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1908 Nobel Ödül töreni sırasında, �sveç Kraliyet
Caroline Enstitüsü Rektörü Kont K.A.H. Mörner
yaptı�ı açı� konu�masında 20. yüzyılın ba�ın-

daki bilimsel geli�meyi gözler önüne koymaya ça-
lı�mı�tır. Kont Mörner’in konu�ması;

Tıpta son zamanlarda önemli geli�meler ya�an-
maktadır. Hastalıklara neden olan mikropları bu-
lup onları yok etmeye çalı�ıyoruz. Pasteur (1822-
1895) ve Koch’un (1843-1910) devrim yapan bulu�-
ları ile bu konuda önemli yol kat edilmi�tir. Bir ta-
raftan hastalık etkeni mikroorganizmalara kar�ı sa-
va�ım verirken di�er taraftan da bünyeyi bu et-
kenlere kar�ı dayanıklı hale getirmek gerekmekte-
dir. Belli bir mikroorganizmanın neden oldu�u has-
talık geçirildi�i zaman ki�i aynı hastalı�a kar�ı ko-
runmu� hale gelmektedir. Yani ki�i o hastalı�a kar-
�ı ba�ı�ıklık kazanmaktadır.

Edward Jenner yüzyıldan fazla bir zaman önce sı-
�ırlardaki çiçek hastalı�ı lezyonlarından elde etti-
�i materyal ile “small pox” çiçek hastalı�ına kar�ı
koruyucu a�ı geli�tirmi�ti. Bu büyük bulu� insanlı�ı
en büyük felaketlerden birinden kurtarmı�tı. Yeni
nesil daha önce ya�anan felaketleri bugün hayal
bile edemez. Fakat Jenner’in pratik uygulamaya
inanılmaz katkısı olan o dahiyane dü�üncesi im-
münolojide gerekli ilerlemeye neden olamadı.
Çünkü bilim adamlarını o konuda çalı�maya sevk
edemedi. �mmünolojide yeni açılımlara ihtiyaç
vardı. Elie Metchnikoff suda ya�ayan mikroskopik
canlılar üzerinde yaptı�ı çalı�malar ile ba�layarak
immünolojide zincir’in ilk halkasını yaratmı�tır. Bu
çalı�malar Metchnikoff’un “Phagocytosis” teorisinin
yolunu açmı�tır. Vücudumuza girmeyi ba�aran
mikroorganizmaları bünyemizdeki bazı hücreler
yakalamakta ve onları harap etmektedir. Bu teori-
ye göre vücudumuza giren mikroorganizmalar fa-

gositoz yapan hücrelerin faaliyeti ile ortadan kal-
dırılmaktadır.

Mikrobik hastalıklarla mücadelede 1) Mikrobu ha-
rap edeceksiniz (öldüreceksiniz) ya da ço�alması-
nı önleyeceksiniz (Bacteria-destroying immunite)
2) Bakteri ürünleri vücuda yayılıp toksik etki göste-
rirse, bakteri ürünlerine kar�ı olu�turulmu� antikor
vererek mücadele edeceksiniz (Poison immünite).
Anti-difteria serumunun uygulanması örne�inde
oldu�u gibi.

Bugün de bir sürü soruyla kar�ı kar�ıyayız (1908);
Vücudumuz için yabancı olan bazı maddelere
kar�ı antikor olu�urken di�erlerine kar�ı neden
olu�mamaktadır? Hangi süreçler sonunda antikor
husule gelmektedir? Antikorların yapısı neden
olu�maktadır? Antikorlar mikroorganizmalar ve
onların toksinlerine nasıl etki etmektedir? 

Metchnikoff’un sellüler immüniteye yaptı�ı katkı
immünolojide yeni bir açılım sa�lamı� ve birçok
bilim adamının ilgisini immünolojiye çekti�i için
1908 Tıp ödülü, daha önce immünoloji konusuna
kendisini adamı� olan Paul Ehrlich’le (1854-1915)
birlikte kendisine verilmi�tir.

(�lk Tıp Nobel Ödülü (Physiology or Medicine) 1901
yılında verilmi�tir. Bu ilk ödül Emil von Behring’e se-
rum tedavisi (antitoksin therapy) üzerine yaptı�ı
çalı�ma nedeniyle verilmi�tir).

ELIE METCHNIKOFF
(ILYA ILYICH METCHNIKOFF)
(1845-1916)

Elie Metchnikoff 15 (16) Mayıs 1845’de Ukrayna’nın
Ivanovko bölgesinde Kharkoff’a yakın bir köyde
do�mu�tur. Çar’ın muhafız alayı subaylarından bi-
rinin o�ludur. Babası Ukrayna steplerinde arazi sa-
hibiydi. Babası gerçek bir Rus asilzadesi olmakla
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birlikte kumar ve yarı�lara dü�kün biriydi. Babası
St. Petersburg’da büyük bir servet kaybedince aile-
sini Ukrayna’ya geri ta�ır. Orada da babası kumar
ve e�lence hayatına devam eder. Annesi Yahudi
dönmesi bir ailenin kızı olup, o�lunun e�itimine
öncelik vermi�tir. Yahudi asıllı annesi Elie Metchni-
koff’un yeti�mesinde yönlendirici olmu�tur. Alex-
andre Pushkin, Elie’nin annesinin çok güzel bir ka-
dın oldu�undan söz etmi�tir.

