir veriler, beklendigi 
lizere, kuwetli saghk blirokrasilerlne 
sahip ve kay1tlann dlizenli olarak tu
tuldugu endlistri lilkelerinden gel· 
mektedir. Omegin Birl~ik Devletler
de. agn , y1lda toplam 120 milyar 
dolara mal alan 900 milyon kay1p 
i~glinline neden olmaktad1r. Ameri
kahlann ylizde 3'li her glin , ylizde 
lO'u her hafta ba~ agnsmdan yakm
maktadlr. 20 milyon insan arthritis
den, 7 milyon insan s1rt agnlanndan 
~ikayet~idir. Kanser, AIDS, depres
yon ve hesaplanamayan durumlar 
Amerikahlann y1lda en az 1 milyar 
dolan analjeziklere harcad191n1 gos
termektedir. Bu sadece ABD'dekl 
durumdur. Avrupa, Asya, Afrika ve 
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GOney Amerika i~in kar~tla~ttnlabilir 
veriler hen liz mevcut degildir . 

Her Olke ya da her ktta i~in dCJ9ru 
rakamlann yoklugunda, agnnm, ka-
9tllara dokOimemi~ . evrensel dere
cesini ifade etmek l~in dlinyada her 
ytl harcanan 30 bin ton aspirinden 
yola ~tktlabilir. Aspirin Iicari olarak 
ilk kez 1899'da ortaya ~tkmt~ltr. Bu 
yOz klislir ytlhk ilac; da91 , her gec;en 
gUn giderek artarak, agnnm tedavi
sinin henliz uzak oldugunu goster
mektedir. 

Modem hptaki geli~melere rag
men agn neden halen bu kadar di
ren~li? Cevap, c;agda~ dO~lincedeki 
yava~ devrimin altmda yatan iki 
temel prensibi anlamayt gerektirir. 
Ilk once, agn sadece ltbbi bir durum 
ohnamn otesindedir. Kaynagt , ilac;
lann tedavi edemeyecegi c;evresel. 
sosyal ve politik felakeller olabilir. 
Agnnm durdurulmast demek zul
mlin ve i~kencelerin sona ermesi. 
yoksulluk ve su~un , ac;hk ve dep
remlerin durdun•lmast demektir. Bu 
ac;tkc;a , sadece doktorlann yapabile
cegini c;ok a~maktadtr. 

lkinci olarak, agn sadece bir si
nirsel ve sinir ileticileriyle ilgili bir 
sorun haline indirgenmemelidir. 
Sadece sinir sistemimizin biyokim
yasma degil , aym zamanda ki~iligi 
mize ve kOitOrlimlize de aittir. Agn, 
geleneksel hbbm tamamen ihmal 
ettigi ~ekilde olduk~a ki~iseldir . 
Ge~mi~e baghdtr. Ortam degi~imle
rinde ve sosyal gruplara gore degi
~iklik gosterir. Degi~ik topraklann 
lirilnli olan saraplann farkt gibi. agn 

Decartes'in De'l Homme 
(1664) adh eserinde, insan 
sinir slsteminin gosterlli,i. 

28 

Plero della Francesca'ntn La Flagellazione isimli tablosu. Bir 
yoruma gore d•,takl flgurlerden ikisi P!~ro zamantnda ya,am•,, 
evlatlartnl kaybeden lkl babaya aittir. U!filncil ki'i Ideal oglu 
slmgelemektedir. lki baban1n !fektigl ac1 l!fin lsa'ntn 1farm1ha 
gerili' sahnesi lie betlmlenmek isteml,tlr. 

yoresel c;evresinin kokusunu ta~tr . 
Ki~isel inan~lar ve sosyal deneyimler 
agn ile oyle giri~imde bulunur ki 
analjezikler bu dururnda etkisiz ya da 
gereksiz olabilir. 

