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Hughlings Jackson’un klinik araflt›rmalar›
O devre ait belgelerden elde edilen kan›tlar

Michael Swash, MD; ve Jonathan Evans, BA

Özet—Hughlings Jackson, ölümü sonras› kiflisel belgelerinin yak›lmas›n› istedi¤inden, kendi klinik kay›tlar›ndan hiçbiri günümüze
kadar ulaflmad›. Ancak, Kraliyet Londra Hastanesi Arflivi’nde Jackson’un Queen Square’deki doktoruna yazd›¤›, eksternal oftalmople-
jili bir hastan›n tetkisi ile ilgili önerilerini içeren notlar›n› bulduk. Bu belgeleri, 1895–1909 y›llar› aras›nda Lancet’de yay›nlanan Neuro-
logical Fragments’de tan›mlad›¤› bir hasta olan JC ile iliflkilendirdik. Jackson’un JC analizini Londra Hastanesi ve Queen Square’deki
klinik kay›tlara bakarak analiz ettik. Bu belgeler Jackson’un Londra’da ondokuzuncu yüzy›l›n sonlar›nda uygulad›¤› nöroloji prati¤i-
nin klinik ve akademik temeline ›fl›k tutmaktad›r.
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Klinik nörolojinin öncülerinden Dr. John Hughlings Jack-
son’un (1835–1911) klinik araflt›rmalar›n› nas›l planlay›p
yürüttü¤ünü düflünmek gerçekten ilginç.1,2 Ad›n› bazen
Hughlings-Jackson fleklinde birlefltirerek yazmay› seven3,
ancak ça¤dafllar›n›n Dr. Jackson olarak tan›d›¤› Hugh-
lings Jackson hem Do¤u Londra’da bulunan Londra Has-
tanesi’nde (1740’da kuruldu ve 1990’a kadar Kraliyet Lon-
dra Hastanesi olarak çal›flt›) hem de yeni kurulmufl Felç
ve Epilepsi Hastanesi’nde (1860’da kuruldu) doktor olarak
çal›flt›. Kendisi tüm yaz›lar›n›n ölümünden sonra yak›lma-
s›n› istedi¤inden,4 bu arflivde veya Queen Square’de klinik
uygulamalar›na dair herhangi bir do¤rudan belge bulun-
mamaktad›r, ancak asistanlar›n›n ald›¤› notlar mevcuttur.
Yani, yay›nlar›3,4 d›fl›nda bak›fl aç›s›n› resmeden herhangi
bir el yaz›s› kay›t bulunmamaktad›r. 

Kraliyet Londra Hastanesi arflivinin 2004 y›l›nda tafl›n-
mas› ve tekrar yerlefltirilmesi s›ras›nda Jackson’un Queen
Square’deki doktoru Dr. Guy Wood’a 10 Temmuz 1893’de
yazd›¤› 5 sayfal›k bir notu keflfettik.5 Notlar›n üzerine,
Londra Hastanesi T›p Fakültesi Müzesi müdürü Dr. Do-
nald Hunter (1889-1978) “bana Dr. Jackson’un doktoru
olan Dr. Wood taraf›ndan verildi” fleklinde not düflülmüfl.
Anlafl›l›yor ki, Dr. Wood notu saklam›fl ve not 30 y›l boyun-
ca sa¤lam kalm›fl. Dosya 2004 y›l›nda keflfedilene kadar
hiç aç›lmam›fl. ‹lginç olan, bu 5 sayfal›k not Jackson’un kli-
nik uygulamas› ile ilgili ayr›nt›l› bir otograf kayd› olmas›.

Bu notu ve Jackson’un yay›nlar›n› irdelerken, hastay› ve
mevcut olgu kay›tlar›n› tespit etmemiz Jackson’un klinik
mant›k yürütmesini ve meslektafllar› ile tart›flmas›n› ve
böylece fikirlerini yay›nlamas›n› izleyebiliyoruz. 

