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908 Nobel Ödül töreni sırasında, úsveç Kraliyet
Caroline Enstitüsü Rektörü Kont K.A.H. Mörner
yaptıùı açıü konuümasında 20. yüzyılın baüındaki bilimsel geliümeyi gözler önüne koymaya çalıümıütır. Kont Mörner’in konuüması;
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Tıpta son zamanlarda önemli geliümeler yaüanmaktadır. Hastalıklara neden olan mikropları bulup onları yok etmeye çalıüıyoruz. Pasteur (18221895) ve Koch’un (1843-1910) devrim yapan buluüları ile bu konuda önemli yol kat edilmiütir. Bir taraftan hastalık etkeni mikroorganizmalara karüı savaüım verirken diùer taraftan da bünyeyi bu etkenlere karüı dayanıklı hale getirmek gerekmektedir. Belli bir mikroorganizmanın neden olduùu hastalık geçirildiùi zaman kiüi aynı hastalıùa karüı korunmuü hale gelmektedir. Yani kiüi o hastalıùa karüı baùıüıklık kazanmaktadır.
Edward Jenner yüzyıldan fazla bir zaman önce sıùırlardaki çiçek hastalıùı lezyonlarından elde ettiùi materyal ile “small pox” çiçek hastalıùına karüı
koruyucu aüı geliütirmiüti. Bu büyük buluü insanlıùı
en büyük felaketlerden birinden kurtarmıütı. Yeni
nesil daha önce yaüanan felaketleri bugün hayal
bile edemez. Fakat Jenner’in pratik uygulamaya
inanılmaz katkısı olan o dahiyane düüüncesi immünolojide gerekli ilerlemeye neden olamadı.
Çünkü bilim adamlarını o konuda çalıümaya sevk
edemedi. úmmünolojide yeni açılımlara ihtiyaç
vardı. Elie Metchnikoff suda yaüayan mikroskopik
canlılar üzerinde yaptıùı çalıümalar ile baülayarak
immünolojide zincir’in ilk halkasını yaratmıütır. Bu
çalıümalar Metchnikoff’un “Phagocytosis” teorisinin
yolunu açmıütır. Vücudumuza girmeyi baüaran
mikroorganizmaları bünyemizdeki bazı hücreler
yakalamakta ve onları harap etmektedir. Bu teoriye göre vücudumuza giren mikroorganizmalar faGüncel Gastroenteroloji 10/3

gositoz yapan hücrelerin faaliyeti ile ortadan kaldırılmaktadır.
Mikrobik hastalıklarla mücadelede 1) Mikrobu harap edeceksiniz (öldüreceksiniz) ya da çoùalmasını önleyeceksiniz (Bacteria-destroying immunite)
2) Bakteri ürünleri vücuda yayılıp toksik etki gösterirse, bakteri ürünlerine karüı oluüturulmuü antikor
vererek mücadele edeceksiniz (Poison immünite).
Anti-difteria serumunun uygulanması örneùinde
olduùu gibi.
Bugün de bir sürü soruyla karüı karüıyayız (1908);
Vücudumuz için yabancı olan bazı maddelere
karüı antikor oluüurken diùerlerine karüı neden
oluümamaktadır? Hangi süreçler sonunda antikor
husule gelmektedir? Antikorların yapısı neden
oluümaktadır? Antikorlar mikroorganizmalar ve
onların toksinlerine nasıl etki etmektedir?
Metchnikoff’un sellüler immüniteye yaptıùı katkı
immünolojide yeni bir açılım saùlamıü ve birçok
bilim adamının ilgisini immünolojiye çektiùi için
1908 Tıp ödülü, daha önce immünoloji konusuna
kendisini adamıü olan Paul Ehrlich’le (1854-1915)
birlikte kendisine verilmiütir.
(úlk Tıp Nobel Ödülü (Physiology or Medicine) 1901
yılında verilmiütir. Bu ilk ödül Emil von Behring’e serum tedavisi (antitoksin therapy) üzerine yaptıùı
çalıüma nedeniyle verilmiütir).