Elie, Kharkoff’da okula ba�lar. Botanik ve do�a ta-
rihine ilgi duyar. Botanik ve jeolojiye ilgisi nedeniy-
le edindi�i bilgileri karde�leri (Elie be� karde�in en
gencidir) ve di�er çocuklarla payla�ır. Onlara bitki
koleksiyonları ve do�a konusunda bilgi verdi�i gö-
rülür. Annesi o�luna özel hoca tutarak da e�itimi-
ni güçlendirmi�tir. 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
ya�ındadır). Elie Metchnikoff 1864’te Almanya’da
Giessen’e gider orada ünlü taxonomist Rudolf
Leuckart’ın yanında e�itimine devam eder.
Giessen’e gelmeden kısa süre önce Deniz Fauna’sı
üzerine e�itim almak için Heligoland’da da bulun-
mu�tur. Giessen’den sonra çalı�malarını Göttingen
Üniversitesi ve Münih Akademisinde sürdürür. Mü-
nih’de von Siebold’un laboratuarında çalı�mı�tır.
Elie Metchnikoff’un kendisi zoologtur, çünkü öyle
bir e�itim sürecinden geçmi�tir.

Elie, Giessen’de Leuckart’ın yanında çalı�ırken yas-
sı solucanlardan birinde intrasellüler dijesyonu
ke�fetmi�tir (1865). Bu gözlemi daha sonraki ke�ifle-
rini etkilemi�tir. Daha sonra onu Napoli’de (�talya)
“Cuttle-fish sepida and the Crustacean Nelalia”nın
embriyonik geli�imi üzerine doktora tezi hazırlar-
ken görüyoruz. 1867’de Rusya’ya döner, St. Peters-
burg Üniversitesi’nde doktora tezi kabul edilir ve
doktor ünvanını alır. Aynı yıl Odessa Üniversite-
si’ne Doçent olarak atanır. Aynı pozisyonda St. Pe-
tersburg Zooloji Fakültesinde görev bulunca oraya
geçer. 1870 yılında Odessa Üniversitesi’ne uygula-
malı Anatomi ve Zooloji Profesörü olarak atanır.
Karadeniz kıyısında olan bu üniversite deniz
faunasını incelemeye olanak sa�lıyordu. Onun il-
gisi basit ya�amlar üzerinde (Protozoa) ara�tırma
yapmaktı. Deniz faunası’ndaki vertebrasız basit
canlılarda mukayeseli embriyoloji alanında ara�-
tırma yaparak evrimsel adaptasyon konusunda
teoriler in�a etmek istiyordu (Elie 25 ya�ındadır).
Darwin’in evrim teorisini talebe iken okumu�, kar�ı
çıkmı�sa da sonra kabullenmek zorunda kalmı�tır
(Bizde hala bazı profesörler Darwin Teorisine saç-
ma diyecek kadar kara bilim kar�ıtı tutum içinde-
dirler.).

Elie Metchnikoff St. Petersburrg’da iken ilk karısı
Ludmilla Feodorovitch’e rastlar. E�i olacak Ludmil-
la tüberkülöz hastası olup, durumu oldukça ciddi-
dir. Ludmilla kilisede yapılacak evlilik törenine
sandalyede ta�ınarak getirilir. Kocası onu iyile�tir-
mek için her �eyi yapar fakat hastalı�ı gittikçe
a�ırla�ır ve 20 Nisan 1873’de Odessa’da vefat
eder. E�inin ölümü, kalp ve görme problemleri ne-
deniyle Metchnikoff’un psikolojisi iyice bozulur.
Üniversitede ya�adı�ı sorunlar da eklenince bü-
yük bir umutsuzlu�a dü�er yüksek doz “Opium”
alarak hayatına son vermek istese de kendi ve
dünyanın �ansı olarak ölmemi�tir. Bu kez ikinci ka-
rısı olacak Olga’ya Odessa’da rastlar. Olga ile 1875
yılında evlenir. Karısı Olga 1880’de “Typhoid Fe-
ver”e yakalanır fakat ölmez. Bu devrede Metchni-
koff’un da sa�lık durumu iyi de�ildir. Fakat karısı-
nın hayatını kurtarmak için bilimsel bir deneye ka-
rar verir. Nükslerle seyreden ate�in -Typoid Fever-
kan yoluyla bula�ıp bula�madı�ını ortaya koy-
mak için bizzat kendine karısının kanını enjekte
eder. Kendisinde ciddi ate� atakları ortaya çıkar
fakat ölmez. 1882’de bu hastalıktan iyile�erek çı-
kar.

