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Türkiye’de Hidrosefalinin
K›sa Geçmiﬂi Üzerine
A Short History of Hydrocephaly
in Turkey
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ÖZ
Hidrosefalinin nedeni ve tanı ve tedavisi bugün önemli ölçüde
tanımlanabilmiştir. Bununla birlikte bu durum çok eskiden beri bilinmekte,
tedavisinde ise bir çok seçenek uygulanmıştır. Bu çalışmada eldeki belgeler
ışığında, 15. yüzyıldan günümüze kadar hidrosefali tarihsel bir perspektif
içerisinde ele alınmıştır.
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ABSTRACT
The cause, diagnosis and treatment of hydrocephalus is currently known.
However, this disorder has been recognized for a long time and many
treatments have been used. In this study, hydrocephaly has been examined in
historical perspective from the fifteenth century to nowadays in the light of
related data.
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Nöroşirürjideki branşlaşmalar bir çok hastalık ve
bu hastalıkların tedavisinde birçok teknik
gelişmelere yol açmıştır. Bugün hakkında giderek
daha fazla bilgiye sahip olduğumuz hidrosefali
hakkında gerek yurt dışında gerekse ülkemizde çok
eski bilgiler mevcuttur. Ülkemizde bu konuda, şu
ana dek tarihsel açıdan sadece bir kısa
değerlendirme yapılabilmiştir (1). Bu çalışmanın
amacı, ülkemizde hidrosefalinin tarihine ışık tutmak
ve gelecekteki çalışmalara bir temel oluşturmaktır.
Yirminci Yüzyıl Öncesinde Hidrosefali
Osmanlıca baskı ve yazma tıp kitaplarının
araştırılması sonucunda, belirlenebildiği kadarı ile
ülkemizde hidrosefali ilk kez 15. yüzyılda
tanımlanmıştır. Şerefeddin Sabuncuoğlu (1385-1468)
yazdığı "Cerrahiyetül Haniye" adlı resimli Türkçe
eserinde ilk kez hidrosefaliden söz etmiştir (2).
Sabuncuoğlu yazdığı bu eserde hidrosefalinin klinik
tablosu, seyri ve prognozunu ortaya koymuş, sıvı
drenajından da bahsetmiştir (Şekil 1).
Öte yandan yukarıda çevrim yazısı sunulan
Sabuncuoğlu’nun eserindeki hidrosefali ile ilgili
bölüm tamamıyla Alzahravi’nin (3) Et-tasnif
eserinin Türkçe çevirisidir. İlginç olan Alzahravi’nin
kullandığı ifadelerin de Aegina’lı Paulus’un (4) 6.
yüzyılda yazdığı ansiklopedideki konu ile ilgili
bölümün çevirisi olmasıdır.
15. yüzyıldan 20. yüzyıla dek hidrosefali
konusunda kayıtlarda herhangi bir belgeye
rastlanmamıştır.
Yirminci Yüzyıl’da Hidrosefali
1900 yılında, hidrosefali olgularında Dr. Halit
İzzet Bey ile Dr. Aleksander Kamburoğlu’nun
beyin omurilik sıvısı drenajı için ponksiyonlar
yaptıkları kayıtlardan anlaşılmaktadır (5,6). Benzer
yayınlar sonraki yıllarda da devam etmiştir. Örneğin
Prof. Dr. Mim Kemal Öke 1924 yılında yazdığı
"Dimağ ve cümcüme afetleri ve tedavileri" isimli
kitabında hidrosefalinin tanım ve tedavisi üzerinde
durmuş, ponksiyon tekniklerini anlatmıştır (7) (Şekil
2 ve 3). Aynı yıl Ahmet Şükrü Bey "Mayi-i nuha’-i
şevki. Teşhis, fizyoloji, biyoloji, teşhis ve tedavideki
ehemmiyeti" adlı bir eser ile beyin omurilik sıvısı ve
tanı ile tedavideki önemi üzerine ilk monografıyi
yazmış, kitabını Mahzar Osman’a ithaf etmiştir (8).
1936 yılında ve Dr. İhsan Şükrü ve Dr. Mahzar
Osman, beş hidrosefali olgusunun otopsi bulgularını
uluslararası kongrelerde bildirmişlerdir (9) (Şekil 4).
Bu çalışmada Dr Aksel ve Dr Mahzar Osman
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hidrosefalinin sadece BOS aşırı sekresyonuna bağlı
olmadığını aynı zamanda BOS yollarındaki
obstrüksiyonunun da bu tabloyu oluşturabileceğini
bildirmişlerdir. Yazarlar silvian kanalın tümör ve
enflamasyon ile tıkanabileceğini belirterek zamanın
tanınmış nöroşirürjiyenlerinin görüşlerine de yer
vermişlerdir.