ELIE METCHNIKOFF
(ILYA ILYICH METCHNIKOFF)
(1845-1916)
Elie Metchnikoff 15 (16) Mayıs 1845’de Ukrayna’nın
Ivanovko bölgesinde Kharkoff’a yakın bir köyde
doùmuütur. Çar’ın muhafız alayı subaylarından birinin oùludur. Babası Ukrayna steplerinde arazi sahibiydi. Babası gerçek bir Rus asilzadesi olmakla
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birlikte kumar ve yarıülara düükün biriydi. Babası
St. Petersburg’da büyük bir servet kaybedince ailesini Ukrayna’ya geri taüır. Orada da babası kumar
ve eùlence hayatına devam eder. Annesi Yahudi
dönmesi bir ailenin kızı olup, oùlunun eùitimine
öncelik vermiütir. Yahudi asıllı annesi Elie Metchnikoff’un yetiümesinde yönlendirici olmuütur. Alexandre Pushkin, Elie’nin annesinin çok güzel bir kadın olduùundan söz etmiütir.
Elie, Kharkoff’da okula baülar. Botanik ve doùa tarihine ilgi duyar. Botanik ve jeolojiye ilgisi nedeniyle edindiùi bilgileri kardeüleri (Elie beü kardeüin en
gencidir) ve diùer çocuklarla paylaüır. Onlara bitki
koleksiyonları ve doùa konusunda bilgi verdiùi görülür. Annesi oùluna özel hoca tutarak da eùitimini güçlendirmiütir. Daha sonra liseye giderek temel
bilimlerde bilgi sahibi olur ve Altın Madalya ödülü
ile liseyi bitirir. Kharkoff Üniversitesine devam eder
ve dört yıllık programı iki yılda tamamlar (1864–19
yaüındadır). Elie Metchnikoff 1864’te Almanya’da
Giessen’e gider orada ünlü taxonomist Rudolf
Leuckart’ın yanında eùitimine devam eder.
Giessen’e gelmeden kısa süre önce Deniz Fauna’sı
üzerine eùitim almak için Heligoland’da da bulunmuütur. Giessen’den sonra çalıümalarını Göttingen
Üniversitesi ve Münih Akademisinde sürdürür. Münih’de von Siebold’un laboratuarında çalıümıütır.
Elie Metchnikoff’un kendisi zoologtur, çünkü öyle
bir eùitim sürecinden geçmiütir.
Elie, Giessen’de Leuckart’ın yanında çalıüırken yassı solucanlardan birinde intrasellüler dijesyonu
keüfetmiütir (1865). Bu gözlemi daha sonraki keüiflerini etkilemiütir. Daha sonra onu Napoli’de (útalya)
“Cuttle-fish sepida and the Crustacean Nelalia”nın
embriyonik geliüimi üzerine doktora tezi hazırlarken görüyoruz. 1867’de Rusya’ya döner, St. Petersburg Üniversitesi’nde doktora tezi kabul edilir ve
doktor ünvanını alır. Aynı yıl Odessa Üniversitesi’ne Doçent olarak atanır. Aynı pozisyonda St. Petersburg Zooloji Fakültesinde görev bulunca oraya
geçer. 1870 yılında Odessa Üniversitesi’ne uygulamalı Anatomi ve Zooloji Profesörü olarak atanır.
Karadeniz kıyısında olan bu üniversite deniz
faunasını incelemeye olanak saùlıyordu. Onun ilgisi basit yaüamlar üzerinde (Protozoa) araütırma
yapmaktı. Deniz faunası’ndaki vertebrasız basit
canlılarda mukayeseli embriyoloji alanında araütırma yaparak evrimsel adaptasyon konusunda
teoriler inüa etmek istiyordu (Elie 25 yaüındadır).
Darwin’in evrim teorisini talebe iken okumuü, karüı
çıkmıüsa da sonra kabullenmek zorunda kalmıütır
(Bizde hala bazı profesörler Darwin Teorisine saçma diyecek kadar kara bilim karüıtı tutum içindedirler.).
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Elie Metchnikoff St. Petersburrg’da iken ilk karısı
Ludmilla Feodorovitch’e rastlar. Eüi olacak Ludmilla tüberkülöz hastası olup, durumu oldukça ciddidir. Ludmilla kilisede yapılacak evlilik törenine
sandalyede taüınarak getirilir. Kocası onu iyileütirmek için her üeyi yapar fakat hastalıùı gittikçe
aùırlaüır ve 20 Nisan 1873’de Odessa’da vefat
eder. Eüinin ölümü, kalp ve görme problemleri nedeniyle Metchnikoff’un psikolojisi iyice bozulur.
Üniversitede yaüadıùı sorunlar da eklenince büyük bir umutsuzluùa düüer yüksek doz “Opium”
alarak hayatına son vermek istese de kendi ve
