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İnsanların yaklaşık % 65’i sağlak, % 30’u ambidekster, % 5’i ise solaktır (Tan, 1988 a, c l Hayvanlarda, % 25 sağlak, % 25 solak ve % 50 ambidekster bulunduğu bildirilmiş ve bunun doğru olduğu genel olarak kabul edilmiştir (bkz. Annett, 1985). Böyle bir dağılım şans dağılımı olarak kabul edildiğinden hayvanlarda sağlaklık yada solaklığın tamamen şansa
bağlı bir olay olduğu düşünülmüştür. İnsan’ın bu ayrıcalığı nedendir? Eğer kendi başına bir yüce yaratıksa, neden cennet
ten kovulmuştur. Eğer değilse, o zaman evrimin acımasız kurallarına uymak zorundadır. Ve diğer hayvanlarda da insanda
olduğu gibi belli bir etkenin etkisi altında manuel asimetrinin belli bir yöne doğru kayması beklenir. Bu düşüncelerin ışı
ğında, hayvanda el dağılımı Tan tarafından yeniden araştırılmıştır. Kedi ve kopeklerde insandakine oldukça yaklaşan bir
dağılım saptanmıştır (Tan, 1987; Tan et al., 1990 a).
Yukarıda değinilmiş olan hayvan ve insan deneyleri, manuel asimetrinin beyindeki bir biyokimyasal asimetri sonu
cu oluştuğunu düşündürmektedir. Böyle bir asimetrinin psikiyatrik hastalıklarda önemli olduğu bilinmektedir. Psikoaktif
droglann etkilerinin beyindeki farmakolojik asimetri ile açıklanabileceği günümüzün en önemli konularındandır.
Klorpromazin’in Spinal Motor Asimetriye Etkileri
El tercihi ve şizofreni arasında bir ilişki olduğu bildirilmiştir (Taylor et al., 1980, 1983). Tam sağlak oranı şizofren
lerde normallere göre daha yüksek olarak bulunmuştur. Bu hastalık anormal serebral dominans ile ilgili görünmektedir.
Muhtemelen iki hemisfer arasındaki iletişim bozulmuştur. Hiperaktif, kolayca uyanlabilen ve buna rağmen bozuk olan sol
hemisfer nedeni ile komissural yollardaki ileti bozulmuştur (Galin, 1974; Gur, 1979; Schweitzer et al., 1978). Sol (domi
nant) hemisferin nöroleptik tedavisine karşı daha duyarlı olduğu da bildirilmiştir, çünkü farmakoterapi altında bulunan şi
zofrenlerde sağ taraf diskinezilerine soldan daha sık rastlanmaktadır (Waziri, 1980).
İlginç olarak, el becerisi ile soleus kasını innerve eden motor nöronlann eksitabilitesi arasında ters ilişki bulundu
(Tan, 1985 a.B; Tan, 1990 b,c,e). Sağlaklarda, sol bacak soleus motor nöronlarının eksitabilitesi sağa göre daha yüksek, so
laklarda ise bunun tersi olduğu gösterildi. Bu nedenle Tan ve Gürgen (1986), sağlak olan kronik şizofreniklerde klorpromazin’in spinal motor asimetriye (Tan, 1984) etkilerini araştırdılar. İlaçsız olanlarda, sol taraf soleus motor nöron eksitabilitesinin sağ tarafa göre daha yüksek olduğu bulundu. Bu spinal motor asimetrinin nöroleptik tedavisi esnasında (üç hafta)
kaybolduğu hemisfer hiperaktivitesi ve aynı zamanda bozulmuş olan inter hemisferik iletişim teorisini desteklemektedir.
Lityum ve İmipramin’in Kedilerde Pençe Tercihine Etkileri
Bu droglar affektif hastalıkların sağaltımında kullanılmaktadır. Psikomotor hipoteze göre (Tan, 1986 b), motor ve
psikolojik sistemler arasında feedback etkileşimler bulunduğundan, psikopatolojik bozukluklarda kullanılan bu ilaçların
pençe tercihindeki motor mekanizmaları değiştirmesi beklenir. Pençe tercihi besine uzanma testi ile saptandı. En az 10
gün süre ile 50 pençe sayıldı. Daha sonra lityum chloride ( İ m E q/kg/d) ve imipramin (2 m g/kg/d) i.p. olarak enjekte
edildi. Bu ilaç periodu ise en az 40 gün sürdü.
İmipraminden sonra manuel asimetri arttı; lityumdan sonra ise mauel asimetri azaldı. Lityum etkisini antagonize et
ti (Tan et al., 1990 d). Pençe tercihinin farmakolojik modulasyonu beyinde biyokimyasal asimetrinin varlığını gösteriyor.
Bu sonuçlar aynı zamanda biyokimyasal asimetriye bağlı olarak beyinde farmakolojik asimetrinin varlığını da gösteriyor.
Ratlarda yapılan araştırmalarda, iki hemisferdeki triptofan ve seroyonin düzeylerinin farklı olduğu bulundu (Mandell ve Knapp, 1977; Mandel et al., 1979). Kedilerde lityumun frontal ve somatoduyusal korteksleri etkilediği gösterilmiştir
(Heninger ve Sheard, 1976). Harding et al (1976), manik-depressif hastalarda, lityumun limbik sistem aktivitesini normale
dönüştürürken, daha ö nce asimetrik olan EEG ’yi simetrik duruma dönüştürdüğünü bildirdiler. Lityum aynı zamanda hemisferler arası serotonin asimetrisini de azaltmaktadır (Knapp ve Mandell, 1980). Bu sonuçlar lityumun neden manuel asi
metriyi simetrik duruma dönüştürdüğünü açıklamaktadır. Diğer taraftan, imipramin gibi trisiklik antideressanların hemisferler arası serotonin farkını azalttığı gösterilmiştir (Knapp ve Mandell, 1980). Bu bulgu da imipraminin kedilerde bulu
nan mauel asimetriye olan etkisini açıklar niteliktedir.
Testosteronun Erişkin Kedilerde Manuel Asimetriye Etkisi
Serebral lateralizasyonun testosteron teorisine göre (Geschwind ve Behan, ı982), in utero yaşam esnasınd;. salınan
testosteron sol hemisfer gelişimini yavaşlatmakta, bu nedenle erkeklerde solak oranı daha yüksek olmaktadır. Ancak, özel
likle dişilerde erişkin dönemde testosteronun sağ el tercihini azalttığı bulundu (Tan et al., 1990 d). Erişkin kedilerde kro
nik testosteron verilmesinin mauel asimetriye etkileri araştırıldı. Erkeklerde testosteron hormonu manuel asimetriyi etkile
medi. Sağlak dişilerde kronik testosteron aplikasyonu manuel asimetriyi önemli derecede azaltarak ambilateralite oluştur
du. İlginç olarak sıçan yavrularında kuyruk postüründe populasyon düzeyinde belli bir asimetri vardır (Ross et al., 1981;
Denenberg et al., 1981). Doğumdan sonra birinci günde erkek ve dişi yavrularda kuyruk genelde sola sapmaktadır. Bu pos
tural asimetri dişilerde daha belirgindir. Gebe sıçanlara testosteron verilirse, sadece dişi yavrularda kuyruk postürünün sa
ğa saptığı gözlenmiştir. Erkeklerde herhangi bir değişiklik oluşmamıştır (Rosen et al., 1983).
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