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Sayg?de?er Üyelerimiz,
K?sa süre önce yay?n hayat?na ba?lad???m?z
dergimizin, siz de?erli üyelerimizden yo?un ilgi
görmü? olmas?ndan dolay?büyük mutluluk
duyuyoruz.
Günümüzde internet ortam?ndan gündeme ili?kin
geli?meleri pek çok kaynaktan takip etme
imkan?na sahibiz, ama yine de mesle?imizle ilgili
bilimsel ara?t?rma ve teknolojik geli?melerin yer
ald???kaynaklar oldukça s?n?rl?say?da yer al?yor.

Yay?n ilke ve hedefimizde önceli?imiz üyelerimize
yönelik sa?l?k alan?nda yap?lan ara?t?rma ve teknolojik geli?melerin zaman?nda iletilmesini sa?layarak,
ülkemizde bilimsel günden olu?umuna ve t?p bilimine katk?da bulunmakt?r. Bu ilkeler do?rultusunda
dergimizde siz de?erli hekimlerimizle yapt???m?z bilimsel röportajlar?n yan?s?ra güncel bilimsel
haberler ve sektöre yönelik makalelere yer vermekteyiz. Bu süreçte çok geni? yelpazede kaynak
ara?t?rmalar?yapmakta, ulusal ve uluslararas?kurum ve kurulu?larla i?birli?i yapmaktay?z.
Dergimizde yeni y?lda siz de?erli üyelerimizin çal??malar?na da yer vermekten mutluluk duyaca??z.
Haber, bilimsel çal??ma, röportaj ve benzeri içerikleriklerle
dergimizde yer almak isterseniz, bize info@doktorclub.com mail
adresimizden ula?abilirsiniz.
2017 y?l?n?n akl?n ve bilimin öncülü?ünde; mesle?imiz, ülkemiz
ve dünyam?z için daha iyi ?eyler yapaca??m?z, ba?ar?l?bir y?l
olmas?dileklerimle tüm okurlar?m?z?n yeni y?l?n?kutluyorum.
Sayg?lar?mla.
I??l Vergili - COO, Doktorclub.com
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Dok t or clu b Özel Haber
2016'n ?n Yü k selen M edik al Tek n oloji Ür ü n ler i
2016 y?l?nda da medikal ve t?p alan?nda geli?meler, yeni
teknolojilerle ürünlerin ar-ge çal??malar?ve pazara sürülmeleri
son h?zla devam etti. 2016 içinde günümüzün ve gelece?in
medikal teknolojilerinde öne ç?kan en çarp?c?ürün ve geli?meleri
sizler için derledik.
Foto?raflar?n üstüne t?klayarak haber ve projelerin orijinallerini
görebilirsiniz.

1) San al Ger çek l i k (Vi r t u al Real i t y) Uygu l am al ar ?

TEKNOLOJ?DEK?
GEL??M ELER TIP VE
M ED?KAL
UYGULAM ALARINA
DA SON HIZLA
YANSIM AYA DEVAM
ED?YOR.

Facebook Oculus'un piyasaya sürülmesi ve Google
Cardboards'un çok ucuz ve kolay eri?elebilir bir alternatif olarak
2016'DA
ortaya ç?kmas?ile sanal gerçeklik, günümüzün en yükseli?te olan
OLGUNLA?AN
ve ilgi gören trendlerinden
biri. Sanal gerçeklik
UYGULAM ALAR
uygulamalar?ve cihazlar?
2017'DE HERKES
e?itim için t?p ö?rencilerinin,
?Ç?N ER??EB?L?R
gerçekçi medikal
OLACAK M I S?ZCE ?
görüntüleme ve tedavi
planlama için doktorlar?n ve
hatta ertesi gün
ya?ayacaklar?operasyonu
izleyip stresten ar?nmalar?
için hastalar?n hizmetine sunulmaya ba?lad?.