Şekil 1: Şerefeddin Sabuncuoğlu (1385-1468)’nun yazdığı
"Cerrahiyetül Haniye" adlı resimli Türkçe eserinde
hidrosefalide sıvı drenaj tekniğini gösteren resim.

Şekil 2: Prof. Dr. Mim Kemal Öke’nin 1924 yılında
yazdığı "Dimağ ve cümcüme afetleri ve tedavileri" isimli
kitabının kapağı

97

Türk Nöroşirürji Dergisi, 2005, Cilt: 15, Sayı: 1, 96-99

Naderi: Türkiye’de Hidrosefalinin Kısa Geçmişi Üzerine

Aynı yıllarda tanı aracı olarak ventrikülografi ilk
kez kullanılmaya başlanmıştır (Şekil 5)(10).
Öte yandan, belirlenebildiği kadarı ile ilk ventriküloperitoneal şant operasyonları Dr. Kenan Tükel
ve Dr. Ertuğrul Saltuk tarafından 1952 yılında
yapılmıştır (11). Uygulanan bu ilk şant ile ilgili
olarak Prof. Dr. Ayhan Songar (12) anısını aşağıdaki
gibi dile getirmiştir.

Şekil 5: Mahzar Osman’ın ventrikülografi’nin önemini
belirten yazısı.

Şekil 3: Dr. Mim Kemal Öke’nin "Dimağ ve cümcüme
afetleri ve tedavileri" isimli kitabında ventrikül ponksiyon
tekniğini gösteren resim.