Alexander II’nin öldürülmesiyle (13 Mart 1881) Rus-
ya’da esen kötü rüzgarlar Odessa Üniversitesi’nde
de etkisini gösterir ve Metchnikoff da görevinden
istifa eder.

Elie Metchnikoff’un ya�am periyodundaki Rus-
ya’ya biraz göz atarsak onun özel ve bilimsel ya�a-
mı daha iyi anla�ılacaktır. Onun ya�amının önem-
li kısmı Rus Çarı Alexander II’nin tarihiyle örtü�-
mektedir. Alexander II (Alexander Nikolayevic) 29
Nisan 1818’de do�mu� ve ve 13 Mart 1881’de öl-
mü�tür. Alexander II �ubat 1855’de babası I. Niko-
lay ölünce, Kırım Sava�ı’nın en �iddetli günlerinin
ya�andı�ı sırada tahta çıkmı�tır.

Kırım Sava�ı, Rusya’nın, �ngiltere ve Fransa gibi ül-
kelerden ne kadar geri oldu�unu açıkça ortaya
koymu�tu. Rusya 1856 ilkbaharında Paris’te barı�
antla�masını imzalamak zorunda kaldı. Rus kamu-
oyu antla�ma ko�ullarını çok a�ır buldu. Rusya’nın
u�radı�ı yenilgi nedeniyle Rus aydınları ülkede
köklü de�i�iklikler yapılmasının zorunlu oldu�unu
anladılar. Aydınlardan gelen iste�in de etkisiyle
Alexander II “Modernle�me” yoluyla Rusya’yı ileri
batı ülkelerinin seviyesine çıkarmak için bir dizi re-
formu ba�latmı�tır. Demiryolları, e�itim, üretim,
adalet konularındaki atılımları Rusya’nın kendine
olan özgüvenini yeniledi. Toprak sahiplerinin ciddi
muhalefetine ra�men 19 �ubat 1861’de köleli�i



kaldırmı�tır. Bu Fransız Devrimi’nden sonra gerçek-
le�tirilen en büyük toplumsal olaydır. Bundan son-
ra toprak sahiplerinin ekonomik gücü büyük yıkı-
ma u�ramı�tır. Rusya Feodalizmden kurtulma ve
ça�da�la�ma yoluna girer. Yahudiler ve di�er dini
gruplara yapılan baskılar kalkmı�, yurtdı�ına çıkı�-
lar kolayla�tırılmı�tır. Fakat Alexander hala miras
aldı�ı tanrının kendisine ba�ı�ladı�ı mutlak iktida-
rı da muhafaza etmeye özen gösteriyordu. Bu ara-
da Rusya’da devrimci fikirler de filizlenmeye ba�-
ladı. Dimitri Karakozov adlı genç bir devrimcinin
Alexander’ı öldürmeye kalkı�masıyla 1866’da
olaylar doruk noktasına ula�tı. Bu arada Çar pren-
ses Yekaterina Dolgorukava ile bir a�k hayatı ya-
�amaktadır. Çar 1874’de her sınıftan gençlere zo-
runlu askerlik hizmeti getirdi. Barı�tan yana olan
Çar’ı Slav milliyetçileri zorlayarak Osmanlı ile sa-
va�a sürüklediler. Alexander 1877’de Osmanlı
Devleti’ne sava� ilan etti. Ba�langıçta Rus ordusu
bozguna u�ramasına ra�men toparlanarak
1878’de �stanbul’un banliyösü Ye�ilköy’e (Ayasta-
fenos) gelerek karargah kurdu. Batılı ülkeler daha
ileri giderse sava� ilan edeceklerini bildirince ant-
la�ma yapmak zorunda kaldı. Berlin Antla�ması
Çar’a cephede kazandı�ı hiçbir �eyi vermedi. En
önemlisi bu antla�ma ile Bulgaristan özerk hale
geldi.

