- ··· . --··· -··./ - · --····-·'$ .. ....... . - .... . . .....

William Harvey (1578-1657)
ve kan dolaşımı
Prof. Dr. Teoman ONAT
William Harvey 1 nisan 1578'de Folkestone'da doğmuş,
Cambridge'deki Caius Koleji ve Padova'da tıp tahsilini tamamlayarak 1597'de tıp doktoru olmuştur. Daha sonra
Londra'da hekimlik yapmış, St.Bartholomeus Hastanesinde çalı şıp dersler de vermiştir. Krallardan James I ve Charles I'in özel hek imli ğ ini yapmış olan Harvey 3.6.1657'de
bir felç atağından sonra ö lmü ştür.
Kan dol aşımını uzun yıllar araştırmaları sonunda 1628'de
Frankfurt'ta yayınladığı 72 say falık "Exercitatio Anatomica De Motu Cordis Et Sanguinis In Animalibus" (Hayvanda kalp ve kanı n hareketi hakkında anatomik çalışma) adlı
eserinde açıklayan Harvey kalbi musküler bir pompa olarak görmekte ve hareketini şöyle anlatmaktadır: ilkin auricula kasılır ve bu esnada kanı ventriküle atar. Bunun dolmasıyla kalp genişler, yukarı doğru bir hareketten sonra
fibrille ri gerilir ve ventriküllerin kasılınası ile bir atım
meydana gelir. Böylece auricula'lardan gelen kan hemen
arteriere atı lı r; sağ ventrikül atımın ı vena arteriosa diye adlandırılan fakat yapı ve iş lev bakım ından bir arter yol uyla
akciğere, oradan ise sol auricula yoluyla sol ventriküle geçer; sol ventrikül atımını aortaya yollar. Buradan arterler
ile bütün vücuda yayılır ve venler yoluyla kal be döner. Ve
bütün bu hadiseler sırası devamlı tekrarlanır. Böylece arterlerin nabazanı kalbten yollanan kanın impulsundan ibarettir.. .'
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Harvey bu kanaali edinmek içi n 80 değişik türde hayvan
Onu do laşımın istikameti hakkında çalışma
lara iten ve venöz kapakları ilk olarak tarif etmiş olan Padova'daki h ocas ı Acquapendente'li Girolama Fabric io
(1537- 1619) olmuştur(-> İtalyan posta damgası). Ancak,
hocas ı bu n ları, venöz dolaşımın proksimal'den periferiye
doğru giderken dolaşımı yavaşlatan birer engel olarak görmesi Harvey'e makul gelmediğinden bir dizi çalışmal ara
girişmiştir. Venin proksimal kısmını bağladığı zaman. distal kısmının şiştiğini gözlemişıir. Sonuçta venöz kapakların dolaşımı kalbedoğru yöneiten ve ters istikameti engelleyen birer yapı o lduğunu ileri sürmüştür. Harvey böylece
kan dolaş ı mı ile kalbin hareketlerini derinine gözleyi p en
iyi şek ilde açık l ayan hekim olmuştur. Ancak, onda kapiller
dolaşı m hakkında bilgiler eksikti. ve bunun bulunu şu içi n
basit mikroskopların gelişimini beklemek gerekiyordu. Bu
konuya başka bir yazıda değineceğim. Yukarda bir ingili z
(1978) ve macar damgasında ( 1982 Pe ş te ) Harvey şe ref
l end i ri l mişti r. Alttaki şekilde soldan sağa ikinci sıranı n orta sına kadar değişik ülkelerin Wil liam Harvey'i gösteren
pulları ve hocası Fabrizio'ya ait iki İ talyan damgası görülmektedir.
kullanmıştır.

