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Yeni bir say?da daha sizlerle beraber olman?n mutlulu?unu ya??yoruz. Dergimizde size güncel
medikal haberler, t?p dünyas?ndaki ve teknolojideki son geli?me ve yenilikler, röportaj ve makaleler
ile zengin içerikler sunmay?amaçl?yoruz. Dergimizde siz üyelerimizin de de?erli katk?lar?n?almay?
umuyoruz; yaz?lar?n?z?, haber ve görü?lerinizi bize iletirseniz, dergimizi birlikte büyütmek isteriz.
Bildi?iniz gibi teknolojinin de?i?imi son h?zla devam ediyor, art?k hiçbir ?ey eskisi gibi de?il. Sa?l?k
hizmetlerinin de bu de?i?imden etkilenmemesi mümkün de?ildi, hatta biraz da geride bile kald?
diyebiliriz. Son 15 y?lda ya?anan dijital de?i?im ve dönü?üm sa?l?k hizmetlerinde de yans?malar?n?
art?k göstermeye ba?lad?. Bildi?imiz doktorlu?un, bildi?imiz hastanelerin, bildi?imiz tan?ve tedavi
yöntemlerinin sonuna gelmek üzereyiz. Önümüzdeki 6 y?l içinde 3D yaz?c?larda üretilecek insan
organ ve dokular?kullan?lmaya ba?lanacak. Uzaktan tele t?p ve robotik cerrahi uygulamalar?ba?lad?
bile. Bugünün çocuklar?na dünkü çevirmeli telefonlar?ve cep telefonsuz günleri, uzaktan kumandas?z
siyah beyaz televizyonlar?, dokunmatik olmayan yüzey ve ekranlar?, google ve internetsiz bir hayat?
anlatt???m?zda nas?l ?a??r?yorlarsa, bugünün t?p uygulamalar?na da yar?n öyle tepkiler gelecektir. Hem
de o yar?n sand???m?zdan daha yak?n?m?zda. Hekimler olarak yeni ilaç ve tedavileri nas?l takip
ediyorsak, son teknolojileri de ayn??ekilde takip etmeliyiz. Yak?n gelecekte ya?anacak t?ptaki bu dijital
dönü?üme haz?r olmak ve yerimizi almak için "Yar?n?n T?bb?na, Bugünden..." slogan?ile HEALTH 4.0
SA? LIKTA YEN?L?KLER 2017 Kongresi haz?rl?klar?m?z devam
ediyor. T?ptaki son teknolojilerin, uluslararas?ve ve ulusal
konu?mac?lar?n, çal??tay ve panellerin yer alaca??Kongre 24-26
Kas?m 2017 tarihlerinde Hilton istanbul Bosphorus otelde
gerçekle?tirilecektir. Okan Üniversitesi T?p Fakültesi Bilimsel
??birli?i ile Doktorclub taraf?ndan organize edilen kongreyle ilgili
geli?melere sonraki say?lar?m?zda daha s?k yer verece?iz. Kongre
ile ilgili bilgilere www.health40con.com adresinden ula?abilirsiniz.
Gelece?in t?bb?nda bulu?mak üzere, sevgi ve sayg?lar?mla..
Dr. Murat TOKTAMI?O? LU - Doktorclub.com
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Dok t or clu b Özel Haber
Bir az Ür k ü t ü cü Olsa da Al??m am ?z Ger ek en M edik al Tek n olojiler

BU SAYIM IZDA
HEALTH4.0 SA? LIKTA YENILIKLER
KONUSUNDA DAHA
ÇOK KONU?M AYA
BA?LAM AK
AM ACIYLA SA? LIK
HIZM ETLERI VE TIPTA
KULLANILM AYA
BA?LAYAN YENI
NESIL TEKNOLOJILER
VE UYGULAM ALARA
YER VERIYORUZ..

Her alanda oldu?u gibi t?p ve medikal teknolojilerde de yeni
geli?meler ve ürünler ba?ta çekince yaratsalar bile, bir süre
sonra hayat?m?za girmeye ba?l?yorlar. Bugün çekimser
yakla?abilece?imiz, hatta korkutucu görünen ama belki de
k?sa bir zaman sonra doktorlar olarak hepimizin günlük
ya?am?na girebilecek son teknolojik geli?meleri sizin için
derledik.