Jackson’un Dr. Wood’a yollad›¤› not. Doküman5 (ba-
k›n›z Neurology web sitesi www.neurology.org’da resim
E1-E6) 5 sayfal›k çizgili kâ¤›da yaz›lm›fl ve 1’den 6’ya nu-
maraland›r›lm›fl, yapra¤›n tek yüzüne yaz›lm›fl notlardan
ibaret. On Temmuz 1893 tarihli ve ilk sayfa “Dr Wood
için” diye bafll›yor (resim 1 ve resim E1-E6). Dördüncü
sayfa k›sa ve numaraland›r›lm›fl notlardan ibaret ve birinci
sayfan›n arkas›na yaz›lm›fl. Notlar siyah mürekkeple al›n-
m›fl ve yaz›y› çözmek zor, idiosinkratik k›saltmalar kulla-
n›lm›fl ve h›zl› yaz›lm›fl. Jackson’un el yaz›s›n› çözmek onu
tan›yanlar için bile çok zormufl.3,4 Not anormal göz hare-
ketleri mevcut bir hastada periorbital kaslar›n, özellikle de
göz kapa¤› elevatörlerinin ve ›fl›k refleksinin inervasyonu
ilgili daha önceden yap›lan bir diyalogun devam› gibi gö-
züküyor. 

Not “sa¤l›kl› insan” bafll›¤› ile bafll›yor (resim 1), yafl›n
sempatik pupil inervasyonu üzerindeki etkileri tart›fl›l›yor.
Jackson kokainin istirahat s›ras›nda ve ›fl›k alt›nda pupil
boyutu ve konverjans dâhil akomodasyon cevaplar› üze-
rindeki etkilerine bak›lmas›n› öneriyor. Göz kapa¤› hare-
ketlerine ve “von Graefe bulgusunun olup olmad›¤›n› gör-
mek üzere” ve gözün “dirence karfl› kapat›lma” gücünde
herhangi bir de¤ifliklik olup olmad›¤›n› görmek üzere Fa-
radizasyonun etkilerine de bak›lmas›n› öneriyor. “[Koka-
in] damlat›lmas› öncesi gözün durumu… iyi not edildi¤in-
den emin olunmal›” diyor. “Faradizasyonun… hem ayd›n-
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Bu makale ile ilgili ek materyal Neurology Web sitesinden bulunabilir. Bu ma-
kale için ba¤lant›y› bulmak için www.neurology.org adresine gidiniz ve 22 A¤us-
tos say›s› için içindekiler listesini aç›n›z.
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l›k hem de karanl›kta, hem yak›na hem uza¤a bakarken et-
kilerinin denenmesini” öneriyor. 

Üçüncü sayfada ikinci bir bafll›k (resim 2) “Gözler has-
tal›kta anormal bulunursa” alt›nda, “a¤r›, so¤uk ve s›cak
duyusunun kay›p, ancak dokunma duyusunun korundu¤u
durumlarda” bile deriyi uyarman›n pupil üzerindeki etkile-
ri anlat›l›yor ve Argyll Robertson pupiline Faradizasyon
öneriliyor. “‹ris dilatör (muhtemelen inhibitör) lifleri in-
trinsik el kaslar›n› inerve eden dorsal kökten ç›kmaktad›r.
‹ntrinsik el kaslar›nda atrofi ile giden Duchenne Aran fel-
ci olgular›nda sempatik sinirlerin motor k›sm›nda hiç felç
veya spazm görmedim. Tekrar deneyin. Bu kaslar›n atro-
fiye gitti¤i siringomiyeli olgular›nda bunu gördüm. Bunu
deneyin.” derken Fuchs’u kaynak gösteriyor. “Kokain, bu-
rada tart›flt›¤›m›z oküler kas k›s›mlar›na ulaflan sempatik
sinir sonlanmalar›n› uyar›r. Grave hastal›¤›nda oküler du-
rum sempatiklerin afl›r› aktivitesi (sadece gözden bahsedi-
yorum) ile aç›klanabilir gibi gözüküyor” diyor ve “iyi kon-
trollü bir olguda” test edilmesi gerekti¤ini söylüyor. Ar-
d›ndan “sempatiklerin [göz] kesin sinir felcinde” kokain
ve Faradizasyonun etkisinin hastal›k kontrol deneylerinde
testini öneriyor. 