2) Ar t t ?r ?l m ?? Ger çek l i k (Au gm en t ed Real i t y) Uygu l am al ar ?
"Artt?r?lm?? Gerçeklik", cihazlar?n cisim tan?ma özelli?i kullan?larak,
sanal nesnelerin gerçek görüntülerin üzerine bindirilmesine
deniyor.
Google firmas?n?n 2014'den beri üzerinde çal??t???patentli ak?ll?
kontak lensler ile göz ya??ndan sürekli olarak glukoz seviyelerini
ölçmek, dolay?s?yla bildi?imiz diyabet tedavi yöntemlerini ciddi
anlamda de?i?tirmek mümkün olacak. Bu projenin 2016 y?l?nda insanlarda denenmeye
ba?lanmas?hedefi ile Novartis ve Google birlikte çal??maya ba?lam??lard?ancak henüz
testlerin ne zaman ba?layaca??kesinle?medi.
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2016'n ?n Yü k selen M edik al Tek n oloji Ür ü n ler i
Microsoft firmas?n?n Hololens ürünü de mühendisli?in yan?s?ra t?p e?itiminde de radikal
de?i?imler sa?layaca?a benziyor; örne?in t?p ö?rencileri dijital görüntüler ve hologramlar
yard?m?yla formaldehit kokusuna maruz kalmadan uzun saatler boyu her türlü aç?dan
disseksiyonlar?tecrübe edebilecekler.

3) Radyol oj i de Yapay Zek aya Do?r u
IBM'in super bilgisayar?Watson onkolojide analiz ve karar vermede kullan?lmaya ba?land?
ve böyle bir sistemin tan?ve tedavide kullan?lmas?n?n
daha ucuz ve verimli oldu?u görüldü. IBM Medical
Sieve projesi ak?ll?bir yaz?l?m ile çe?itli görüntüleme ve
veri kaynaklar?n?(X-ray, ultrason, CT, MRI, PET, klinik
düz yaz?) i?leyerek lezyonlara te?his koymay?hedefliyor.
Bu sayede radyologlar günde yüzlerce görüntüyü
incelemek yerine en önemli vakalara konstantre
olabilecekler.

4) G?da Tar ay?c?l ar
Scio ve Tellspec gibi g?da/yiyecek taray?c?lar 2014 y?l?ndan itibaren kendini gösteremeye
ba?lad?ve 2015de ilk prototipleri kullan?c?lara ula?t?. Bu cihazlar ak?ll?telefonlarla birlikte
çal??arak sadece kilo kontrolüne ya da zay?flamak isteyenlere yard?mc?olmakla kalm?yor,
yiyeceklerin içeri?indeki bakteri, kimyasallar, parazitler gibi belli kontaminasyonlara kar??
uyar?yor, bilinen allerjenleri de tespit ederek ciddi alerjileri olan ki?ilere güvence sa?l?yor.
Benzer ?ekilde çölyak hastalar?na yönelik yiyeceklerdeki gluteni analiz eden cihazlar da
piyasaya ç?kmaya ba?lad?.

5) Evde Ak ?l l ? Sa?l ?k Tak i p Ci h az A?l ar ?
2015'den beri ak?ll?di? f?rçalar?ndan tart?lara, baskülden aynalara evdeki pek çok cihaz
'ak?lland?'. De?i?ik cihazlardaki farkl?sensörler sayesinde evlerimizdeki cihazlarla sa?l?k
durumumuzu takip edip erken önlem almak mümkün olmaya ba?lad?. Uzun vadede bu
cihazlar?n bir a? üzerinde birbirine ba?lanmas?, birbirine veri aktar?m?yap?p birbirlerinden
ö?renmesi mümkün olacak. Bu sayede önlem al?nmas?gereken bir durum oldu?unda
cihazlar?n verileri toplu olarak analiz edilebilecek, son kullan?c?için anlaml?rapor ve
uyar?lar olu?turulabilecek.
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2016'n ?n Yü k selen M edik al Tek n oloji Ür ü n ler i
6) 3D Bi yo-Yaz?c?l ar (Bi opr i n t i n g)
Organovo firmas?uzun y?llardan beri biyolojik
materyallerin 3D yaz?c?larda üretilmesi üzerine
çal???yor. 2014 y?l?nda karaci?er hücrelerini 3D
yaz?c?larda üretmeyi ba?arm??lard?, ancak bu ç?kt?
ya da doku örneklerinin karaci?er nakillerinde
kullan?labilmeleri için en az 4 ila 6 y?l daha
çal??malar?gerekti?ini söylemi?lerdi.
Yine de 3D yaz?c?larda üretilen ilk karaci?er doku
örnekleri ilaç endüstrisinde zehirli maddelerinin
etkilerin görmek için hayvanlar?n yerine kullan?lmaya ba?land?. Bu do?rultuda önümüzdeki
y?llarda karaci?er nakillerinde kullan?labilecek gerçek doku örneklerinin üretilmesi
bekleniyor.