Agn, kliltlir farkhhklanmn etkisini 
de yanstlmaktadtr. Bazt toplumlarda 
ve Ulkelerde buglin bile devam eden 
kam~tlama ve sopa ile dovme gibi 
act verici yasal cezalar kullamlmt~hr. 
Agnya kar~1 biiylesi farkh tepkilere 
dOnya ~aptnda tUm kliniklerde rast
lanmaktadtr. 1992'de kronik s1rt 
agnh hastalar ic;in yaptlan. Amerika, 
Japonya, Meksika. Kolombiya, ltal
ya ve Yeni Zelanda'yt kapsayan kol
tlirel bir c;ah~mada fonksiyon bozuk
lugu seviyelerinde, en yOksek 
oranda Amerikahlar olmak Ozere. 
onemli farkhhklar belirlenmi~tir. Sa
kathk tazminatt ya da sigorta
biyolojinin degil. kOitorOn bir ger~e
gi- s1rt agnst ~ikaye tleriyle ~ok ya
kmdan ilgilidir. Omegin, lsvec; 'te , 
1952 ve 1982 ytllan arasmda rheu
matoid arthritis ic;in kahct sakathk 
tazminatt artt~ gostermezken, strt 
sakallanmalanndan kaynaklanan 
kahct sakathklar i~in sigorta oram 
yOzde 38 art1~ gostermi~tir . 

Ktsacast agn, sadece biyolojinin 
bir OrOnO degil karma~tk bir biyokOI
tOrel olaychr. Tabiki , akut ya da kro
nlk. kotO huylu ya da kotO huylu ol
mayan farkh torlerdeki agnyla 
tamamlamrken dikkatli olunmahdtr. 

Aynca yeni ila~ tedavileri geli~tirme
ye olanak verecek, sinir bilimindeki 
son geli~melerin anla~tlmast gerekli
dir. Bu tedaviler bazen ilac;lann (an
tidepresanlar ve steroidler gibi) 
kombinasyonunu i~erebilir. Kombi
nasyonlar, tek bir ilacm glici.inli arlt· 
nr ve sinir sisteminde daha fazla 
bolgeyi etkiler. Ancak, agnntn gide
rilmesi ic;in etrafh bir program ne 
kadar aktlct olursa olsun, ilac; biyolo
jimizi ya da koltor etkilerini hesaba 
katmakstztn verilir. 

Actya bu biyokOIIOrel yakla~tm, 

ballltbbtmn ~ok oncesine, Descartes 
zamamna kadar uzanmaktadtr. Bu 
zamanlardan lie; resim c;ah~mast agn 
do~Oncesinin batt kronolojisindeki 
yerini belirlememize yardtmct olabi
lir. Bunlardan ilki ltalyan Ronesan
st'ntn me~hur lablolanndan Piero 
della Francesca'nm The Flagellation 
(1450) c;ah~mastdtr. Tablo gizemler
le dolu olmasma ragmen, acmm 
kliltOrel bir modelde, teknik bir dille 
agn hakktndaki du~Onceleri de yan
sttmaktadtr. 

Agn gibi , resirn de cevaplardan 
c;ok sorulardan esinlenir. Kamc;tla
nan kim? Restm tarihc;ileri genellikle 
i~teki manzara• ., lsa 'mn cezalandtnl
mast olarak tarif etmektedirler, 
ancak $Uphel.:!· de vardtr. Dt~ tarafta 
duran oc; ki~ kimdir? KostOmleri 
ac; tkc;a ressam .. J aym c;agda ya~amt~ 
olduklanm g< stermektedir. Fakat, 
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tek bir resim neden bu kadar farkh 
zaman donemlerini birlikte i~er
mektedir? Uzmanlar farkh teoriler 
onermelerine ragmen , ac;tk bir 
yorum mevcut degildir. Bu tablo 
agn hakkmda bize ne anlattnakta
dtr? 