Şekil 4: Dr. İhsan Şükrü ve Dr. Mahzar Osman’ın, beş
hidrosefali olgusundaki otopsi bulguları hakkında
uluslararası kongrede yaptığı bildiri görülmektedir.
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"Bakırköydeki kliniğimize bir çocuk getirmişlerdi
İlkokul öğrencisi idi ve kafa içi basınç artması sendromu
gösteriyordu. Ertuğrul Saltuk ile konsultasyon yaptık.
Burada bir tümör olmadığını – ki onu da anlamak için
pnömoensefalografi gibi insanı hastalıktan beter edecek
müdahaleli araştırmalara gerek vardı – tespit etti.
Ertuğrul bey kitapları karıştırdı ve Amerika’da "shunt
ameliyatı" diye bir ameliyat yapıldığını, bu çocukta da
bunun denenebileceğini söyledi . Resimlere, şemalara
baktık- olur mu olurdu bu iş … Oksipital bölgeden bir
trepanasyon deliği ile yan ventriküllere, oksipital
boynuzlara girilecek – sokularak bir tüpün diğer ucu deri
altından yürütülerek boyundan – göğüsten karın
bölgesine kadar götürülüp periton boşluğu ile
irtibatlandırılacak. Bu suretle beyin ventriküllerin-deki
fazla serebrospinal sıvı periton boşluğuna akıtılarak bir
nevi drenaj sağlanacaktı. Buna "ventriculo-peritoneal
shunt" deniyordu. Bugünkü görüşle ne iptidai ve o zaman
için ne ileri bir müdahale. Sade ileri mi, yok, hem de çok
cesurca!...
Evvela ameliyat için gerekli malzemeyi temin etmek
gerekiyordu. Kolları sıvayıp Perşembe Pazarı’nı
dolaşmaya başladım. Tünel’in alt ucunda bahçe hortumu
falan satan bir dükkan vardı. Oradan bu işe elverişli bir
lastik alıp Bakırköy’e getirdim. Boruyu kesip biçip
hazırladık – sterilize ettik ve benim de – cerrah olmadığım
halde – katıldığım ameliyat sırasında Ertuğrul Bey bunu
anlattığım yere bir güzel yerleştirdi. Derhal kafa içi
tansiyon düştü. Ameliyat sonrası çok iyi geçti. Çocuk
boruyu gayet güzel tolere etti. Papilla ödemi hemen
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kayboldu ve şifa ile hastaneden çıktı. Sonra takip ettim, bu
çocuk büyüdü, delikanlı oldu, liseyi bitirdi ve başka bir
sebepten, zannediyorum bir enfeksiyon hastalığından
öldü."
İlk ventriküloatrial şant operasyonu ise Dr.
Vahdettin Türkmen ile Dr. Aykut Erbengi tarafından
1959 yılında yapılmıştır (13). İlk ventriküloatrial
şant cerrahisinin Hacettepe Üniversitesinde
yapılmasında en önemli etken Dr Türkmen’in
ihtisasından sonra bir yıl süre ile Dr Spitz’in yanında
çalışması olmuştur. Bilindiği gibi Dr. Spitz ilk valvlı
şant olan Holter-Spitz şant’ının mucitlerindendir.
Hacettepe
Üniversitesinde
yapılan
ilk
uygulamalarda Dr. Türkmen’in yanında getirdiği
şantlar kullanılmıştır (14). Dr. Erbengi bu teknikle
opere ettiği 25 olguyu bir tez çalışmasında analiz
etmiştir (15).
Bu iki şant yaklaşımının yanı sıra, hidrosefaliye
şantsız yaklaşımlarda çok geçmeden gerçekleşmiştir.
Mikroskobun kullanıma girmesi ile birlikte bir çok
cerrahi işlem Ankara Üniversitesinde uygulanmaya
başlamıştır. Bu operasyonlardan biri akuadakt
stenozunda
mikroteknik kullanılarak üçüncü
ventrikülostomi tekniğidir. Bu teknik yurdumuzda
ilk kez Dr. Nurhan Avman ve Dr. Yücel Kanpolat
tarafından 1973 yılında uygulanmıştır (16). Öte
yandan endoskopi geçtiğimiz yıllarda artan bir
şekilde nöroşirürjide kullanılmıştır.Buna paralel
olarak ilk endoskopik ventriküler girişim
belirlenebildiği kadarı ile Dr. Memet Özek
tarafından yapılmıştır (17).
TARTIŞMA
Ülkemizde modern anlamda ilk tıp fakültesi 1827
yılında kurulmuştur. Bununla birlikte bu kurumun
gerçek anlamda kurumsallaşması çok daha uzun bir
süre almıştır. İlk ciddi cerrahi işlemler 19. yüzyılın 2.
yarısında yapılabilmiştir. Ventriküler girişimler ise
20. yüzyılda başlamıştır. Özellikle 1930’lu yıllardaki
Mahzar Osman ve ekibinin çalışmaları dikkate
değerdir. İlk VP ve VA şantları 1950’li yıllarda
uygulanmış, diğer işlemler 1970’li ve 1990’li yıllarda

Naderi: Türkiye’de Hidrosefalinin Kısa Geçmişi Üzerine

yapılabilmiştir. Bu veriler ana hatları ile ülkemiz
cerrahlarının günün güncel tekniklerini son 20-30
yılda yakından takip ettiklerini göstermektedir. Bu
çalışma elde olan kaynak ve belgelere dayanarak
yapılmıştır. Yayınlarda görülmeyen bildiriler
doğaldır ki gözden kaçmış olabilir.
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