
Editörden

Hastayı dinledikten sonra nesi olduğunu anlamadıysanız muayene ettikten sonra da anlamayacaksınız.

H. Houston Merritt (1902-1979)

Hepimizin bildiği gibi nöroloji insan beyni ve sinir sitemiyle ilgilenen bir bilim dalıdır, ama birçoğu da nöroloji’yi 
sadece tanı koyan, tedavi özürlü bir bilim dalı olarak tanımlar. Belki günümüzde bu durum pratik olarak çok da de-
ğişmedi. Nörologlar hala kendi aralarında semiyolojiyi, hastalarının klinik durumunu çok iyi tartışan, bu hastalıklarla 
ilgili nöroanatomik korelasyonları zevkle kuran ve en önemlisi geçen yüzyılın ünlü nöroloğu Dr Merritt’in dediği gibi 
hastalarını çok iyi dinlemeleri gerektiğini bilen hekimler grubudur. 

Unutmamak gerekir ki, sinir sisteminin incelenmesiyle ilgili geçerli yöntemler ancak 20.yüzyılın başlarından itibaren 
kullanılmaya başlanmış, aynı yüzyılın ancak ikinci yarısında “modern” ve “çağdaş” olarak nitelenebilecek özellikler ka-
zanmıştır. Teknolojik alandaki ilerlemelerle görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi, bu yöntemlere bağlı olarak girişim-
sel terapötik yaklaşımların artık iyice hayatımıza girmesi önemli gelişmelerdir. Ayrıca, moleküler biyoloji ve genetik, 
immünoloji alanlarında yapılan çalışmalar nörogenetik, nörobiyoloji ve nöroimmünoloji gibi alt dalların oluşmasını 
sağlamış, birçok nörolojik hastalığın etyopatogenezini anlamada önemli mesafeler alınmıştır. Yine bu yolda, hastalık 
mekanizmaları daha iyi anlaşılmaya başladıktan sonra, birçok bilim dalında olduğu gibi, nörolojinin de serebrovaskü-
ler hastalıklar, epilepsi, hareket bozuklukları, nöromüsküler hastalıklar, demiyelinizan hastalıklar, demans ve kognitif 
bozukluklar gibi alt gruplara ayrışması kaçınılmaz olmuştur. Bu gelişmeler yeni tedavi yaklaşımlarına ışık tutacak 
çalışmaların başlamasını ve özellikle son yıllarda yeni terapötik ajanların hayatımıza girmesini sağlamıştır. 

Klinik Gelişim’in bu sayısında nörolojinin her bir alt grubuna ait hastalıklardan bazılarının etyopatogenezi ve bu 
hastalıkların tedavisiyle ilgili en son bilgileri bulacaksınız. Size elimizden geldiğince “küçük” bir nöroloji kitabı ha-
zırlamaya çalıştık. Umarım bu sayı nörologlarla birlikte, hem pratisyen hekimler, hem de diğer disiplinlerde çalışan 
meslektaşlarımız için de yararlı olur. 

Size bu çalışmayı sunmamıza olanak veren Klinik Gelişim’in yayın kurulu ve editörlerine, yazılarıyla katkıda bulunan 
tüm yazarlara, ayrıca yazıların redaksiyonu için bana yardımcı olan Dr. Zeliha Matur’a teşekkür ederim.
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