dünyanın üansı olarak ölmemiütir. Bu kez ikinci karısı olacak Olga’ya Odessa’da rastlar. Olga ile 1875
yılında evlenir. Karısı Olga 1880’de “Typhoid Fever”e yakalanır fakat ölmez. Bu devrede Metchnikoff’un da saùlık durumu iyi deùildir. Fakat karısının hayatını kurtarmak için bilimsel bir deneye karar verir. Nükslerle seyreden ateüin -Typoid Feverkan yoluyla bulaüıp bulaümadıùını ortaya koymak için bizzat kendine karısının kanını enjekte
eder. Kendisinde ciddi ateü atakları ortaya çıkar
fakat ölmez. 1882’de bu hastalıktan iyileüerek çıkar.
Alexander II’nin öldürülmesiyle (13 Mart 1881) Rusya’da esen kötü rüzgarlar Odessa Üniversitesi’nde
de etkisini gösterir ve Metchnikoff da görevinden
istifa eder.
Elie Metchnikoff’un yaüam periyodundaki Rusya’ya biraz göz atarsak onun özel ve bilimsel yaüamı daha iyi anlaüılacaktır. Onun yaüamının önemli kısmı Rus Çarı Alexander II’nin tarihiyle örtüümektedir. Alexander II (Alexander Nikolayevic) 29
Nisan 1818’de doùmuü ve ve 13 Mart 1881’de ölmüütür. Alexander II ûubat 1855’de babası I. Nikolay ölünce, Kırım Savaüı’nın en üiddetli günlerinin
yaüandıùı sırada tahta çıkmıütır.
Kırım Savaüı, Rusya’nın, úngiltere ve Fransa gibi ülkelerden ne kadar geri olduùunu açıkça ortaya
koymuütu. Rusya 1856 ilkbaharında Paris’te barıü
antlaümasını imzalamak zorunda kaldı. Rus kamuoyu antlaüma koüullarını çok aùır buldu. Rusya’nın
uùradıùı yenilgi nedeniyle Rus aydınları ülkede
köklü deùiüiklikler yapılmasının zorunlu olduùunu
anladılar. Aydınlardan gelen isteùin de etkisiyle
Alexander II “Modernleüme” yoluyla Rusya’yı ileri
batı ülkelerinin seviyesine çıkarmak için bir dizi reformu baülatmıütır. Demiryolları, eùitim, üretim,
adalet konularındaki atılımları Rusya’nın kendine
olan özgüvenini yeniledi. Toprak sahiplerinin ciddi
muhalefetine raùmen 19 ûubat 1861’de köleliùi
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kaldırmıütır. Bu Fransız Devrimi’nden sonra gerçekleütirilen en büyük toplumsal olaydır. Bundan sonra toprak sahiplerinin ekonomik gücü büyük yıkıma uùramıütır. Rusya Feodalizmden kurtulma ve
çaùdaülaüma yoluna girer. Yahudiler ve diùer dini
gruplara yapılan baskılar kalkmıü, yurtdıüına çıkıülar kolaylaütırılmıütır. Fakat Alexander hala miras
aldıùı tanrının kendisine baùıüladıùı mutlak iktidarı da muhafaza etmeye özen gösteriyordu. Bu arada Rusya’da devrimci fikirler de filizlenmeye baüladı. Dimitri Karakozov adlı genç bir devrimcinin
Alexander’ı öldürmeye kalkıümasıyla 1866’da
olaylar doruk noktasına ulaütı. Bu arada Çar prenses Yekaterina Dolgorukava ile bir aük hayatı yaüamaktadır. Çar 1874’de her sınıftan gençlere zorunlu askerlik hizmeti getirdi. Barıütan yana olan
Çar’ı Slav milliyetçileri zorlayarak Osmanlı ile savaüa sürüklediler. Alexander 1877’de Osmanlı
Devleti’ne savaü ilan etti. Baülangıçta Rus ordusu
bozguna uùramasına raùmen toparlanarak
1878’de ústanbul’un banliyösü Yeüilköy’e (Ayastafenos) gelerek karargah kurdu. Batılı ülkeler daha
ileri giderse savaü ilan edeceklerini bildirince antlaüma yapmak zorunda kaldı. Berlin Antlaüması
Çar’a cephede kazandıùı hiçbir üeyi vermedi. En
önemlisi bu antlaüma ile Bulgaristan özerk hale
geldi.
Berlin’deki diplomatik baüarısızlık devrimci hareketleri tekrar tetikledi. úki aüamalı seçimle belirlenecek temsilcilerin de katılacaùı yasama meclisinin kuruluü kararnamesini 13 Mart 1881’de imzalayan Çar Alexander II aynı gün bombalı bir saldırı
sonucu aùır yaralanarak öldü. Alexander II,
1860’da Vladivostok kentini kurdu, Kafkasları ele
geçirdi. Orta Asya’yı kontrolüne aldı, aynı zamanda Çin aleyhine topraklarını geniületti. Alexander