7) Tek st i l El ek t r on i ?i - Fi br et r on i cs
Giyilebilir teknolojiler art?k ceplerine konan cihazlar?n bir ad?m ötesine geçebilecek gibi
görünüyor. E-Tekstil ya da Fibretronic ürünler içlerine mikroçip yerle?tirilmi? tekstil ürünleri
olarak kar??m?za ç?k?yorlar ve insan vücut ?s?s?na ya da giyen ki?inin ruhsal durumuna göre
tepki verebiliyorlar; sensörler, ledler, fiber optik ve elektronik
bile?enlerle entegre olabiliyorlar, mobil veri aktar?m?
yapabiliyorlar.
Son dönemde Google ve Levi's firmalar?"Jacquard Projesi"
kapsam?nda tekstil ürünlerini interaktif yüzeylere döndürmek
ve bunu uygulamac?lara e-tekstil alt yap?s?olarak sunmak
üzere birlikte çal??maya ba?lad?lar.

8) Gi yi l ebi l i r Tek n ol oj i l er ve Ver i l er i n i An al i z Eden Ak ?l l ? Al gor i t m al ar
2015 y?l?ndan beri pek çok giyilebilir sa?l?k takibi cihaz?piyasaya
sürüldü, hatta Amazon'da Giyilebilir Teknolojiler Pazar?aç?larak
bugüne kadar milyonlarca cihaz sat?ld?. Ancak bu cihazlardan gelen
ham datay?i?lemek kolay de?il ve bir kaç cihazdan gelen veriyi bir
arada i?lemek ve sonuca varmak için ak?ll?algoritmalar ve
uygulamalara ihtiyaç var.
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Heal t h 4.0 : Gel ece?i n
T?bb?n a Bu gü n den
Yol cu l u k .
Tüm dünyada yak?n
gelecekte hastal?klar?n
te?his ve tedavisinde ç???r
açan yeni geli?meler ve
"Hastal?k yoktur hasta
vard?r" tan?mlamas?na
uygun olarak tamamen
ki?iselle?tirilmi? tedavi
protokollerinin geli?mesi
beklenmektedir.
"Health 4.0" olarak
adland?r?lan konsept
dünyada yeni yeni
duyurulmaya ve sa?l?k
sektörü payda?lar?na
sundu?u imkanlar
tan?t?lmaya ba?lanm??t?r.
Doktorclub olarak bizim
temel hedefimiz ise
Health 4.0 konseptine
tüketici olarak de?il
üretici ve tedarikçi
olarak kat?labilmemiz
ad?na hekimlerimizi
bugünden ba?layarak
yenilikler hakk?nda
bilgilendirmek, beklenen
f?rsatlar ve geli?melerden
hekimlerimizi haberdar
etmektir.

Heal t h 4.0 Nedi r ?
Pek çok alanda oldu?u
gibi sa?l?k ve t?p
uygulam alar ?da
teknolojinin h?zl?ve
sür ekli geli?im i ile
bir likte de?i?im ve
geli?im e u?r ad?,
u?r am aya da devam
ediyor.
2000?ler in or talar ?nda
Web2.0 har eketiyle
bir likte w eb
teknolojiler inin
geli?im ine par alel olar ak
?Health 2.0? ya da
?Sa?l?k 2.0? kavr am ?
or taya konm u? ve bu
kapsam da sa?l?k
teknolojiler i
uygulam alar ?or taya
ç?km aya ba?lam ??t?.
Health 2.0
uygulam alar ?n?n ilk
ör nekler i belli w eb
uygulam alar ?idi
(bloglar , e-m ail listeler i,
online gr uplar , ar am a
m otor lar ?, w iki?ler ,
videolar , ilk sosyal
m edya kullan?m ?vb) ve
doktor lar , bilim
insanlar ?, hastalar
tar af?ndan aç?k kaynakl?
olar ak, kullan?c?
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Healt h 4.0
Kon gr esi
Kapsam ?n da
Dok t or clu b Aw ar ds
2017 Ödü ller in e
Ba?vu r u lar
Devam Ediyor !

tar af?ndan ür etilen
içer ikler olar ak
olu?tur uldular.
Sonr as?nda Health 3.0,
inter netin geli?im i ile
Web3.0 teknolojiler inin
sa?l?k uzant?s?olar ak
or taya kondu.
Dijital sa?l?k kay?tlar ?n?n
(electr onic health
r ecor ds) or ganize
edilm esi, çar p?c??ekilde
sosyal m edyan?n ve
sosyal a?lar ?n da sa?l?k
hizm etler inde
kullan?lm as?, kur um sal
uygulam alar la sa?l?k
hizm eti ver enler ve
alanlar ar as?nda ver i
tr ansfer i sa?lanm as?
Health 3.0??n
kapsam ?ndad?r.