Resim tarihc;isl Marilyn Lavin 'in , 
dtsanda duran Oc; figlirden ikisini ta
mmlamast cevap ic;in bir dayanak 
olu~turmaktadtr : Her ikisi de yakm 
bir zamanda CJ9ullanm oiOme ya da 
kotOrilm btrakan bir hastahga kur
ban venni~lerdi. Aralannda duran 
c;tplak ayakh adam kaybedilen evladt 
simgeleyen ideal bir figOrdO . Bir
denbire , Piero 'nun bu figor ic;ine 
kamc;tlanan lsa 'yt yerl~tirmesi daha 
ac;tkhk kazandt. lsa 'ya uygulanan act 
iki babamn duygulanm ifade elmeye 
yanyordu. Sonuc; olarak, resim ag
nnm insan davram~ma yon veren 
dinsel bir yorumunu (Tannmn CJ9Iu
na bile uygulayabildigi) ortaya koy
maktadtr. Resim iki babanm c;ekligi 
anlat tlamaz actyt bu kulsal drama ile 
ozde~le~tirmi~lir. 

Bu noktada belirtilmesi gereken. 
acmm ttpta oldugundan daha fazla 
sosyal c;evrede yer almastdtr. Bun
dan ba~ka, act , henOz fiziksel act ve 
zihinsel ya da duygusal act kategori
lerine bOIOnmemi$lir. Piero, bu tab
losunda her ikisini e~it olarak aynt 
zeminde ele almt~hr. 

Piero della Francesca 'dan 200 ytl 
kadar sonra Descartes stkhkla bah 
bilimsel yonteminin kurucusu olarak 
ahmr. acmm anlamt problemine us
laca ve bOyOk olc;Ode etkili bir 
~ozOm getirdi: Onu kafasmdan ~~ 

kardt. Anlamm ortadan kalkmast 
ic;in onun c;ok bilindik diz c;okmo~ 
adam figlirOnO ic;eren bilimsel ince
lemesi De I'Homme'den (1664) ~ok 
da uzaklara bakmaya gerek yoktur. 
Burada Descartes ac tyt insan sinir 
sistemini kullanarak a~tklamt~ltr. 
Cartesian fizyolojisi sinirleri "hay
vansal ruh .. denilen kOc;Ok varhklann 
olu~up beyinde birikmesini saglayan 
i~i delikli baglanlt tlipleri olarak ele 
ahnmaktadtr. brnegin, ate~ ayakta
ki bir sinir lifini etkilediginde bu his 
dogrudan beyine ilelilir ve hayvansal 
ruhlar a~agtya dCJ9ru sahnarak aya-
9tn ale$1en c;ekilmesi sa91antr. Onun 
bu benzehnesi Descartesin vOcudun 
temel olarak bir makine oldugu dO
~lincesini yanstlmaktadtr. Ayaktan 
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beyine giden uyan, ltpkt 
bir kablonun bir ucundan 
~ekilmesiyle kar~t tarafta 
takth bir zi lin c;a lmast gibi 
actyt Oretmektedir. 

Actntn bu mekanistik 
yorumu O~yOzytlhk bir bi
limsel anllmdan gec;erek 
hayvansal ruhlann yerini 
smtr ileticileri almt~tlr. 

Descartes actntn onu 
olu~turan vOcutsal meka
nizmamn tammlanmastyla 
tamamen anla~tlacagm t 
ongormektedir. Bu yakla
~tm organik ya da bbbi 
model olarak bilinir, insan 
sinir sistemi ile ilgili kayda 
deger aynnllh bilgi sagla
mt~ltr. Ancak, Descar
tes'tn bu d0$0ncesinin de
zavantajt da apac;tk 
ortadadtr. 

Neyin eksik o/duguna yeniden 
bakaltm: Bu figOrden diz c;okmO~ 
adamm inancmt, fakir mi yoksa zen
gin mi , aristokrat mt, halktan biri mi , 
gene; mi . orta ya~h mt, Franstz ya da 
Finli mi. hatta erkek mi yoksa di~i 
mi oldugunu anlamak mlimkOn de
gildir. Piero della Francesca'ya gore 
oldukc;a onemli olan sosyal yapt bu
rada atmamen gozardt edilmi$1ir. 
Giysi yok, aile yok, iklim yok, sadece 
figOrOn sayfadan ftrlamastnt onleyen 
bo~ bir zemin Ozerinde dalgm bir 
c;tplak resmi. 

