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Stres ve Kanser

Ayr›k Beyin

Yap›lan pek çok çal›ﬂma stres ve kanserin do¤ru orant›l›
oldu¤u verisini destekliyor. Kiﬂinin duygu durumu kanser
geliﬂimini gerçekten tetikliyorsa bu hangi mekanizmalar
çerçevesinde gerçekleﬂiyor dersiniz? Konuya yak›ndan bak›nca
iki nokta dikkat çekiyor. ‹lki, stresin davran›ﬂlar›m›z üzerinde etkide bulunarak
kansere dolayl› yollardan neden olabilme potansiyeli. Bu davran›ﬂlar› sigara içme,
yüksek ya¤ de¤erli içeren besinler tüketme ya da alkol tüketimi olarak s›ralayabiliriz.
‹kincisiyse, stresin kansere karﬂ› direnç gösteren ba¤›ﬂ›kl›k sistemimizi zay›flatma
durumu. Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminde görev alan ve patojenleri öldürme görevi üstlenen
hücrelerimiz stres s›ras›nda zay›fl›yor; haliyle kanserli hücrelere karﬂ› da yeterli
etkinli¤i gösteremiyorlar.
Öyleyse stres, dolayl› ya da dolays›z bir ﬂekilde kansere geçit verebiliyor. Ancak
bu noktada uzmanlar›n dikkat çekti¤i bir dipnota kulak kabartmakta fayda var: Stresin
kanserli hücrelere karﬂ› savunma sistemini zay›f b›rakt›¤›n› biliyor olsak da sa¤l›kl›
hücrelerin kanserli hücrelere çevrilmesinde rol oynuyor mu henüz çok da ayd›nlanm›ﬂ
bir konu de¤il.

Kaynak: Sdorow, L. M. & Rickabaugh, C. A. Psychology, 2002.
Hikâyemiz günümüzden yaklaﬂ›k 40 y›l
STROOP TEST‹: Kelimeler Yalan,
kadar önce epilepsi hastalar› için geliﬂtirilmiﬂ
Renkler Do¤ru Söyledi¤inde…
bir tedavi yöntemiyle
Gözler yalan söylemez derler, peki ya yaz›l› kelimeler? Stroop
baﬂl›yor:
Hastalar›n
etkisi olarak sözünü etti¤imiz testte kelimeler yalan söylüyor,
“corpus callosum”lar›n› keserek beyinlerinin sa¤ ve sol kürelerini birbirenklerse gerçekleri. Galiba biraz kar›ﬂ›k anlatt›k. Gelin ﬂekle bir
rinden ay›rmak. Corpus callosum beynin iki yar›m küresi aras›ndaki bilgi
göz atal›m çünkü sözünü etti¤imiz test asl›nda oldukça basit.
geçiﬂini sa¤layan kal›n bir sinir a¤›. Aradaki bu iletiﬂim kesildi¤inde, hasStroop etkisi, verilen kelimelerin içeri¤iyle renkleri uyuﬂmad›talar›n epilepsi nöbetlerinin di¤er yar›m küreye s›çramas› da engelleniyor
¤›nda kiﬂinin bu kelimenin boyal› oldu¤u as›l rengi adland›rmada çekti¤i zorluk ya
ve buna ba¤l› olarak hastal›¤›n ﬂiddeti düﬂüyor. Hastalar›n günlük yaﬂamda zamansal gecikme olarak tan›mlan›yor.
lar›nda hiçbir sorun yok. Peki, do¤ru gitmeyen ne dersiniz? Ya da soruTestte kiﬂiye bir liste renk ismi sunuluyor. Ancak bu isimler, yaz›ld›klar› renklermuzu biraz daha genelleyecek olursak: Beynimizin sa¤ ve sol yar›m küle çeliﬂki içerisinde oluyor. Örne¤in; “k›rm›z›” kelimesi maviyle yaz›l›yor. Kiﬂi elinden
relerini ortadan ikiye kesti¤imizi düﬂünelim; bedeli ne olurdu? ‹ﬂte bir örgeldi¤ince h›zl› bir ﬂekilde kelimelerin yaz›ld›¤› esas renkleri s›ralamaya çal›ﬂ›yor. Hanek:
liyle test, kiﬂinin alg›sal girdinin semantik (yani dille iliﬂkili) k›sm›n› göz ard› ederek
Ayr›k beyin hastas›na gözlerini ekran›n tam ortas›na sabitlemesi söyyaln›zca renklere odaklanmas›n› gerektiriyor. Ancak bu elbette zor! Bu nedenle de
leniyor. Ekranda gördü¤ü yüzün sol ve sa¤ k›s›mlar› farkl› kiﬂilere ait. Datesti alan kiﬂilerin sesleri giderek yükselmeye baﬂl›yor. Uzmanlar›n konuyla ilgili yapha sonra, hastaya ekranda gördü¤ü kiﬂinin kim oldu¤unu seçmesi söylet›klar› aç›klamaysa ﬂöyle: Alg›sal bir bilgi girdisinde semantik, yani kelime uyaran›
niyor. Hasta sözel olarak “çocuk” yan›t›n› verirken, parma¤›yla “bayan”
varsa, bu bizde otomatik iﬂlemlere yol aç›yor, yani bu bilgiyi göz ard› edemiyoruz.
resmini gösteriyor.
Farkl› renk ve kelime bilgisi bir çat›ﬂma yarat›yor ve söz konusu çat›ﬂman›n zihnimizﬁimdi biraz beyin f›rt›nas› yapal›m. Bayan resmin solunda. Hastaysa
deki çözümü de yan›t›n süresini uzat›yor. Bir di¤er aç›klama ise “dikkat” üzerine olaeliyle ona iﬂaret ediyor çünkü bu motor hareketten sorumlu beyin bölgebilir. Semantik veri figür, rengiyse zemin olarak alg›lan›rsa, figüre yönelen dikkatin
si sa¤ yar›m küre. Sa¤ yar›m küre ise, sol gözün bilgisini alan k›s›m, sol
bilinçli olarak zemine kayd›r›lmas› ister istemez zagöze giren bilgiyse çocuk. T›pk› sa¤ gözün bilgisini de sol yar›m kürenin
man al›yor. Öyle ya da böyle Stroop test,
al›yor olmas› gibi. Sol yar›m küre sözel becerilerde özelleﬂmiﬂ.
görsel bir uyaranla yüz yüze geldi¤iHaliyle sa¤ gözden al›nan çocuk bilgisi sol yar›m küreye giBu ayki araﬂt›rmac›m›z›n akl›na gelen soru hiçbir
mizde onun farkl› özelliklerinin
derek, hastan›n sözel olarak verdi¤i yan›t› etkiliyor. S›rapatolojik belirti göstermeyen normal bir insan›n hasta taklidi yaayn› anda iﬂlemlendi¤ini ve
lad›klar›m›z›n tümünü göz önünde bulundurunca sa¤ ve
parak psikiyatri klini¤ine yat›r›ld›¤›nda doktorlar ya da hemﬂirelerce tabu s›rada bu farkl› bilgilerin
sol beyin küreleri ayr›lan hastalar›n bu deneyimleri an- n›n›p tan›namayaca¤›na dair. Kendisinin de içinde bulundu¤u bir grup arbirbirleriyle çat›ﬂma göstelam kazan›yor, sizce de öyle de¤il mi? Öyleyse ayr›k
kadaﬂ›yla randevu almak üzere hastaneyi arayan araﬂt›rmac›m›z, gerçekte
rebilece¤ine iﬂaret ediyor.
beyin çal›ﬂmalar›, beynin iki yar›m küresinin özelleﬂtiolmayan sesler duydu¤undan ﬂikâyet ediyor. ﬁizofreninin bir belirtisi
Peki ya siz, siz de kendi
¤i yetiler hakk›nda da önemli ipuçlar› veriyor diyebiliriz.
olan bu halüsinasyonlar, hastanenin araﬂt›rmac›m›z› ça¤›rmas›na
performans›n›z› s›nad›n›z m›?
T›pk› bu çal›ﬂmada da örne¤ini gördü¤ümüz gibi…
Kaynak: Schiffman, H. R. Sensation and
yol aç›yor. Peki, orada kald›¤› süre içerisinde neler oldu