"Health 4.0" olar ak
adland?r ?lan konsept ise
dünyada yeni yeni
duyulm aya ve sa?l?k
sektör ü payda?lar ?na
sundu?u im kanlar
tan?nm aya ba?lanm ??t?r.
Her kesin, her zam an ve
her yer den er i?ilebildi?i
bulut ve inter net
uygulam alar ?, Health 4.0
olar ak adland?r ?lanlar ?n
kavr am ve dönü?üm ün
tem elini
olu?tur m aktad?r.
Bugün Dünya Sa?l?k
Ör gütü (W HO), eSa?l?k
uygulam alar ?
kapsam ?nda tele-kontr ol,
tele-önlem , tele-yönetim

ve tele-ö?r enm e tabanl?
uygulam alar ?
tan?m lam aktad?r.
Health4.0 kapsam ?nda
yak?n gelecekte ki?i ve
çevr esi ar as?nda tüm
ver iler in (hava dur um u,
co?r afya, toplum da o
anda gör ülen gr ip hasta
say?s?? gibi her tür lü
bilgi) her yer de ve
sür ekli olar ak
toplanm as?, ve ili?kili
olsun ya da olm as?n
ak?ll?ö?r enm e sistem ler i
üzer inde analiz ediler ek
ki?inin hastal?k tan?ve
tedavisinin
ger çekle?tir ilm esi
hedeflenm ektedir.
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Dok t or clu b
Aw ar ds 2017
Ödü ller e
Ba?vu r u lar
Devam Ediyor !

Doktor club olar ak
Health 4.0 alan?ndaki
heyecan ver ici
geli?m eler i sizler le
payla?m aya devam
edece?iz.

DOKTORCLUB TV - ÖZEL RÖPORTAJLARIM IZ
Bu ay da ilginizi çekece?ini dü?ündü?ümüz konularda
yapt???m?z video-röportajlar?m?z?n özetlerini burada
görebilir, her bir röportaj?n üstüne t?klayarak sitemizde
videolar?n tamam?n?izleyebilirsiniz.

Pr of .Dr . Kadir can Kesk in bor a ile Özel Video Röpor t aj?m ?z

T?pt a
?n n ovasyon ,
T?p t ar ih i ve
T?p Et i?i

Bahçe?ehir Üniversitesi ö?retim üyesi Prof. Dr. Kadircan Keskinbora ile
son dönemde t?ptaki
geli?meler ile innovasyonlar?
konu?tuk. t?p tarihi ve t?p
eti?i konusunda de?erli
fikirlerini ald?k.

Say?n Kadircan Keskinbora
ile yapt???m?z röportajn
videosunu DoktorclubTV - Doktorclub Video Kanal?'nda
"Röportajlar?m?z" etiketiyle izleyebilirsiniz.

Pr of . Dr . Tek in Ak polat ile Özel Video Röpor t aj?m ?z
?ç Hastal?klar?ve Nefroloji Uzman?Sn. Prof. Dr. Tekin Akpolat
ile yapt???m?z röportajda hipertansiyon hakk?nda do?ru
bilinen yanl??lar?, kreatininin gösterge oldu?u böbrek
hastal?klar?n?konu?tuk. Kendisinin "?yi ki Tansiyonum Ç?kt?"
adl?kitab?hakk?nda sohbet ettik.

Say?n Tekin Akpolat ile
yapt???m?z röportajn videosunu
DoktorclubTV - Doktorclub Video Kanal?'nda "Röportajlar?m?z" etiketiyle
izleyebilirsiniz.
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Hipertansiyon,
Kreatinin

DOKTORCLUB.COM HABERLER SERV?S?
Er k en Kem ik k ayb?
Alzh eim er ile Ba?lan t ?l?
Olabilir m i ?