Bu notlar›n son iki sayfas›nda ana konu ile ilgili di¤er
klinik sorunlardan bahsedilmekte. Dr Wood’a, o devirde
s›k görülen ve ölümcül bir sorun olan servikal spina k›r›k-
ç›k›¤› hastalar›nda6 da test yap›lmas›n› öneriyor, çünkü bu
sorunda “pupiller gölgede dilate olmaz ve s›kl›kla (belki
de her zaman) oküler apertürde daralma olur.” “Bu olgu-
larda noksosu [a¤r›l› stimulusu] anestezi hatt›n›n hemen
alt›ndan yavafl yavafl yukar› sa¤l›kl› bölgeye do¤ru kayd›-
r›n, bu s›rada pupili izleyin. Bu olgularda genelde bir hipe-
restezi hatt› mevcuttur ve bu hatta dokunmak e¤er olduk-
ça duyarl› ise pupiller üzerinde belirgin bir etki gösterebi-
lir. Burada son evre olgulardan bahsetti¤imi bilin – ço¤u
bu tür k›r›k-ç›k›k olgular›nda ölüm sadece birkaç saat için-
de gerçekleflir. Pupiller anestezinin üstünde uygulanan
Faradizasyona ve kokaine daha h›zl› cevap verir (bunu
teorik olarak söylüyorum. ‹kisini de hiç denemedim).”
Jackson ard›ndan bir uyar›c› not ekliyor: “Dikkat. Tüm pu-
pil dilatör liflerinin servikal sempatetiklerden geçmedi¤i

söyleniyor (bak›n›z Swanzy sf. 288)7.  Notun sonunda, in-
celenmesi gereken klinik olgular› tekrar iflaret eden acele
yaz›lm›fl dipnotlarla ile bitiyor, “el kaslar›n›n etkilendi¤i
progresif müsküler atrofi olgular› bu kaslar›n etkilenmedi-
¤i olgulardan ayr›lmal›d›r” deniyor ve son notta da “Oftal-
mopleji eksterna ve interna (farkl› evreler)” deniyor.

Tart›flma. Jackson’un kaynaklar›. Jackson’un notlar›nda
Hale-White, Swanzy ve Fuchs referans al›nm›fl. Hale-Whi-
te (Sir William Hale-White, 1857–1949, Londra Guy Hasta-
nesi Doktoru) tiroit hastal›klar› ve tedavisi ile ilgileniyor-
du.8 Bir Londra’l› oftalmolog olan Henry R. Swanzy göz
hastal›klar› üzerine yaz›lm›fl ve sekiz bask› yapan popüler
ve ansiklopedik kitab›n yazar›yd›, üçüncü bask› 1890’da
yay›nland›.7 Robert Hutchison’un (1871–1960, Londra
Hastanesi Doktoru) yazd›¤› Clinical Methods’un 1897’deki
ilk bas›m›nda anlat›lan tabes dorsalisde Argyll Robertson
pupiline neden olan nöral lezyon anlat›l›rken Swanzy’nin
kitab›na at›fta bulunulmufltur. Hutchison’un bu kitab› gü-
nümüze kadar fizik muayene ve hikaye almada popülerli-
¤ini korumufltur.9 Almanya’dan Ernest Fuchs (1851–1930)
pupil reaksiyonlar›n›n ve göz hareketlerinin kay›t edilebil-
mesi için foto¤rafik bir metot gelifltirmiflti.10