1) Kan al an r obot l ar
Kan testleri i?in içinde robotlar olmadan da yeteri kadar
ürkütücü olabiliyor; sadece i?in içinde i?ne oldu?undan de?il,
zaman zaman i?lemin çok uzun sürmesi ve uygun damar
bulunana kadar deneme yap?lmas?yüzünden. ?imdi kan alan
robotlar en uygun damar?yakla??k %83 do?rulukta bularak
tüm süreyi bir dakikaya kadar indiriyor.Tabii kan alma i?lemini
yapan bir insan oldu?unda ortada bir güven duygusu oldu?u
gerçe?i var; bunu bir robot yapt???nda ya bir ?eyler ters
giderse, ya robot zaman?nda durmazsa gibi sorular akla
geliyor. Yine de i?lemin tekrar tekrar ba?ar?yla yap?ld???n?
gören hastalar?n buna al??kanl?k kazanaca??ve bu i?lemin
otomatize edilebilece?i
dü?ünülüyor.

2) Cer r ah i Robot l ar
Cerrahi i?lemlerde kullan?lan robotlar?n gelece?in
ameliyatlar?n?ba?tan tan?mlayacak potasiyelleri var, bu
endüstrinin 2020 y?l?nda yakla??k iki kat büyüklü?e ula??p
$6.4 milyara ula?mas?bekleniyor. Cerrahi robot
sistemleri cerrah?n yerini alm?yor, tersine cerrah?n
yeteneklerini artt?r?p daha hassas i?lemler yapabilmesini
sa?l?yor. Programlanm?? ve kendi ba??na karar alamayan
bir robot cerrah?n önüne yatmak ba?ta insana korkutucu
gelebilir, ancak bu robotlar?n daha az hata yapaca??ve
gerçek bir cerrah?n kontrolünde oldu?u fikrine al??mam?z
gerekiyor.
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3) Tel em edi k al Robot l ar
Doktor say?s?ndaki yetersizlik dünyan?n her yerinde problem, WHO'nun tahminlerine göre
dünya genelinde 4.3 milyon doktor, hem?ire ve sa?l?k personeli aç???var. Buna paralel
olarak sa?l?k hizmetlerine eri?im ihtiyac?ise giderek art?yor; hastal?klar daha erken
yakalan?yor, obezite ve diyabet gibi medeni dünya hastal?klar?ço?al?yor, ya?lanan nüfus
her geçen gün daha çok bak?ma ihtiyaç duyuyor.Hal böyle iken, telemedikal cihazlarla
entegre robotlar da her geçen gün sa?l?k hizmetlerine daha çok boy göstermeye ba?lad?.
A? ba?lant?lar?üzerinden sa?l?k personelinin h?zl?ve kolay ula?amayaca??yerlerde acil
konsültasyonlarda, kardiyovaküler hizmetlerda, ve yan?k vakalar?na müdahalede
kullan?lanlar oldu?u gibi, görüntüleme yap?p uzaktaki di? hekimlerine ileterek "tele-di?
hekimli?i" hizmetleri sunanlar da bugün devrede.

4) Ar t t ?r ?l m ?? Ger çek l i k
2016 yaz?nda Pokemon Go ç?lg?nl???na kap?ld?ysan?z, bir
gözlük veya telefon arac?l???yla gerçek ve hayal ürünü
görüntülerin bir arada olmas?n?deneyimlemi?sinizdir. T?pta
ise "artt?r?lm?? gerçeklik", anatomi çal??malar?nda devrim
yaratacak, cerrahlar?n i?lerini kolayla?t?racak gibi görünüyor.

5) San al Ger çek l i k
Sanal gerçeklik gözlüklerini kullanmak gerçekten e?i
bulunmaz bir deneyim, medikal sektör profesyonelleri de sanal
gerçekli?in sa?l?k hizmetlerini kökten de?i?tirecegini
dü?ünüyor.Bu teknoloji anatomi çal??malar?ve görüntüleme
hizmetlerinin sanal ortama ta??nmas?n?n yan?s?ra, hastalar?n
hastanelerin stresli ortam?ndan d??ar?ç?km?? gibi hissetmesi gibi
amaçlarla da kullan?lmaya ba?land?.

6) M edi k al Yapay Zek a Asi st an l ar ?
Mobil cihazlar?n ve uygulamalar?n çe?itlenmesi ve yayg?nla?mas?ile pek çok alanda
"asistan" uygulamalar?da devreye girdi. Sorunuzu sorup saniyeler içinde kar??n?zdakinin
insan m?yoksa bir alogritma m?oldu?unu ay?rtt edemeden cavb?n?al?yorsunuz, biraz
ürkütücü de?il mi ? ?ngiltede'de devreye giren bir nevi "Yapay Zekal?Avukat" uygulamas?ile
park cezas?ald???n?zda bir kaç soru ile yasal olarak itiraz hakk?n?z olup olmad???n?ve
prosedürlerini ö?renebiliyorsunuz mesela. Medikal asistan uygulamalar?da
yayg?nla?t???nda da sa?l?kla ilgili sorular?n?z?sorup do?ru cevaplar alabilece?iniz, sadece
fiziksel muayene gerekiyorsa sizi doktora yönlendiren yetenekli uygulamalarla
kar??la?aca??z.
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7) D?? ?sk el et l er (Robot i k ?sk el et l er )
Robotikte ?exoskeleton? denen ve "d?? iskelet" anlam?na gelen robotik iskeletler insan
hareketlerine ve çok büyük a??rl?klar?n kald?r?lmas?na yard?mc?olurlarken, felçli insanlar?n
yeniden yürümesine de yard?m edebiliyorlar. Yak?nda görüntülerine de al???p insanlar?n d??
iskeletlerle yürümlerine hatta ko?malar?na tan?k olabiliriz.