Bu eksiklik ashnda bir kusur saytl
maz. Descartes burada sinir sistemi
nin bir X-t~tnt resmini yanstlmak is
temi~tir. Resimden evrensel bilimi 
bozabilecek faktorleri uzakla~llrmJ~
tlr. Actntn herkeste , heryerde her
hang! bir zamanda ya~anabilecegini 
gostermek istemi~lir. Acmm bu ev
rensel resmi , aym zamanda da ta
rafstz oldugunu gostermektedir. Agn 
tarll~mastm bir anatomi ve fizyoloji 
tarlt~masma donO~tOrmO$tlir. Piero 
actya kOitOrel bir model onerirken. 
Descartes altemalif olarak gOncel
le~lirilmi~ . tamamen biyolojik bir bi
limsel ac;tklama getirmi~tir. 

Descartes'in De I'Homme'yi ya
ymlamast ile act ve anlamt arasmdaki 
tarih uc;up gihnemi~tir ~Ophesiz. 
Bunun yerine, Descartes 'ln yardtmt 
ile bilimdeki duraganhk act hakktn· 
daki biyolojik olmayan yorumlan 
basttrmt~ttr . 19. yOzytl boyunca ana-

George Dergalis'in Anguish 
isimli eseri (1 g2a1 

tomi ve fizyolojideki bliyOk geli~me
lerle, din bilimi, filozofi , foll1lor ve 
edebiyatm bir zamanlar baskm olan 
sesi act tartt~malanna gelince ktstl· 
mt~ ya da ilgisiz kalmt~ltr . Daha 
sonra tloktorlar tom actyt zarar 
goren dokudan beyine giden sinir 
sistemi boyunca iletilen elektro kim
yasa l uyanlann etkisi olarak ele aldt. 
Hi~bir lezyon bulunmadtgt durum
larda, histeri te~hisi konan kadmlar
da stkhkla oldugu gibi, doktorlar agn 
ya kmmalannm yersiz oldugunu sa
vundular. 

Ktsacast lip, acmm anlammm 
· resmen ortadan kaldtnlmastydt. 
Ancak, bu resmi yok sayma insanla
nn acmm kayna9tnt bulma iste!jini 
tamamen yok edemedi , sadece ye
niden ~ekillendirdi ve onu biraz bi
linc;alllna itti. 

Komedi , orne!jin. kahramanm 
aptalca sava~arak kendini yaralaytp 
bereledigl bir ronesans klasi!ji Don 
Ki~ot'ta oldugu gibi act ve gOimeyi 
bir araya getirmektedir. Actlanna 
ragmen bu ytlmaz kahraman en 
komik yel degirmeni sahnelerine bile 
onemli bir anlam yOklemektedir. 

Batt kOitOrO acmm ttbba ail oldu
gunda hemfikirdir. Doktorlann tOm 
cevaplan bildi!jlni kabul, ebnekteyiz 
(Ashnda bilmiyorlar) ... 1An~ak biyo
medikal ara~llrmalar . komedinin i~e 
yaramaz bir gOimece oldugunu do-
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Kinezlterapi lumbago ve siatlkten yakman hastalarda buyuk bir rahathk saglamaktad1r. 