Neden Dr. Wood bu notu Londra Hastanesi’nde saklad›?
Dr. Guy Edward Mills Wood 1890’da Durham’dan t›p dok-
toru olarak mezun oldu ve Üniversite Kolej Hastanesi’nde
Doktor ve Obstetrik Asistan› olarak çal›flt›, ard›ndan Que-
en Square’de 1893’de Junior ve 1984’de Senior House
Physician oldu. Sonras›nda Bat› Londra 9 Endsleigh Squa-
re’de çal›flt›.11 Her ne kadar Jackson’un notunda hastan›n
ad› an›lmam›fl olsa da 1893 tarihi ve notun içeri¤i önemli
deliller sunuyor. Wood belli ki notun Londra Hastanesi ile
ilgili oldu¤unu düflünmüfl ve Queen Square yerine Londra
Hastanesi’nde saklanmas›n› istemifl, yine ona duydu¤u
sayg›dan dolay› 30 y›l notu muhafaza etmifl. Notun içeri¤i,
bizim 1893–1909 y›llar› aras›nda Lancet’de yay›nlanan 21
etkileyici k›sa makale serisi, Neurological Fragments’de
mevcut Jackson’un göz hareketleri ve pitoz üzerine yazd›-
¤› makalelerle iliflki kurmam›z› sa¤lad›. Bu makaleler daha
sonra 1925 y›l›nda, yani Jackson’un ölümünden 14 y›l son-
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Resim 1. Jackson’un Dr Wood’a yollad›-
¤› not, 13 Temmuz 1893. ‹lk sayfan›n gi-
riflinde tarih ve ulaflaca¤› yer ile Jack-
son’un zorlu¤uyla ünlü el yaz›s›na dikkat
edin. Kraliyet Londra Hastane Arflivi.
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ra Dr. James Taylor taraf›ndan toplanm›fl ve Neurological
Fragments bafll›kl› bir kitap halinde tekrar yay›nlanm›flt›.4

Hasta (JC). 1893 ve 1894 y›llar›nda yani Jackson 58 ya-
fl›nda iken yay›nlanan ilk dört Neurological Fragments’de
göz kapaklar› ve pupillerin inervasyonuna dair klinik göz-
lemlerin analizi yap›lmaktad›r.12-15 Bu k›sa makalelerde JC
adl› bir hasta üzerinde yap›lan detayl› gözlemler anlat›l-
maktad›r.14,15 Bizce JC, Jackson’un Wood’a yazd›¤› notun
konusunu teflkil ediyor. Kan›tlar›m›z afla¤›da. 

Jackson Neurological Fragments’de JC’nin Londra Has-
tanesi’ne Dr Frederick J. Smith taraf›ndan yat›r›ld›¤›n› ve
ard›ndan Queen Square’de Felç ve Epilepsi Hastanesi’ne
nakledildi¤ini söylüyor. 1893’de16 Londra Hastanesi yatan
hasta kay›tlar›na bakt›¤›m›zda JC’nin 34 yafl›nda James
Catlin oldu¤unu görüyoruz ki bu Neurological Frag-
ments’de Jackson’un verdi¤i yafl. Kay›tlar bir iflçi olan Ja-
mes Catlin’in Londra Hastanesi’ne hastanenin House Go-
vernörü olan George Robert’in önerisi ile Dr. James An-
derson (1852–1893) taraf›ndan yat›r›ld›¤›n› göstermekte.
Ancak, Dr Anderson ayn› y›l hematemez nedeni ile öldü

ve JC Dr. Frederick John Smith’in (1857–1919) gözetimi-
ne girdi. 1893 Londra Hastanesi tan› endeksinde JC’nin ta-
n›s› “oftalmopleji eksterna, her iki gözde”.17 JC Londra
Hastanesi’nde 127 gün yat›fl sonras› 2 Haziran 1893’de “sa-
lahla”17 taburcu oldu. James Catlin’e ait herhangi bir Lon-
dra Hastanesi yat›fl notu yok.16,17 Jackson’un belirtti¤i gibi,
JC Queen Square’ye sevk edildi¤inden arfliv taramam›za
orada devam ettik. 

James Catlin’e ait kay›tlar, Jacskon’un Queen Square
arflivinde bulunan çok say›da hasta kayd› aras›nda bulunu-
yor.18 Alt› sayfal›k klinik notlarda hastan›n (Londra Hasta-
nesi’nden transferle) Queen Square’ye 2 Haziran 1893’de
yat›r›ld›¤› ve 167 gün sonra 16 Kas›m 1893’de taburcu ol-
du¤u yaz›l›. Yani, hasta yaklafl›k 1 y›l yatm›fl. Jackson’un
Wood’a yollad›¤› notlarla Queen Square olgu kay›tlar›n›n
karfl›laflt›r›lmas› gösterdi ki Dr. Wood’a yaz›lan notlardaki
ve sonraki yay›nlarda geçen kifli JC idi.12-15 JC’nin do¤um
tarihi her iki kay›tta da ayn› ve hem Londra Hastanesi’ne
hem de Queen Square’ye verilen adres 56 Barnby Soka¤›.
Bu sokak hala Londra Hastanesi’nin yaklafl›k 3 mil do¤u-