Ne, Nas›l, Niçin

Kaynak: Sternberg R. J. Cognitive Psychology, 1999.

Geçen haftaki sorunun yan›t›:
Sosyal Müdahale Modeli
Sokakta çantas› zorla elinden al›nan bir ihtiyar,
sele kap›lan bir çocuk ya da t›pk› Kitty Genovese
olay›nda da oldu¤u gibi sald›r›ya u¤rayan bir kad›n.
Durum her ne olursa olsun, acil yard›ma ihtiyaç
duyan birisine çevredekilerden gelen yard›m oran›
belli birkaç noktan›n zihinlerinde de¤erlendirilmesi
çerçevesinde de¤iﬂkenlik gösteriyor. ‹lki, kurban›
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dersiniz? Yan›t›n› gelecek say›m›zda bulacaks›n›z.
fark etmeleri – ki bu bizim
durumumuzda komﬂular›n Kitty Genovese’in
ç›¤l›klar›n› duymas›. ‹kincisi, durumun aciliyetine
inanmalar›. Komﬂular›n pek ço¤u, sonraki
ifadelerinde Kitty’nin erkek arkadaﬂ›yla tart›ﬂt›¤›n›
düﬂündüklerini, haliyle de aralar›ndaki iliﬂkiye
kar›ﬂmad›klar›n› söylemiﬂler. Üçüncüsü, kiﬂisel
sorumluluk duygusu. Olay›n aciliyetine inand›ktan
sonra kiﬂilerin bireysel olarak yard›m etme oran›,
olay› gören kiﬂi say›s› artt›kça azal›yor. Dördüncü
nokta, olaya ﬂahit olan kiﬂinin yard›m konusunda

Perception, 2000.

kendisini ne derece yeterli hissetti¤i. Örne¤in, sele
kap›lan birini gören bir itfaiye memurunun, normal
bir vatandaﬂa göre yard›m etme e¤ilimi daha
yüksek. Son olaraksa, olay› gören kiﬂilerin
müdahale etmesi durumunda görecekleri zarar ve
yararlar. Gece vakti sald›r›ya u¤rayan bir kad›na
yard›m etme fikri Kitty’nin ço¤u apartman sakinine
tehlikeli görünmüﬂ olmal›. ‹ﬂte bu etmenlerin tümü,
ﬂahit olunan ve acil bir yard›m gerektiren olaylar
karﬂ›s›nda sosyal gruplar›n kimi zaman niçin bu
kadar “seyirci” kald›¤›na aç›kl›k getiriyor.