Berlin’deki diplomatik ba�arısızlık devrimci hare-
ketleri tekrar tetikledi. �ki a�amalı seçimle belirle-
necek temsilcilerin de katılaca�ı yasama meclisi-
nin kurulu� kararnamesini 13 Mart 1881’de imzala-
yan Çar Alexander II aynı gün bombalı bir saldırı
sonucu a�ır yaralanarak öldü. Alexander II,
1860’da Vladivostok kentini kurdu, Kafkasları ele
geçirdi. Orta Asya’yı kontrolüne aldı, aynı zaman-
da Çin aleyhine topraklarını geni�letti. Alexander
II, 1867’de Alaska’yı Amerikalılar’a satmı� olsa da
Rusya’yı toprak olarak büyütmü�tür. O�lu Alexan-
der III ise Rus milliyetçili�ine, Ortodokslu�a, Kilise-
ye hizmet merkezli bir anlayı� çevresinden destek-
lendi�i için babasının yaptı�ı reformları gündeme
getirmedi�i gibi ya�ama da geçirmedi. Alexander
III; tek dil, tek din ve mutlakiyet merkezli anlayı�ı
nedeniyle Yahudilere ve dini gruplara yapılan
baskıyı arttırmı�tır. Rusya’nın kontrolündeki bölge-
lerde Rusça ö�renme zorunlulu�u gündeme geti-
rilmi�tir.

Rusla�tırma, hıristiyanla�tırma çabaları, eski top-
rak sahiplerinin güçlerinin tekrar artmasına ve ka-
çınılmaz olarak 1917 Ekim devriminin tohumları-
nın ekilmesine zemin hazırladı.

Alexander II’nin 1881’de ölümüyle Rusya’da gün-
deme gelen gericilik, ba�nazlık, milliyetçilik, dinci-
lik gibi kavramların yarattı�ı kaos ve sıkıntı nede-
niyle Elie Metchnikoff Odessa’yı terk ederek tekrar
�talya’nın yolunu tutar. 

Messina’da zor ya�am ko�ulları altında bir hayat
sürerler. Ara�tırmalarına devam etmek için kendi-
ne bir laboratuar hazırlar. Messina’da 1882’de bir
gün ailesinin tüm bireyleri ola�anüstü marifetli bir
maymunun gösterisini izlemek üzere sirke gittikle-
rinde ara�tırmalarına devam ederken çocu�u için
hazırladı�ı yılba�ı a�acının (Narenciye a�acı Tan-
gerine) dikenlerinden birini deniz yıldızı larvasına
sokar ertesi günü dikenin etrafında mobil hücreler
görür. Böylece Fagositoz teorisi do�ar.

Elie Metchnikoff modern immünolojinin kurucusu
olarak kabul edilir. Fagositlerin ke�fini gerçekle�tir-
di�i için Nobel Ödülü ile onurlandırılmı�tır (Pha-
gocytes; eating cells, phagos=to eat, cyte=cell yi-
yici, yiyen hücreler, olaya da phagocytosis denir).
Fagositik hücreler primitif organizmlerde (canlılar-
da) beslenme ve dijesyonla ilgili rol oynarken, da-
ha yüksek canlılarda beslenme ve dijesyonla ilgili
sindirim organları geli�mi�tir. Fagositler de bunlar-
da yeni görevler üstlenmi�lerdir. Embriyoda dijes-
yondan sorumlu fagositler daha yüksek canlılarda
sonra organizmayı enfeksiyonlardan korumada
görev almaktadır. Vasküler sistemi olan hayvan-
larda bakteri bünyeye girince, lökositler kan da-
marlarından çıkarak bakteriyi yakalayıp fagosite
etmektedir diye dü�ünmü�tür.

Metchnikoff lökositlerin içinde bakteri gören ilk ki�i
de�ildir. O bakterilerin lökositler tarafından fagosi-
te edilerek dijesyona u�ratıldı�ını bunun da vücu-
dun savunma sistemi ile ili�kili oldu�unu gören ki-
�idir.

Di�er ara�tırmacılar ise lökositlerde bakterinin ka-
zai olarak bulunabilece�ini ve onu ba�ka bölgele-
re ta�ıyabilece�ini dü�ünmü�lerdir. Koch lökositle-
rin içinde �arbon (Anthrax) basili görmü� ve orada
ço�aldıklarını dü�ünmü�tür. Metchnikoff lökositle-
rin bilinçli olarak parazitleri yedi�ini dü�ünmü�tür.
O organizmayı savunmak için lökositlerin i�galci
yabancı ajanları, malign hücreleri, ölü hücreleri,
hasarlı hücreleri fagosite etti�ini ileri sürmü�tür. Da-
ha önce hakim olan dü�üncenin aksine o infla-
masyonun bir savunma mekanizması oldu�unu,
zararlı uyaranlara pasif bir yanıt olmadı�ını gün-
deme ta�ımı�tır.

Metchnikoff inflamasyonun bulgusu olan ısı, �i�-
me, kızarıklık, a�rının yararlı, koruyucu bir yanıt
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oldu�unu fakat mükemmel olmayan kusurlu fizyo-
lojik i�lem oldu�unu ileri sürmü�tür. Metchnikoff zo-
olojist iken birden patolog oldu�unu ifade eder “I
suddenly became a pathologist”.