Alzheimer hastalar?n?n %5den
bile az?n?n genetik kaynakl?
olmas? bu hastal??a kimin
yakalanabilece?ini
tahmin
etmeyi güçle?tiriyor. ?imdi
ara?t?rmac?lar?n
buldu?u
erken kemik kayb? ile beyin
dejenerasyonu
aras?ndaki
ili?ki, bu amaçla kullan?labilir.
Alzheimer hastalar?nda kemik
yo?unlu?unun azalmas? ile
geli?en osteoporoz'un da s?k
görüldü?ü biliniyor. Kemik
kayb? genellikle Alzheimer
semptomlar?ndan çok önce
geli?iyor, aralar?ndaki ba?lant?
ise
hala
net
olarak
bilinemiyor.
Yeni çal??mada ara?t?rmac?lar
kemik kayb?n?n Alzheimer '?n
erken
bir
semptomu
olabilece?ini ve bunun beynin
serotonin salg?lamas?nda bir
bozukluktan kaynakland???n?
dü?ünüyorlar.

Ar t em isin in Tedavisi ile
Hü cr eler ?n su lin
Ür et m eye Ba?lad?
Diyabet ara?t?rmalar?nda bir
dönüm noktas? : Uluslararas?
bir çal??maya göre, y?llard?r
s?tma tedavisinde kullan?lan
FDA
onayl?
artemisinin,
pankreastaki glukagon üreten
alfa hücrelerini insülin üreten
hücrelere dönü?türdü, yani
bu hücreler beta hücreleri
gibi davranmaya ba?lad?.

Belki tip-1 diyabetin tedavisi
için oldukça basit bir tedavi
olabilecek yöntemde, hasar
görmü? beta hücreleri insulin
salg?layan yeni hücrelerle
de?i?tirilebilecek.
CeMM Research Center for
Molecular Medicine of the
Austrian Academy of Sciences
ara?t?rmac?lar?,
diyabetli
bal?klar ve fareleri s?tma ilac?
artemisinin ile tedavi ettiler.
Ç???r açac? bu sonuçlar Cell
dergisinde yay?nlan?rken tip-1
diyabetin tedavisi için gelecek
vaadeden bir ad?m oldu.

'Ac?M olek ü l' Capsaicin ,
M em e Kan ser i
Hü cr eler in in Bü yü m esin i
En gelliyor
Breast Cancer ? Targets and
Therapy yay?n?n? çal??maya
göre, meme kanseri hücre
kültürlerinde yap?lan
son
deneylerde ac? biber, pul
biber gibi besinlerde bulunan
capsaicin'in meme kanseri
hücrelerinin
büyümesini
engelledi?i görüldü.
Ekip kültürdeki hücrelerde
baz? koku
reseptörlerine
rastlarken,
reseptörlerden
birinin daha s?k görüldü?ünü,
bu reseptörün de genelde
trigeminal sinirde bulunan
TRPV1 oldu?unu tespit etti.
Bu reseptör ac? besinlerde
bulunan capsaicin taraf?ndan
ve
temiz
deniz
havas?
kokusunda bulunan helional
taraf?ndan uyar?l?yor.

TRPV1 reseptörlerini uyaran
ilaçlar?n geli?tirilmesiyle bu tip
kanser için yeni bir tedavi
yakla??m? olu?turabilece?ini
dü?ünülüyor.

Haber ler in devam ?ve en gü n cel sa?l?k h aber ler i Dok t or clu b.com Haber ler sayf as?n da.
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DOKTORUN NABZI -ARALIK 2016 ANKET?M ?Z VE SONUÇLARI

Son An k et im izde Dok t or clu b Üyesi Hek im ler im ize M ezu n iyet Son r as?
Sü r ek li T?p E?it im i Uygu lam alar ?Hak k ?n da Den eyim ve Gör ü ?ler in i Sor du k
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DOKTORUN NABZI -ARALIK 2016 ANKET?M ?Z VE SONUÇLARI

Son An k et im izde Dok t or clu b Üyesi Hek im ler im ize M ezu n iyet Son r as?
Sü r ek li T?p E?it im i Uygu lam alar ?Hak k ?n da Den eyim ve Gör ü ?ler in i Sor du k
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DOKTORUN NABZI -ARALIK 2016 ANKET?M ?Z VE SONUÇLARI
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DOKTORCLUB VIP - HEK?M LER?M ?ZE ÖZEL FIRSATLAR
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w w w.dok t or clu b.com
in f o@dok t or lu b.com
w w w.lin k edin .com / com pan y/ dok t or clu b-com

sek t or .dok t or clu b.com
w w w.dok t or clu baw ar ds.com
w w w.h ealt h 40con .com
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