~Onenler i~in sOrpriz olabilir. Baz1 da tlbbi modelin zalerinin bir betim- k1sa hastanede kalm1~lard1r. 
ara~hrmacllar . gOimenin analjeziye lemesidir. Ac1 , burada konusu ol- Ac1yla ili~kilerimizde kOitOr ve 
kar~1 vOcudun kendi tepkisini uyara- mayan. kendini ~evreleyen sosyal inan~lann onemi, ctkili ila~ tedavile-
bilecegme inanmaktad1rlar. lyimser dOnyadan tamamen soyutlanm1~ rine kar~1 olu~n d1rencin keskin bir 
bir bakl~ a~ISIOIO hastahklann atlatd- sessiz bir ~lghk olarak kendini gos- iladesldir Hastalar Slkhkla doktorun 
masmda ve daha saghkh olunmasm- termektedir. Aynlm1~ dikey dOzlem- verdigi narkotikleri kullanmay1 red-
cia yard1mc1 olduguna clair giderek ler boiOnmeyi daglimay1 !lade et- detmektedirler. Omegin. b1r~ok 
a11an bir kan1 vard1r. Komedi , ashn- mektedir. Aynca, ac1 , bo~lukta gidip Amerikah ac1y1 iyile~tirmek i~in daha 
da k1smen msanlann ne kadar s1k- gelen elektro kimyasal uyanlardan fazlasm1n yaplimasm1 dO~Onmekte , 
hkla bilin~sizce ac1ya verdigi kOitiirel daha lazla degildir. Dolaylslyla ac1, lakat aym zamanda ila~ almay1 da 
ve ki~isel anlamlan ortaya ~1kar- bizi sayg1nhktan. kendi kendine istememektedirler. Bu inceleme 
maktad1r. l~kence ve kan-koca kav- hak1m ohnaktan ve ki~iligimizden ac1y1 dindirmede ila~lann kullam-
gasl ac1y1 politik, sosyal ve seksOel bile S1y1rd191 ~eklinde yeniden ta- mmda yanh~ bir~eyler oldugu yo-
gO~ Oretmede kullamr. Prolesyonel n1mlanml~t1r nOnde yaygm kOltiirel olguyu beige-
gOre~ ve boks ac1y1 eglenceye ya da George Dergalis .in resminde ima lemektedir. Bu agn kesic1 
spora donO~tiirmektedir. Mahkeme- edilen teror bugOn bir~ok msamn narkotiklere clan diren~ y1lda mil-
Jere ba~vunnak acmm verdigi zaran ollim korkusundan ~ok daha lazla , yonlarca yasal ya da yasal olmayan 
nakite ~evirme olana91 saglar. ac1 ~ekmekten korktugunu hallrlat- ila~lan tOketen bir Olkede kar~1m1za 
Bazen bu miktar ki~inin tlbbi tedavisi maktad1r. $0phesiz, doktorlar ve ~1kmaktad1r. Bu paradoks Amerikan 
i~in gerekenin de Ozerindedir . halkm kendilerini bu tOr bir korkuyu kOI!OrOnlin ve belki gene I olarak ball 

Acmm resmi olarak anlam1 olma- yenecek etkili ila~ tedavileri ile ilgili kOitOrOnOn bir ~ekilde insanlarda ac1 
d1gma inanmakla birhkte , henOz bu olarak egitmeleri gereklidir. Orne- ile ilgili ~ok lazla ve tutars1z inam~lar 
anlamm ihmal edi ldi~i l:ir durumu gin , merlin kanser hastalannm kurdugunu gostermektedir. Yapll-
gormO~ ya da i~itmi~ degiliz. Bu tOr yOzde 9S'inde agny1 kontrol edebil- mas1 gereken 1~ . muhtemelen im· 
bir ikili dO~Oncenin sonucu derin bir mektedir. SOrekli olarak gereken kans1z clan ve bizi George Degalis' in 
karma~d1r. dozlarda analjezigin intravenoz korku verici bo~luguna hapsedecek 

<;:agda~ goru~un karma~1kh91 (damar 1~i) olarak verilmesine olanak clan. ac1YI bOtlin anlam1ndan soyut-
Amerikah ressam George Derga- saglayan bilgisayar kontroiiO bir sis· Jarnak degil, daha ~ok acmm muh-
lis ' in (b.l928) Anguish (ac1) is1mli tem olarak bilinen yeni bir teknoloji, temel biyokOitOrel modelini olu~tur-
tablosunda mlikemmel bir bi~imde hastalann kendi tedavilerine dogru- makllr BiyokOitOrel model yeni ila~ 
anlahlmaktad1r. Bu resimde Dergalis dan kalllmalanm saglam1~hr Aynca , tedavilerinden laydalamrken, bizim 
anlams1z acmm tam anla1myla bir hastalar daha az ac1 raper etm1~ler , de ac1mn kOitOr ve man1~1n denn ta-
portresini ~izmi~tir . Sal biyolojik ya daha az analjezik kullanm1~ ve daha bakalanna nas1l indigini anlamam1z 
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Yukanda: Elektroensefalografi, epilepsi, tumor ve operasyon sonras• 