Elie Metchnikoff Odessa’ya giderek bulguları tebli�
etmek istiyordu. Bu yolculukta Viyana’ya u�raya-
rak me�hur zooloji profesörü Claus’a bulgularını ve
dü�üncelerini aktarır. Claus ona hareketli hücrele-
ri phagocytes olarak isimlendirmesini önerir.
1883’de Odessa’da “Phagocytosis” üzerine ilk sunu-
munu yapar. Metchnikoff’a göre serum faktörleri
fagositlerle mukayese edildi�i zaman anlamsız idi,
fagositler özel kan hücreleri olup, vücudumuzu i�-
gale çalı�an ajanlara kar�ı sava�an askerlerdir.

Metchnikoff fagositoz konusundaki ilk makalesini
1883’de yayınladı. Lökositlerin savunma sistemin-
deki rolünü ve fagositozun genel fizyolojik savun-
ma mekanizması olabilece�ini bildirdi. Fagositle-
rin do�al iyile�tirme gücünü götüren faktör olarak
hizmet ettiklerini dü�ündü. Rudolf Virchow onun
teorisini desteklemi� olsa da birçok hekim onun gö-
rü�lerine kar�ı çıkmı�tır. Kar�ıtları yaralarda cerrahi
sonrası pü olan bölgedeki hücrelerin tehlikeli hain
hücreler oldu�u hastalı�ı, enfeksiyonu yaydı�ını
ileri sürmü�lerdir. Metchnikoff’un devrim niteli�in-
deki sellüler immünite teorisini Behring’in humoral
teorisi gölgelemi�tir.

Metchnikoff’un yapısı gere�i tenkitlere ve akade-
mik kısıtlamalara tahammülü yoktu. Meslekta�ları
ile de olan ili�kilerinde de ters ve ha�indi. Ruh hali
ne�eli, gayretli, yaratıcı durum ile depresyon ara-
sında gidip geliyordu. Birçok kez intihara te�ebbüs
etmi�tir. Karısının hastalı�ı devresinde depresyona
giren bilim adamı ölümünün belki de bilime katkı-
sı olsun diye karısının kanını (spirochete) kendine
enjekte etmi�tir. Nüks eden ate�leri olmu� fakat
ölüm yerine Metchnikoff’a enerji gelmi�tir. �yile�-
mi� ve iyimser bir ki�ilik kazanmı�tır. Bunu �tal-
ya’ya tekrar gidi� ve fagositoz teorisinin ke�fi izler..

Phagositozis’in ke�fi Metchnikoff üzerinde çok
önemli pozitif etki yapmı�tır. Ya�ama bakı�ı de�i�ir
pessimistik dü�üncelerini terk ederek teorisi için ye-
ni deliller ortaya koymak için ara�tırmalarını sür-
dürür. 1885’de Rusya’ya döner ve Odessa Bakteri-
yoloji Enstitüsünün ba�ına atanır. Tatlı su “Crusta-
cean Daphnia”sındaki fungal sporların fagositler
tarafından saldırıya u�radı�ını saptar. �arbon
(Anthrax) basili ile yaptı�ı çalı�malarda virulansı
yüksek su�ların fagositler tarafından saldırıya u�-
ramadı�ını, virulansı az olan su�ların ise fagosite
oldu�unu ortaya koymu�tur.

Pasteur’un kuduz tedavisinde uyguladı�ı a�ıyı uy-
gulamaya koymak için Odessa’da açılan Enstitü-
nün ba�ına 1886’da direktör olarak atanır. Kuduz
a�ısı tedavisine kar�ı bölgesel bir direnç hatta dü�-
manlık duyguları olu�mu�, Metchnikoff’un tıp ada-
mı olmaması da sorunu daha da büyütmü�tür. Lo-
kal hekim kurulu�larının ona kar�ı davranı�ları da
onda dü�manlık duygularının olu�masına yol açtı.
1888 yılında ko�ullar daha da zorla�ınca Odessa’yı
terk etmeye karar verir. Paris’e giderek Louis Paste-
ur’ü ziyaret eder ve onun dü�üncelerini alır. Paste-
ur (1822-1895) �öhretinin zirvesinde olmakla birlik-
te fizik olarak dü�ü�tedir. Pasteur’ün Alman bilim
çevrelerinde dostları yoktur, bilimsel çeki�me de-
vam etmektedir. Pasteur, Metchnikoff’un fagositoz
teorisini destekler ve ona yeni kurulan Pasteur Ens-
titüsünde çalı�ma olana�ı sunar. Böylece Metchni-
koff’un ya�amının mutlu dönemi ba�lar ve ya�a-
mının sonuna dek orada çalı�ır.