II, 1867’de Alaska’yı Amerikalılar’a satmıü olsa da
Rusya’yı toprak olarak büyütmüütür. Oùlu Alexander III ise Rus milliyetçiliùine, Ortodoksluùa, Kiliseye hizmet merkezli bir anlayıü çevresinden desteklendiùi için babasının yaptıùı reformları gündeme
getirmediùi gibi yaüama da geçirmedi. Alexander
III; tek dil, tek din ve mutlakiyet merkezli anlayıüı
nedeniyle Yahudilere ve dini gruplara yapılan
baskıyı arttırmıütır. Rusya’nın kontrolündeki bölgelerde Rusça öùrenme zorunluluùu gündeme getirilmiütir.
Ruslaütırma, hıristiyanlaütırma çabaları, eski toprak sahiplerinin güçlerinin tekrar artmasına ve kaçınılmaz olarak 1917 Ekim devriminin tohumlarının ekilmesine zemin hazırladı.
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Alexander II’nin 1881’de ölümüyle Rusya’da gündeme gelen gericilik, baùnazlık, milliyetçilik, dincilik gibi kavramların yarattıùı kaos ve sıkıntı nedeniyle Elie Metchnikoff Odessa’yı terk ederek tekrar
útalya’nın yolunu tutar.
Messina’da zor yaüam koüulları altında bir hayat
sürerler. Araütırmalarına devam etmek için kendine bir laboratuar hazırlar. Messina’da 1882’de bir
gün ailesinin tüm bireyleri olaùanüstü marifetli bir
maymunun gösterisini izlemek üzere sirke gittiklerinde araütırmalarına devam ederken çocuùu için
hazırladıùı yılbaüı aùacının (Narenciye aùacı Tangerine) dikenlerinden birini deniz yıldızı larvasına
sokar ertesi günü dikenin etrafında mobil hücreler
görür. Böylece Fagositoz teorisi doùar.
Elie Metchnikoff modern immünolojinin kurucusu
olarak kabul edilir. Fagositlerin keüfini gerçekleütirdiùi için Nobel Ödülü ile onurlandırılmıütır (Phagocytes; eating cells, phagos=to eat, cyte=cell yiyici, yiyen hücreler, olaya da phagocytosis denir).
Fagositik hücreler primitif organizmlerde (canlılarda) beslenme ve dijesyonla ilgili rol oynarken, daha yüksek canlılarda beslenme ve dijesyonla ilgili
sindirim organları geliümiütir. Fagositler de bunlarda yeni görevler üstlenmiülerdir. Embriyoda dijesyondan sorumlu fagositler daha yüksek canlılarda
sonra organizmayı enfeksiyonlardan korumada
görev almaktadır. Vasküler sistemi olan hayvanlarda bakteri bünyeye girince, lökositler kan damarlarından çıkarak bakteriyi yakalayıp fagosite
etmektedir diye düüünmüütür.
Metchnikoff lökositlerin içinde bakteri gören ilk kiüi
deùildir. O bakterilerin lökositler tarafından fagosite edilerek dijesyona uùratıldıùını bunun da vücudun savunma sistemi ile iliükili olduùunu gören kiüidir.
Diùer araütırmacılar ise lökositlerde bakterinin kazai olarak bulunabileceùini ve onu baüka bölgelere taüıyabileceùini düüünmüülerdir. Koch lökositlerin içinde ûarbon (Anthrax) basili görmüü ve orada
çoùaldıklarını düüünmüütür. Metchnikoff lökositlerin bilinçli olarak parazitleri yediùini düüünmüütür.
O organizmayı savunmak için lökositlerin iügalci
yabancı ajanları, malign hücreleri, ölü hücreleri,
hasarlı hücreleri fagosite ettiùini ileri sürmüütür. Daha önce hakim olan düüüncenin aksine o inflamasyonun bir savunma mekanizması olduùunu,
zararlı uyaranlara pasif bir yanıt olmadıùını gündeme taüımıütır.
Metchnikoff inflamasyonun bulgusu olan ısı, üiüme, kızarıklık, aùrının yararlı, koruyucu bir yanıt
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olduùunu fakat mükemmel olmayan kusurlu fizyolojik iülem olduùunu ileri sürmüütür. Metchnikoff zoolojist iken birden patolog olduùunu ifade eder “I
suddenly became a pathologist”.
Elie Metchnikoff Odessa’ya giderek bulguları tebliù
etmek istiyordu. Bu yolculukta Viyana’ya uùrayarak meühur zooloji profesörü Claus’a bulgularını ve