NEUROLOGY 67 August (2 of 2 ) 2006668

Resim 2. Jackson’un Dr Wood’a yollad›-
¤› not. Üçüncü sayfa duyu testi ve boyun
derisi uyar›m› ile pupil cevab›n›n fark
edilmesi üzerine. Kraliyet Londra Hasta-
nesi Arflivi.
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sundaki Stratford’da. 
JC’nin Queen Square’deki klinik kay›tlar›.  JC’nin Queen

Square’deki klinik notlar› (resim 3) House Physician Dr.
G.M.Wood ve Clinical Clerk Dr J.Willis taraf›ndan yaz›l-
m›fl. Sa¤ gözde bafllay›p 5 y›l sonra progresif eksternal of-
talmopleji geliflen 7 y›ll›k bir pitoz öyküsü veriyorlar. Aile
öyküsü “normal” denmifl. “fiimdiki durum” bafll›¤› alt›nda
verilen muayenede “göz küresi eksternal kaslar› tamamen
hareketsiz. Çift pitoz—oksipitofrontalis afl›r› aktivitesi.
Her iki tarafta orbikularis palpebrarum güçsüzlü¤ü ile bir-
likte azalm›fl Faradizm cevab›. Pupiller eflit de¤il, ›fl›¤a &
akomodasyona cevapl›. Bafl a¤r›s› veya kusma yok. ‹drar
hafif albuminöz.” Yüz ifadesi “çökkün”. Patella refleksi
“al›n›yor”, ancak di¤er tendon reflekslerinden bahsedil-
memifl ve o s›rada bu refleksler ya hiç bilinmiyordu ya da
rutin olarak bak›lm›yordu. Plantar yan›tlar normaldi (tar-
t›flman›n sonraki k›s›mlar›na bak›n›z). 

Oftalmolog Mr. Marcus Gunn (1850-1909) Jackson’un
Neurological Fragments’de belirtti¤i gibi JC’yi 6 Haziran-
da muayene etti.15 Bu muayene Wood’un klinik notlar›nda,

Jackson’un Neurological Fragments’de tam anlatt›¤› gibi
detayl› olarak kay›t edilmifl ve tarihlendirilmifl. Gunn Jack-
son’un Londra Hastanesinde belirledi¤i anormallikleri
onaylam›fl. Orada Jackson Neurological Fragments’de be-
lirtildi¤i hastay› oftalmolog meslektafl› Bay Waren Tay’a
(1843–1927) dan›flm›fl. Faradik uyar›mda “orbicularis pal-
pebrarumun uyar›m›nda sa¤l›kl› kiflilerde ayn› ak›mla elde
edilen düzeyde kontraksiyon gerçekleflmemifl (Faradik)”.
Her ne kadar Queen Square notlar›nda dokümente edil-
memifl olsa da, Jackson Neurological Fragments’de pupil-
lerin kokain damlat›lmas›na normal cevap verdi¤ini belir-
tilmifltir. Birkaç hafta önce Londra Hastanesi’nde JC’yi
muayene etti¤inde Jackson pupillerin kokaine cevab›n›n
azald›¤›n› düflünmüfl.5 Jackson’un Neurological Frag-
ments’de bahsetti¤i durum göstermektedir ki, Wood’un
yapt›¤› Faradizm deneylerinde hem klinik yazman› Willis
hem de Jackson kontrol olarak kullan›lm›fl ve göz kapa¤›-
n›n efllik eden hareketlerine dair klinik gözlemler de nor-
mal kontrollerle karfl›laflt›r›lm›fl. 