durumlarda ortaya cr•kan serebral agrllarm kaynagml anlamak ilzere 

kullamlmaktadJr. 
Ustte solda: Bilgisayar kontrollil ilacr sahm sisteml hastanm morfine 

kar!f l tepkisini doktorun programlad1gmdan daha az miktarlarla elkin 

olarak saglamaktad1r. 
Alita solda Vucut icrerisine bir morfin deposu yerle!ftirilir. Bir kateter 

yard1m1 ile morfin sereprosplnal SIVIya dag1t1hr. Bu teknik sadece kan· 

ser kaynakh agr1larm tedavislnde kullamhr. 

gereklidir . Houston 'daki Baylor 9i~ti91 gosterilmi~tir . bir tepki olmad1gmdan daha a~1k 
T1p Fakliltesi'nde 100 gonOIIO ile Ac1 klinigi sOre gelen geli~meyi bir i~aret olamaz. Bu yeni bak1~ 
yap1ian ara~llrmada . ki~ilere elekt- anlamada iyi bir kriter olabilir. acmm kOitiirel ve etnik boyutlan 
rik etkisinin ba~ agns1 yapabilecegi 1960 y1hnda dOnyada sadece ikl Ozerindeki aktif ~ah~malarm teme-
soylenmi~tir . Daha sonra uyanc1 ac1 klinigi varken bu say1 ~imdi Iinde yatmaktad1r. Ac1 hakkmdaki 
hastalara soylenmeksizin ~ok binlerin Ozerindedir . <;:ok' say1da inam~lar , tedavinin sonu~lanm 
do~Uk. agn olu~turamayacak sevi- disiplinleraras1 ac1 merkezlerinde, tahmin etmede de onemlidir. 
yelerde gonOIIOiere uygulanm1~hr. farkh alanlardan uzmanlar gorev BirgOn belki baz1 aCiiann sadece 
Sonu~ . gonOIIOierin yOzde SO's! ba~ almaktad1r. Bu tor merkezlerde ac1 kalam121n ic;inde oldugunu bile d0-
agns1 raper etmi~lerdir . semptomdan te~hise temel ·bir de- ~Onebiliriz . Ac1 ba~ka nerede ola-

Ac1y1 ayarlamada inancm gOcO gi~iklik gec;irmektedlr; bir duygu bilir? Kolu ve baca91 kesilen ki~ile -
bilinmektedir. Operasyon ge~irmi~ yerine alg1 olarak yeniden tamm- rin bu uzuvlannda hissettigi ac1 ve 
hastalara agn kesici ad1 alhnda ve- lanmaktad1r. vOcudun ve benligin sanc1lar, ac1y1 hissetmek i~in kolun 
rilen placebo ~eker tabletlerinin etkile~tigi karma~1k biyokOitOrel bir ya da bacagm olmas1 gerekmedi-
hastalarda morlinin yOzde 35'1 arena olarak ele ahnmaktad1r. gini gostermektedir. lhtiyaclniZ 
oranmda agny1 giderdigi belirtil- Biyomedikal dO~lincedeki kokiO clan ak1l ve beyind_ir . Bu radikal 
ml~tir . Ba~ka bir kar~ 1ia~llrmah ~a- degi~iklige acmm her zaman sub- dO~Once gelecek on y1l ic;erisinde 
h~mada ise hastalann pla,eboya jektif oldugundan her zaman liz- acmm tam ~eklini ve boyutunu be-
kar~l tepkilerinin duruma gore s1h- yolojik bir durum oldugundan ve lirleyecektir. 
ra yakmdan yOzde ylize kadar de- zararh bir uyanya kar~1 mekanik Kayn a k : ODYSSEY • 
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