Metchnikoff’un fagositozis dı�ında yaptı�ı ara�tır-
malar vardır. Vertebrasızların embriyolojisi konu-
sunda birçok makalesi vardır. Böcek ve medusa
embriyolojisi konusundaki çalı�malarını 1886-
1888’de yayınlamı�tır. Pasteur Enstitüsü’nde sellü-
ler immünite konusundaki teorisini destekleyecek
ara�tırmalarını sürdürmü�tür. Bilimdeki her yeni
bulu�ta kar�ıla�ılan durum onun da ba�ına gelmi�-
tir. Birçok bilim adamının dü�manlı�ını kazanmı�-
tır. 1892’de iki ciltlik mukayeseli ‘Inflamasyon Pato-
lojisi’ kitabını yayınlamı�tır. 1901’de “L’immunite
dans les maladies infectieuses” isimli bilimsel yayı-
nı yapmı�tır. 1908’de Paul Ehrlich ile birlikte Fizyo-
loji-Tıp alanında Nobel ödülüyle onurlandırılmı�tır.

Metchnikoff, Roux ile birlikte Sifiliz’in maymuna bu-
la�tırılabilece�ini göstermi�tir.

Metchnikoff yirminci yüzyılın ba�larında kendinin
de ya�lanmaya ba�ladı�ını hissedince uzun ömür-
lülük üzerine çalı�maya ba�lar. Konferanslarında
bilimin insan ya�amını daha da iyile�tirebilece�i-
ni,gençleri enfeksiyon hastalıklarından kurtarabi-
lece�ini, orta ve ileri ya�lılardaki dejeneratif hasta-
lıkları önleyebilece�ini bildirir. Sa�lıklı uzun ömür-
lü�ü “Orthobiosis” olarak isimlendirir. �htiyarlı�ın
kontrolü üzerinde yapılan çalı�maları içeren yeni
bilimsel disiplin için de “Gerontology” terimini öne-
rir. O farklı hayvanların ya�am sürelerini mukaye-
seli olarak inceleyerek �u dü�ünceye varır: “Ya�am
süresini belirleyen sindirim organlarıdır.” Özellikle
kalın barsaktaki mikrobial dengesizlik nedeniyle
zararlı fermentasyon ve putrefaksiyon husule gel-
di�ini öne sürmü�tür. Kalın barsakta toksin husule
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getiren bakteriler olunca husule gelen toksinlerle
fagositler senilite ve dejenerasyon ajanları haline
dönü�mektedir, diye beyan etmi�tir.

Metchnikoff’a göre saçların kırla�ması, buru�ukluk-
lar, kırı�ıklıklar, adale güçsüzlü�ü, hafızadaki güç
kaybı, unutkanlık dost fagositlerin barsak orijinli
toksinlerle zararlı hale gelmesinden ileri gelmek-
teydi. Kalın barsaktaki zararlı flora de�i�tirilerek,
toksinleri üreten mikroplar ortadan kaldırılarak,
ya�lanma olayının geriye döndürülebilece�ine
inanıyordu. Bu amaçla purgatif ve lavman kulla-
nımının daha da zararlı olabilece�ini bildirmi�tir.
Kalın barsaktaki zararlı mikropların ortadan kaldı-
rılması için hijyenik diyet ve bol taze yo�urt tüketil-
mesini önermi�tir. Barsak bakterileri tarafından ya-
ratılan kronik entoksikasyonun ya�lanmaya ne-
den oluyor fikri tıp çevrelerinde geni� tartı�maya
yol açmı�tır. Bu nedenle de bir sürü dü�man edin-
mi�tir. Fakat beslenme ve ya�lılık konusu da böy-
lece gündeme getirilmi�tir.

Metchnikoff’a göre normal insan ömrünün yakla-
�ık 120 yıl olması gerekiyordu. O süt ürünlerini bol
tüketen Bulgar ve Kafkas köylülerinin uzun bir ya-
�am sürdü�ünü gözlemlemi�ti. Ek�imi� süt içindeki
basillerin laktik asit üreterek barsaktaki zararlı mik-
ropların üremesini inhibe edece�ini dü�ündü�ü
için herkese ek�i süt içmesini önermi�tir. Kendisi de
litrelerce ek�imi� süt tüketmi�tir. Yıllarca sonra pro-
fesör Metchnikoff’un önerisini imzasını, ta�ıyan yo-
�urt üretilmi�tir.

Metchnikoff’un hipotezine göre ya�lılık barsakta
bulunan bazı bakterilerin üretti�i zehirlerin etkisi ile
ili�kiliydi. O bu zararlı bakterilerin ço�almasını ön-
lemek için fermente süt ürünlerini içeren diyet
önermi�tir.

Fermente süt ürünleri ile barsakta bakteriyel fer-
mentasyonun arttı�ını ve a�ırı laktik asit olu�tu�u-
nu bunun da zararlı mikropların ço�almasını inhi-
be etti�ini ısrarla gündeme getirmi� ise de bilim
çevreleri ilgi göstermemi�tir. Fakat o zamanlar kısa
süre de olsa fermente süt ürünleri Paris’te popüler
olmu�tur.