JC neden Jackson için önemliydi? Jackson ilk üç Neuro-
August (2 of 2 ) 2006 NEUROLOGY 67 669

Resim 3.1893’de JC’nin yat›fl›na dair
Queen Square kay›tlar›. Ön sayfada flah-
si bilgiler ve yat›fl notlar›n›n bir k›sm›
mevcut. Ulusal Nöroloji ve Beyin Cerra-
hisi Hastanesi Arflivi.
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logical Fragments’de12-14 JC’nin bulgular› ile Queen Squa-
re’de muayene etti¤i Dr. David Ferrier’in oftalmoplejili bafl-
ka bir hastas›n›n bulgular›n› karfl›laflt›rmal› olarak anlat-
m›flt›. Bu iki olgu, levator palpebra superioris ve di¤er orbi-
cularis oculi kaslar›n›n fasyal veya okülomotor sinirler tara-
f›ndan inervasyonunda ça¤›n tart›flmalar› aç›s›ndan analiz
edilmifl. Jackson, Gunn’un “jaw-winking” olgusunun 15 Dr.
Gowers, Dr. Stephen Mackenzie, Bay Lang, Dr. Abercrom-
bie ve Bay Gunn taraf›ndan gözden geçirilmesi sonras› tri-
geminal sinirin nas›l gözden düfltü¤ünü tan›ml›yor.18 Jack-
son, levator palpebrae’nin okulomotor sinir ve sempatikler
taraf›ndan inerve edildi¤ini söyleyerek bitirmifl. Göz kapa-
man›n da okülomotor innervasyona ba¤l› olup olmad›¤›
hakk›nda flüpheli. JC’de dirence karfl› göz kapama ve göz
kapa¤› elevasyon güçsüzlü¤ü mevcuttu.

Jackson Mendel’i kaynak gösteriyor19. Mendel, peri-
oküler kaslar› kesip ç›kard›¤› ve inervasyonlar›n› kranyal
nükleus nöronlar›n›n kromatolizinin da¤›l›m› ile ortaya
koydu¤u bir hayvan modelinde, göz kapa¤› elevatörlerinin
yedinci sinir de¤il üçüncü sinir taraf›ndan inerve edildi¤i-

ni bildirmifl.19 Bu sonuç Tooth ve Aldren Turner’in yapt›¤›
üçüncü sinir felci klinikopatolojik çal›flmas› ile do¤rulan-
m›flt›.20 Swanzy8 üst göz kapa¤› inervasyonunu göz kapa¤›
hareketlerinin nedeni ile ba¤lant›l› olarak gözden geçir-
miflti ve bu görüfl ayr›l›¤› Bay Marcus Gunn ve Bay Waren
Tay’›n deneyleri sonras› Neurological Fragments’de anla-
t›ld›¤› gibi Komitenin müzakaresine yol açt›.12-15

Günümüz nörologlar› JC’de mevcut “çökkün yüz ifade-
sinin” bilateral yüz felci nedenli olabilece¤ini düflünebilir,
ancak bu o s›rada akla gelen bir düflünce de¤ildi. Burada
belirtilmesi gereken, Jackson altta yatan patolojiden bah-
setmemifl, çünkü tan›sal ad›m 1893’deki klinik bilginin
muhtemelen ilerisinde idi.21 Miyopatik ve nörojenik gibi
terimler eksternal oküler kas güçsüzlü¤ünde sonraki y›lla-
ra de¤in s›k kullan›lmamaktayd›.22 Ancak günümüzde
JC’nin miyopatik veya mitokondriyal bir hastal›¤› veya bel-
ki de miastenya gravisi oldu¤u düflünülebilir, durdurula-
mayan ilerleme ilk tan›y› daha fazla destekliyor. Progresif
bilateral eksternal oftalmopleji ile birlikte fasyal güçsüzlü-
¤ün nörojenik bir nedeni olmas› pek mümkün de¤il.
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Resim 4. 1893’de Bay Marcus Gunn’un
Dr. Wood taraf›ndan kay›t edilen mu-
ayenesi. Ulusal Nöroloji ve Beyin Cer-
rahisi Hastanesi Arflivi.
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Jackson’un klinik metotlar›. Jackson’un ve asistanlar›n›n
Neurological Fragments’de kay›t edilen gözlemleri o za-
manki klinik kay›tlara t›pat›p benzemekte. Jackson’›n, son-
radan Queen Square’de House Physician olan Dr. Wood’a
JC’nin Londra Hastanesi’nden transfer edilmesinden 1 ay
önce yazarak yollad›¤› notlar5 klinik yaklafl›mlar› ortaya
koyuyor. Klinik bulgular dikkatle kay›t edilmifl ve sadece
ekibi taraf›ndan de¤il, zaman›n iki ünlü oftalmologu olan
Bay Waren Tay ve Bay Marcus Gunn taraf›ndan da kon-
trol edilmifl. Yorumlar› literatür ve Jackson’un önceki de-
neyleri ›fl›¤›nda yap›lm›fl. Bunlar Jackson ve ça¤dafllar›n›n
ve özellikle Gowers’in kulland›¤› mant›kl› formel klinik
analiz metotlar› ve günümüzde de halen kullan›l›yor. 