düüüncelerini aktarır. Claus ona hareketli hücreleri phagocytes olarak isimlendirmesini önerir.
1883’de Odessa’da “Phagocytosis” üzerine ilk sunumunu yapar. Metchnikoff’a göre serum faktörleri
fagositlerle mukayese edildiùi zaman anlamsız idi,
fagositler özel kan hücreleri olup, vücudumuzu iügale çalıüan ajanlara karüı savaüan askerlerdir.
Metchnikoff fagositoz konusundaki ilk makalesini
1883’de yayınladı. Lökositlerin savunma sistemindeki rolünü ve fagositozun genel fizyolojik savunma mekanizması olabileceùini bildirdi. Fagositlerin doùal iyileütirme gücünü götüren faktör olarak
hizmet ettiklerini düüündü. Rudolf Virchow onun
teorisini desteklemiü olsa da birçok hekim onun görüülerine karüı çıkmıütır. Karüıtları yaralarda cerrahi
sonrası pü olan bölgedeki hücrelerin tehlikeli hain
hücreler olduùu hastalıùı, enfeksiyonu yaydıùını
ileri sürmüülerdir. Metchnikoff’un devrim niteliùindeki sellüler immünite teorisini Behring’in humoral
teorisi gölgelemiütir.
Metchnikoff’un yapısı gereùi tenkitlere ve akademik kısıtlamalara tahammülü yoktu. Meslektaüları
ile de olan iliükilerinde de ters ve haüindi. Ruh hali
neüeli, gayretli, yaratıcı durum ile depresyon arasında gidip geliyordu. Birçok kez intihara teüebbüs
etmiütir. Karısının hastalıùı devresinde depresyona
giren bilim adamı ölümünün belki de bilime katkısı olsun diye karısının kanını (spirochete) kendine
enjekte etmiütir. Nüks eden ateüleri olmuü fakat
ölüm yerine Metchnikoff’a enerji gelmiütir. úyileümiü ve iyimser bir kiüilik kazanmıütır. Bunu útalya’ya tekrar gidiü ve fagositoz teorisinin keüfi izler..
Phagositozis’in keüfi Metchnikoff üzerinde çok
önemli pozitif etki yapmıütır. Yaüama bakıüı deùiüir
pessimistik düüüncelerini terk ederek teorisi için yeni deliller ortaya koymak için araütırmalarını sürdürür. 1885’de Rusya’ya döner ve Odessa Bakteriyoloji Enstitüsünün baüına atanır. Tatlı su “Crustacean Daphnia”sındaki fungal sporların fagositler
tarafından saldırıya uùradıùını saptar. ûarbon
(Anthrax) basili ile yaptıùı çalıümalarda virulansı
yüksek suüların fagositler tarafından saldırıya uùramadıùını, virulansı az olan suüların ise fagosite
olduùunu ortaya koymuütur.
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Pasteur’un kuduz tedavisinde uyguladıùı aüıyı uygulamaya koymak için Odessa’da açılan Enstitünün baüına 1886’da direktör olarak atanır. Kuduz
aüısı tedavisine karüı bölgesel bir direnç hatta düümanlık duyguları oluümuü, Metchnikoff’un tıp adamı olmaması da sorunu daha da büyütmüütür. Lokal hekim kuruluülarının ona karüı davranıüları da
onda düümanlık duygularının oluümasına yol açtı.
1888 yılında koüullar daha da zorlaüınca Odessa’yı
terk etmeye karar verir. Paris’e giderek Louis Pasteur’ü ziyaret eder ve onun düüüncelerini alır. Pasteur (1822-1895) üöhretinin zirvesinde olmakla birlikte fizik olarak düüüütedir. Pasteur’ün Alman bilim
çevrelerinde dostları yoktur, bilimsel çekiüme devam etmektedir. Pasteur, Metchnikoff’un fagositoz
teorisini destekler ve ona yeni kurulan Pasteur Enstitüsünde çalıüma olanaùı sunar. Böylece Metchnikoff’un yaüamının mutlu dönemi baülar ve yaüamının sonuna dek orada çalıüır.
Metchnikoff’un fagositozis dıüında yaptıùı araütırmalar vardır. Vertebrasızların embriyolojisi konusunda birçok makalesi vardır. Böcek ve medusa
embriyolojisi konusundaki çalıümalarını 18861888’de yayınlamıütır. Pasteur Enstitüsü’nde sellüler immünite konusundaki teorisini destekleyecek
araütırmalarını sürdürmüütür. Bilimdeki her yeni
buluüta karüılaüılan durum onun da baüına gelmiütir. Birçok bilim adamının düümanlıùını kazanmıütır. 1892’de iki ciltlik mukayeseli ‘Inflamasyon Patolojisi’ kitabını yayınlamıütır. 1901’de “L’immunite