Metchnikoff Pasteur Enstitüsünde en mutlu yıllarını
ya�arken kurumun direktör yardımcılı�ına kadar
da yükselmi�tir. Nobel ödülünden sonra �öhreti
tüm dünyaya yayılmı� ve birçok ülkeden ö�renci
onunla çalı�mak için Paris’e gelmi�tir. Birçok ülke-
de bilimsel kurul �eref üyeli�i ile onurlandırılmı�tır.
Metchnikoff kendine özgü uzun saçları, da�ınık,
özensiz sakalı ile Pasteur Enstitüsünde dikkatleri
üzerine topluyordu. Her zaman her türlü hava ko-

�ullarında ayakkabısı ya�mur koruyucusu içinde,
elinde �emsiyesi ile birlikte olu�u dikkat çekermi�.
Her zaman aynı �apkayı giydi�i, yoruldu�u za-
man da �apkasının üzerine oturdu�u söylenir. Si-
nirlendirildi�i zaman da �apkasını çıkarır üzerine
otururmu�. Uzun yıllar ya�amak istemekle birlikte
1913’den itibaren kalp problemleri ya�amaya ba�-
lar. Ba�layan I. Dünya Sava�ı (1914-1918) ona bü-
yük üzüntü vermi�tir. Kalp krizleri birbirini takip et-
se de o son nefesine kadar çalı�maya ve yazmaya
devam etmi�tir. Son anına yakla�ırken arkada�ı-
na; “Otopsimi yapacak mısın? Barsaklarıma dik-
katli bak, orada bir�eyler oldu�unu dü�ünüyorum”
der. Aralık 1916’da Paris’te ya�amı sonra erer (71
ya�ında).

PAUL EHRLICH
(1854 – 1917)

Paul Ehrlich 14 Mart 1854’te Silezya’da (Prusya)
dünyaya gelmi� 20 A�ustos 1915’te Almanya’da
ölmü�tür. Hematoloji, immünoloji ve kemoterapi
konusunda öncü ara�tırmaları gerçekle�tirmi�tir.
Frenginin (Sifiliz) ilk etkili tedavisini bulan odur.
1908 Nobel Fizyoloji Tıp Ödülünü Ilya �liç Metchni-
koff ile payla�mı�tır.

Paul Ehrlich i� ve sanayi dünyasından zengin bir
Yahudi ailesinin çocu�u olarak dünyaya gelmi�tir.
Tıp ö�rencisi iken ara�tırmalarına ba�lamı�tır. Ber-
lin Üniversitesi ara�tırmalarına Berlin’de devam et-
mesi için onu davet eder. Robert Koch’un buldu�u
Tbc basili için yeni boyama yöntemleri geli�tirmi�-
tir. Canlı dokulara uygulanabilecek boyama yön-
temlerini geli�tirirken metilen mavisinin bazı sinir
hastalıkları tedavisinde kullanılabilece�ini ortaya
koymu�tur.

Paul Ehrlich doktora tezinde “A Contribution To-
wards the Theory and Practice of Histological Sta-
ining” spesifik kimyasal maddelerin spesifik doku,
hücre, subsellüler hücre komponentlerini veya
mikrobiyal ajanları boyayabilece�ini bildirmi�tir.
Ehrlich daha tıp talebesi iken anilin boyaları ile
yaptı�ı boyamalarda lokositlerin farklı tiplerinin ol-
du�unu gösterdi. Bu bulgusu lösemi klasifikasyo-
nunun yapılmasına katkıda bulunmu�tur.

Ehrlich 1879-1883 yılları arasında 37 orijinal bilim-
sel makale yayınlamı�tır. 1883’de Hedwig Pinkus
ile evlenmi� ve bu evlilikten iki çocu�u olmu�tur.
Be� yıl sonra verem hastalı�ına yakalandı�ı için
çalı�malarına ara vererek Mısır’a gitmi�tir. 1889 yı-
lında Mısır’dan tamamen iyile�mi� olarak Alman-
ya’ya geri döner. 
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Robert Koch’un yönetimindeki bula�ıcı hastalıklar
servisinde ba�ı�ıklık sistemi üzerine yo�un ara�tır-
malar yürütür. Zehirli maddelerin yava� yava� ar-
tan miktarlarda tav�anlara zerk edildi�i zaman öl-
dürücü dozun be� katına ula�ıldı�ı halde tav�anla-
rın ölmedi�ini gözlemler. 1890’da difteriye kar�ı
antitoksin geli�tiren Emil von Behring ile tanı�ma-
sından sonra gözlemi uygulamada çok i�e yara-
mı�tır. Behring, Paul Ehrlich’in tekni�ini kullanarak
etkili serumlar üretebilmi�tir. Ehrlich’in serumların
etkinli�ini ölçmek için geli�tirdi�i standardizasyon
yöntemi kısa sürede tüm dünyada difteri serumla-
rının standartla�tırılmasına olanak sa�lamı�tır. Ber-
lin’deki Enstitü 1899’da Frankfurt’da Main’e ta�ınır
ve Ehrlich direktörlü�e atanır. Ehrlich “Institute for
Serology and Serum Testing” direktörlü�ü yanısıra
“Georg Speyor Institute for Chemotherapy”nin de
ba�kanlı�ını yürütmektedir. Ehrlich küçük bir büt-
çe ile arkada�ları ile birlikte gece gündüz çalı�arak
harikalar yaratmı�tır. O, çe�me suyu, ı�ık olan her
yerde çalı�abilece�ini ifade etse de ya�amında si-
gara ve madensuyu çok önemli bir yer tutuyordu.
Her zaman elinin altında yedek sigara paketi bu-
lundurmayı ihmal etmezdi. Ona göre i�te disiplin
her�eydi. Ara�tırma konusunda bilim adamlarının
serbest bırakılması Ehrlich’in ho�una gitmekle bir-
likte Behring’in ho�una gitmiyordu. Behring ara�tır-
maların immünoloji ve serum tedavisi yönünde ol-
masını istiyordu.