Jackson’un notlar› klinik metodun h›zla geliflti¤i bir dö-
neme ait. Bu durum, özellikle 1893’de Dr. Samuel Fen-
wick (1821–1902) ve Sir Robert Hutchison’un (1871–1960)
etkisi ile birörnek kay›t tutma uygulamas›n›n bafllat›ld›¤›
Londra Hastanesi’nde geçerli idi. Yeni kay›tlarda hasta
notlar› ve otopsi kay›tlar›n›n yaz›ld›¤› haz›r formlar kulla-
n›lm›fl ve tamamland›¤›nda hem dahili hem de cerrahi
doktorlar› taraf›ndan ad ve tan› ile endekslenmifl.23 ‹lginç
olan 1893’de Queen Square’de plantar yan›t bak›l›yor ol-
mas›, tabii günümüzde bak›lana göre gerçekte ne oldu¤u-
nu bilmek mümkün de¤il. Van Gijn,24 tabana dokunmakla
bir cevap al›nd›¤›n›n 1896’da Babinski’nin bildirisinden25

önce, örne¤in özellikle Babinski’nin “la signe d’orteil” gibi
olmasa da Remak’›n 1893’deki tan›m›nda oldu¤u gibi fark
edildi¤ini söylemifl. Servikal sempatik lezyonlar›n bir un-
suru olan pitoz 1893’de bilinmekteydi. Jackson Horner’in
1896’daki bildirisine veya Claude Bernard’›n 1852’deki ta-
n›m›na at›f yapmam›fl, ancak 1866’da boyun k›r›kl› ç›k›¤›-

na ba¤l› sempatik inervasyon hasar› sonras› pupil dilatör
liflerinde meydana gelen felci tan›mlayan arkadafl› ve
mentörü Jonathan Hutchinson6 ve bu cevapta T2 segmen-
tinden sempatik ç›k›fl›n rolünü gösteren Ferrier’i27 unut-
mam›fl. Jackson’un el kas atrofisi ile palpebral fissürde da-
ralma ve miyoz aras›ndaki klinik ba¤a olan ilgisi, servikal
sempatik hasar›n›n Brown-Sequard ile tart›flt›¤› siringomi-
yeli gibi servikal kord lezyonlar›nda geliflti¤i düflüncesini
yans›tmakta. Bu arada Brown-Sequard davet üzerine Lon-
dra Hastanesi’ne 30 y›l kadar önce böyle bir hastay› mu-
ayene etmeye gelmifl.28

Faradik uyar›m ve konjunktivaya kokain damlat›lmas›
gibi o dönemin en sofistike tetkikleri kullan›lm›fl. Jack-
son‘un JC üzerinde yapt›¤› Faradik uyar›m deneylerinde
(kendi dâhil) normal olgular› kullanman›n önemini fark et-
mesi çok önemli. Faradizm Duchenne taraf›ndan kas ana-
tomisini incelerken, kas güçsüzlü¤ünün tedavisinde ve
sonradan da kas inervasyonunun bütünlü¤ünü de¤erlen-
dirmede kullan›lm›fl.29 Denervasyon , kaslar›n k›sa Fara-
dik floklara duyarl›l›¤›n› azaltmakta. 1916’da Adrian sinir-
lerin kas liflerinden daha k›sa kronaksisleri oldu¤unu gös-
terdi; bu durumda sa¤l›kl› kiflilerde k›sa süreli stimuluslar
sinir liflerini uyar›rken daha uzun stimuluslar kas liflerini
uyaracakt›r.30 Bu gözlemler klinik nörofizyolojinin bafllan-
g›c›n› teflkil etmektedir. 