dans les maladies infectieuses” isimli bilimsel yayını yapmıütır. 1908’de Paul Ehrlich ile birlikte Fizyoloji-Tıp alanında Nobel ödülüyle onurlandırılmıütır.
Metchnikoff, Roux ile birlikte Sifiliz’in maymuna bulaütırılabileceùini göstermiütir.
Metchnikoff yirminci yüzyılın baülarında kendinin
de yaülanmaya baüladıùını hissedince uzun ömürlülük üzerine çalıümaya baülar. Konferanslarında
bilimin insan yaüamını daha da iyileütirebileceùini,gençleri enfeksiyon hastalıklarından kurtarabileceùini, orta ve ileri yaülılardaki dejeneratif hastalıkları önleyebileceùini bildirir. Saùlıklı uzun ömürlüùü “Orthobiosis” olarak isimlendirir. úhtiyarlıùın
kontrolü üzerinde yapılan çalıümaları içeren yeni
bilimsel disiplin için de “Gerontology” terimini önerir. O farklı hayvanların yaüam sürelerini mukayeseli olarak inceleyerek üu düüünceye varır: “Yaüam
süresini belirleyen sindirim organlarıdır.” Özellikle
kalın barsaktaki mikrobial dengesizlik nedeniyle
zararlı fermentasyon ve putrefaksiyon husule geldiùini öne sürmüütür. Kalın barsakta toksin husule
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getiren bakteriler olunca husule gelen toksinlerle
fagositler senilite ve dejenerasyon ajanları haline
dönüümektedir, diye beyan etmiütir.
Metchnikoff’a göre saçların kırlaüması, buruüukluklar, kırıüıklıklar, adale güçsüzlüùü, hafızadaki güç
kaybı, unutkanlık dost fagositlerin barsak orijinli
toksinlerle zararlı hale gelmesinden ileri gelmekteydi. Kalın barsaktaki zararlı flora deùiütirilerek,
toksinleri üreten mikroplar ortadan kaldırılarak,
yaülanma olayının geriye döndürülebileceùine
inanıyordu. Bu amaçla purgatif ve lavman kullanımının daha da zararlı olabileceùini bildirmiütir.
Kalın barsaktaki zararlı mikropların ortadan kaldırılması için hijyenik diyet ve bol taze yoùurt tüketilmesini önermiütir. Barsak bakterileri tarafından yaratılan kronik entoksikasyonun yaülanmaya neden oluyor fikri tıp çevrelerinde geniü tartıümaya
yol açmıütır. Bu nedenle de bir sürü düüman edinmiütir. Fakat beslenme ve yaülılık konusu da böylece gündeme getirilmiütir.
Metchnikoff’a göre normal insan ömrünün yaklaüık 120 yıl olması gerekiyordu. O süt ürünlerini bol
tüketen Bulgar ve Kafkas köylülerinin uzun bir yaüam sürdüùünü gözlemlemiüti. Eküimiü süt içindeki
basillerin laktik asit üreterek barsaktaki zararlı mikropların üremesini inhibe edeceùini düüündüùü
için herkese eküi süt içmesini önermiütir. Kendisi de
litrelerce eküimiü süt tüketmiütir. Yıllarca sonra profesör Metchnikoff’un önerisini imzasını, taüıyan yoùurt üretilmiütir.
Metchnikoff’un hipotezine göre yaülılık barsakta
bulunan bazı bakterilerin ürettiùi zehirlerin etkisi ile
iliükiliydi. O bu zararlı bakterilerin çoùalmasını önlemek için fermente süt ürünlerini içeren diyet
önermiütir.
Fermente süt ürünleri ile barsakta bakteriyel fermentasyonun arttıùını ve aüırı laktik asit oluütuùunu bunun da zararlı mikropların çoùalmasını inhibe ettiùini ısrarla gündeme getirmiü ise de bilim
çevreleri ilgi göstermemiütir. Fakat o zamanlar kısa
süre de olsa fermente süt ürünleri Paris’te popüler
olmuütur.
Metchnikoff Pasteur Enstitüsünde en mutlu yıllarını
yaüarken kurumun direktör yardımcılıùına kadar
da yükselmiütir. Nobel ödülünden sonra üöhreti
tüm dünyaya yayılmıü ve birçok ülkeden öùrenci
onunla çalıümak için Paris’e gelmiütir. Birçok ülkede bilimsel kurul üeref üyeliùi ile onurlandırılmıütır.
Metchnikoff kendine özgü uzun saçları, daùınık,
özensiz sakalı ile Pasteur Enstitüsünde dikkatleri
üzerine topluyordu. Her zaman her türlü hava koGG