1906’da serum tedavisinden beklenti çok fazlaydı.
Ehrlich bu devrede “Immunotherapy” terimini gün-
deme getirir. Zamanla serum tedavisinin belli has-
talıkların tedavisinde yeri olabilece�i ortaya ko-
nunca Ehrlich’in ilgisi Chemotherapy’e kaymı�tır.
Vücudumuzun her patojen’e kar�ı etkin antikor hu-
sule getiremedi�i durumlarda bünyemizi savunan
sisteme yardımcı olacak yeni kemoterapotik ajan-
lar sentez etmeliyiz diye dü�ünmü�tür. Ehrlich i�e
arsenik bile�i�i olan Atoxyl ile ba�lar. Atoxyl,
trypanosomeları öldürmektedir (Afrika  hastalı�ı).
Gambia Ate�i, Nagana, Spiroketler, Tavuk spirillo-
sis’ine neden olan mikroplar, nükslerle seyreden
ate�, sifilizde de etkili bulmu�lardır. Bu ilaç deney
tüpünde etkili olsa da insanda körlü�e ve nörolojik
hasara neden olmaktaydı. O yalnız hedefe (zarar-
lı faktöre) etki eden di�er normal hücrelere etkisi
olmayan mucizevi bir silah bulmak istiyordu.

Atoxyl’den üretilen yeni yüzlerce bile�i�i sifilizin et-
keni Trepanoma Palliduma kar�ı denemi�lerdir.
Devlet de spiroketler üzerine yapılan çalı�malara
tam destek vermekteydi. Ekibinde çalı�an Saha�ı-
ra Hata (Sahachira Hata – 1873-1938)’nın da katkı-
larıyla Salvarsan-606 ile (1910) frengi tedavisinde
oldukça ba�arılı sonuçlar elde ettiler. �kinci Dünya
Sava�ı’ndan sonra Penicilline piyasaya çıkana
dek Salvarsan, civalı, bizmutlu ilaçlar gibi sifiliz te-
davisinde gündemde kalmı�tır.

Ehrlich’in para pulla ili�kisi yoktu. O sadece ara�tır-
maları ile me�gul bir ki�iydi. Behring bilgiyi paraya
çevirme konusunda a�ırı istekliydi. Bu nedenle de
araları pek iyi sayılmazdı. Ehrlich’in bazı hastalık-
larda serum tedavisinin i�e yaramadı�ının, kulla-
nım alanının sınırlı oldu�unun farkına varması ke-
moterapinin do�masına yo açmı�tır.

Ehrlich sayısız kimyasalı birçok hastalı�ın tedavi-
sinde denemi� fakat ba�arılı sonuç alamamı�tır.
Buna ra�men ara�tırmalarına devam etmi� ve Sal-
varsan-606’yı o devirde kullanıma sokmu�tur. Her
zaman her yerde oldu�u gibi Ehrlich’in ba�arısı ve
ünü dünyaya yayıldıkça di�er bilim adamlarında
kıskançlık ve dü�manlık duyguları ortaya çıkma-
ya ba�lamı�tır. Dü�manlarına ra�men Frankfurt
�ehri onu onursal hem�ehrilikle ödüllendirmi�tir.
Kasım 1914’de felç olan Ehrlich’in A�ustos 1915’te
gelen ikinci inme ile ya�amı sona ermi�tir.

Emil von Behring (1854-1917) depresiv, geçimsiz,
kavgacı bir yapıya sahip oldu�u için Koch ve Ehr-
lich ile de birçok sorunları olmu� onları üzmü�tür.
Ehrlich 1915’te mezarına konulurken son anda
Behring mezarlı�a 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 Dis-
coveries, Yale University Presss 2000.

278 Eylül 2006