JC’nin uzun hastane yat›fl› sosyal ba¤lamda de¤erlendi-
rilmelidir.31 1893’de hem Londra Hastanesi hem de Queen
Square gönüllü hastanelerdi. O s›ralarda Londra Hastane-
si’nde yat›fl ücretsizdi, ancak Queen Square’de o zaman›n
di¤er dal hastaneleri gibi ücret talep ediyordu. Londra
Hastanesi yönetmeliklerine göre “tedavi edilemezlerin”
yat›fl›na izin verilmezdi ve her ne kadar 800’den fazla yatak
kapasitesi ile ‹ngiltere’nin en büyük hastanesi olsa da ya-
taklar doluydu. Doktor ve cerrahlar›n tümü para kazana-
bilmek için muayenehane iflletmekteydiler, ancak uygula-
malar›n› gelifltirmede t›bbi araflt›rma yapmalar›, makale
yazmalar› ve ö¤retim önemliydi. Di¤er yandan, hastane
otoriteleri t›bbi araflt›rmalar›n ve e¤itimin hastalar› veya
ba¤›fllar›n yeterli kullan›m›n› kötü yönde etkilememesi yö-
nünde çok dikkatliydiler. E¤er k›demli bir klinisyenin has-
talar› hastanede Jackson’un hastalar› gibi çok uzun kal›-
yorsa Hastane Komitesi doktoru görüflmeye ça¤›rabiliyor-
du. Belki de JC’nin Queen Square’ye transferi karar›nda
bu etkili olmufltur, çünkü orada sadece Londra’da yap›lan
ifllemler tekrar edilmiflti. O devirde farkl› sorumluluklar›
s›n›rl› süre ile dengelemek k›demli doktor ve cerrahlar
için zor bir iflti, kabul görmüfl doktorlar yo¤un ve ücretsiz
hastaneleri özel muayenehane için terk ediyorlard›. Ancak
Jackson bunu yapmad›, çünkü belki de hastanede çal›flma-
s› ona akademik hedefleri için olanak sa¤l›yordu. Jack-
son’un Wood’a yollad›¤› notlar›n›n gayri resmi do¤as› Vic-
toria devri klinisyenlerinin resmi hastane kay›tlar› d›fl›nda
araflt›rma ve makale yazma arzusunu sürdürme al›flkanl›-
¤›n› yans›t›yor olabilir. 

1894’de bir Konsültan staf›n 20 y›ll›k hizmet sonras›
emekli olmas› kural› gere¤i Jackson’un Londra Hastane-
si’nden emeklili¤inin kutland›¤› 1895 konuflmas›nda, mes-
lektafl› Dr. Gustav Schorstein (1863-1906) Jackson’un ça-
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Resim 5. Dr. John Hughlings Jackson (1835-1911). Foto¤raf 1890
y›l›nda Londra, Maull & Fox’da çekilmifl. Kraliyet Londra Hasta-
nesi Arflivi.
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l›flmalar›n›n nörolojik hastal›klar›n zaman›ndan önce nöro-
lojik dili oluflturan “al›ml› edebi tan›mlama” kaosundan dü-
zene geçiflte ne derece önemli oldu¤unu söylemiflti.32 Dr
Wood’a gönderilen notlar, o zamanki klinik kay›tlar ve
sonraki yay›nlar (resim 5) Jackson’un bilimsel katk›lar›n›n
nas›l sistematik klinik gözlemlerden, veri ve literatüre
özenli yaklafl›m›ndan kaynakland›¤›n› göstermektedir.1

Teflekkür

Yazarlar Queen Meydan›’nda JC’nin verileri yerlefltirme-
deki yard›mlar›ndan ötürü Ulusal Hastanede’ki Nöroloji
ve Nörocerrahi Sa¤l›k Kay›tlar› Bölümü’ne teflekkürlerini
sunarlar.
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