üullarında ayakkabısı yaùmur koruyucusu içinde,
elinde üemsiyesi ile birlikte oluüu dikkat çekermiü.
Her zaman aynı üapkayı giydiùi, yorulduùu zaman da üapkasının üzerine oturduùu söylenir. Sinirlendirildiùi zaman da üapkasını çıkarır üzerine
otururmuü. Uzun yıllar yaüamak istemekle birlikte
1913’den itibaren kalp problemleri yaüamaya baülar. Baülayan I. Dünya Savaüı (1914-1918) ona büyük üzüntü vermiütir. Kalp krizleri birbirini takip etse de o son nefesine kadar çalıümaya ve yazmaya
devam etmiütir. Son anına yaklaüırken arkadaüına; “Otopsimi yapacak mısın? Barsaklarıma dikkatli bak, orada birüeyler olduùunu düüünüyorum”
der. Aralık 1916’da Paris’te yaüamı sonra erer (71
yaüında).

PAUL EHRLICH
(1854 – 1917)
Paul Ehrlich 14 Mart 1854’te Silezya’da (Prusya)
dünyaya gelmiü 20 Aùustos 1915’te Almanya’da
ölmüütür. Hematoloji, immünoloji ve kemoterapi
konusunda öncü araütırmaları gerçekleütirmiütir.
Frenginin (Sifiliz) ilk etkili tedavisini bulan odur.
1908 Nobel Fizyoloji Tıp Ödülünü Ilya úliç Metchnikoff ile paylaümıütır.
Paul Ehrlich iü ve sanayi dünyasından zengin bir
Yahudi ailesinin çocuùu olarak dünyaya gelmiütir.
Tıp öùrencisi iken araütırmalarına baülamıütır. Berlin Üniversitesi araütırmalarına Berlin’de devam etmesi için onu davet eder. Robert Koch’un bulduùu
Tbc basili için yeni boyama yöntemleri geliütirmiütir. Canlı dokulara uygulanabilecek boyama yöntemlerini geliütirirken metilen mavisinin bazı sinir
hastalıkları tedavisinde kullanılabileceùini ortaya
koymuütur.
Paul Ehrlich doktora tezinde “A Contribution Towards the Theory and Practice of Histological Staining” spesifik kimyasal maddelerin spesifik doku,
hücre, subsellüler hücre komponentlerini veya
mikrobiyal ajanları boyayabileceùini bildirmiütir.
Ehrlich daha tıp talebesi iken anilin boyaları ile
yaptıùı boyamalarda lokositlerin farklı tiplerinin olduùunu gösterdi. Bu bulgusu lösemi klasifikasyonunun yapılmasına katkıda bulunmuütur.
Ehrlich 1879-1883 yılları arasında 37 orijinal bilimsel makale yayınlamıütır. 1883’de Hedwig Pinkus
ile evlenmiü ve bu evlilikten iki çocuùu olmuütur.
Beü yıl sonra verem hastalıùına yakalandıùı için
çalıümalarına ara vererek Mısır’a gitmiütir. 1889 yılında Mısır’dan tamamen iyileümiü olarak Almanya’ya geri döner.
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Robert Koch’un yönetimindeki bulaüıcı hastalıklar
servisinde baùıüıklık sistemi üzerine yoùun araütırmalar yürütür. Zehirli maddelerin yavaü yavaü artan miktarlarda tavüanlara zerk edildiùi zaman öldürücü dozun beü katına ulaüıldıùı halde tavüanların ölmediùini gözlemler. 1890’da difteriye karüı
antitoksin geliütiren Emil von Behring ile tanıümasından sonra gözlemi uygulamada çok iüe yaramıütır. Behring, Paul Ehrlich’in tekniùini kullanarak
etkili serumlar üretebilmiütir. Ehrlich’in serumların
etkinliùini ölçmek için geliütirdiùi standardizasyon
yöntemi kısa sürede tüm dünyada difteri serumlarının standartlaütırılmasına olanak saùlamıütır. Berlin’deki Enstitü 1899’da Frankfurt’da Main’e taüınır
ve Ehrlich direktörlüùe atanır. Ehrlich “Institute for
Serology and Serum Testing” direktörlüùü yanısıra
“Georg Speyor Institute for Chemotherapy”nin de
baükanlıùını yürütmektedir. Ehrlich küçük bir bütçe ile arkadaüları ile birlikte gece gündüz çalıüarak
harikalar yaratmıütır. O, çeüme suyu, ıüık olan her
yerde çalıüabileceùini ifade etse de yaüamında sigara ve madensuyu çok önemli bir yer tutuyordu.
Her zaman elinin altında yedek sigara paketi bulundurmayı ihmal etmezdi. Ona göre iüte disiplin
herüeydi. Araütırma konusunda bilim adamlarının
serbest bırakılması Ehrlich’in hoüuna gitmekle birlikte Behring’in hoüuna gitmiyordu. Behring araütırmaların immünoloji ve serum tedavisi yönünde olmasını istiyordu.
1906’da serum tedavisinden beklenti çok fazlaydı.
Ehrlich bu devrede “Immunotherapy” terimini gündeme getirir. Zamanla serum tedavisinin belli hastalıkların tedavisinde yeri olabileceùi ortaya konunca Ehrlich’in ilgisi Chemotherapy’e kaymıütır.
Vücudumuzun her patojen’e karüı etkin antikor husule getiremediùi durumlarda bünyemizi savunan
sisteme yardımcı olacak yeni kemoterapotik ajanlar sentez etmeliyiz diye düüünmüütür. Ehrlich iüe
arsenik bileüiùi olan Atoxyl ile baülar. Atoxyl,
trypanosomeları öldürmektedir (Afrika hastalıùı).
Gambia Ateüi, Nagana, Spiroketler, Tavuk spirillosis’ine neden olan mikroplar, nükslerle seyreden
ateü, sifilizde de etkili bulmuülardır. Bu ilaç deney
tüpünde etkili olsa da insanda körlüùe ve nörolojik
hasara neden olmaktaydı. O yalnız hedefe (zararlı faktöre) etki eden diùer normal hücrelere etkisi
olmayan mucizevi bir silah bulmak istiyordu.
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Atoxyl’den üretilen yeni yüzlerce bileüiùi sifilizin etkeni Trepanoma Palliduma karüı denemiülerdir.
Devlet de spiroketler üzerine yapılan çalıümalara
tam destek vermekteydi. Ekibinde çalıüan Sahaüıra Hata (Sahachira Hata – 1873-1938)’nın da katkılarıyla Salvarsan-606 ile (1910) frengi tedavisinde
oldukça baüarılı sonuçlar elde ettiler. úkinci Dünya
Savaüı’ndan sonra Penicilline piyasaya çıkana
dek Salvarsan, civalı, bizmutlu ilaçlar gibi sifiliz tedavisinde gündemde kalmıütır.
Ehrlich’in para pulla iliükisi yoktu. O sadece araütırmaları ile meügul bir kiüiydi. Behring bilgiyi paraya
çevirme konusunda aüırı istekliydi. Bu nedenle de
araları pek iyi sayılmazdı. Ehrlich’in bazı hastalıklarda serum tedavisinin iüe yaramadıùının, kullanım alanının sınırlı olduùunun farkına varması kemoterapinin doùmasına yo açmıütır.
Ehrlich sayısız kimyasalı birçok hastalıùın tedavisinde denemiü fakat baüarılı sonuç alamamıütır.
Buna raùmen araütırmalarına devam etmiü ve Salvarsan-606’yı o devirde kullanıma sokmuütur. Her
zaman her yerde olduùu gibi Ehrlich’in baüarısı ve
ünü dünyaya yayıldıkça diùer bilim adamlarında
kıskançlık ve düümanlık duyguları ortaya çıkmaya baülamıütır. Düümanlarına raùmen Frankfurt
üehri onu onursal hemüehrilikle ödüllendirmiütir.
Kasım 1914’de felç olan Ehrlich’in Aùustos 1915’te
gelen ikinci inme ile yaüamı sona ermiütir.
Emil von Behring (1854-1917) depresiv, geçimsiz,
kavgacı bir yapıya sahip olduùu için Koch ve Ehrlich ile de birçok sorunları olmuü onları üzmüütür.
Ehrlich 1915’te mezarına konulurken son anda
Behring mezarlıùa gelir ve ondan özür diler “If we
have hurt you, forgive us” Behring de pnömoniden
31 Mart 1917’de vefat eder.

KAYNAKLAR
1.

Simmons J.G. Dotors Discoveries. Houghton Mifflin
Company 2002.

2.

Magner L.N. A History of the Life Sciences Marcel Dekker
Inc. 2002

3.

Madigan M.T, Martinko J.M, Parker J. Brock Biology of
Micro organisms. Tenth Edition. Pearson Education Inc.
2003.

4.

Ana Britanica Ana Yayıncılık ve S.Ü.P.A.Ş. 1988.

5.

Lewis P. Illustrated History of Medicine, Roche 1996

6.

Freidman M, Friedland GW. Medicine’s 10 Greatest Discoveries, Yale University Presss 2000.

Eylül 2006