8) M edi k al Ek i pm an Ta??yan Dr on el ar
Drone ta??mac?l???denenmeye ba?lad?bile, ula??m
?artlar?n?n kötü oldu?u veya acil yard?m gerekti?i
durumlarda dronelar defibrilatorler gibi medikal
ekipmanlar?saniyeler içinde yerine ula?t?rabiliyor.
Geçen y?l içinde Silikon Vadisi'nden bir firma Ruanda'da
dronelar ile kan ve ilaç ta??nmaya ba?lad?ve bu
hizmetin ba?ka ülkelere de yayg?nla?t?r?lmas?için
çal???yor. UPS firmas?da daha uzun mesafeler ve deniz
a??r?yerlerde medikal malzemelerin drone ta??mac?l???
ile iletilmesi için testler yap?yor.

9) Di j i t al Döv m el er
Günümüzde sa?l???m?zla ilgili parametleri toplayan pek çok giyilebilir sensör mevcut, ancak
bu cihazlar ak?ll?olmakla beraber hala büyükler ve toplad?klar?verilerden ya?am ?eklmizi
de?i?tirme yönünde öneriler ç?karmak çok kolay de?il. ?imdi yak?nda küçük, giyilebilir
dijital dövmelerin piyasaya ç?kmas?bekleniyor. Dövmelerde yer alan mikroçipler e? zamanl?
olarak birden fazla hayati sinyali ölçebilecek. Bunun bir örne?i berelere yerle?tirildi ve
çarp??ma sonras?nda ki?inin ciddi bir kafa travmas?ya?ay?p ya?amad???n?
bildirebiliyor.Varl???n?bile hissetmedi?iniz küçük bir cihaz?n vücudunuzda olup süreki veri
toplamas?ve bir yere iletmesi sizi tedirgin edebilir. Hatta verilerin sa?l?k merkezlerinin
yan?s?ra sigorta ?irketlerine de gönderilmesi tart??malara neden olabilir. Ki?isel verilerin
korunmas?i saklanmas?ve iletilmesi konusunda tart??malara yeni boyut getirece?e
benzeyen bu gibi uygulamalar?n hayat?m?za girmesine ise çok az kald?.

10) Gen om S?r al am a Ser v i sl er i
Genom testleri y?llard?r gündemde, insanlar baz?firmalar arac?l???yla bu
testleri yapt?rabiliyorlar. Testlerin herkese aç?k olmas?ndaki temel
varsay?m insanlar?n testleri evlerinden bile yapt?rabilmeleri, baz?
hastal?klara kar??risklerini ö?renmeleri ve ya?am ?ekilllerini buna göre
de?i?tirebilme seçimlerinin olmas?yd?.Bu testlerin sonucunu beklemek ve
hakk?nda elinizden gelen hiç bir ?ey olmayan bir durumla kar??la?mak ise
çok stresli. Yine de hastal?klar hakk?nda ne kadar fazla genetik bilgiye
sahip olursak onlar?engellemek için o kadar çok ?ey yapabilece?imiz
gerçe?i ile devam etmek gerekiyor.
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De?erli Meslekta?lar?m?z,
Okan Üniversitesi T?p Fakültesi Bilimsel i?birli?i ile DoktorClub taraf?ndan 24-26 Kas?m
2017 tarihlerinde Hilton Hotel ?stanbul?da uluslararas?kat?l?mla gerçekle?ecek HEALTH
4.0 SA? LIKTA YEN?L?KLER KONGRES??nde sizleri aram?zda görmekten büyük mutluluk
duyaca??z.
Sa?l?k teknolojileri hastalar, doktorlar ve sa?l?k kurulu?lar?aç?s?ndan radikal ?ekilde
de?i?im gösteriyor. Yar?n?n t?bb?sand???m?zdan daha yak?n?m?zda. Gelece?in t?bb?daha
yenilikçi, daha yarat?c?, daha hasta odakl?, daha dijitalle?mi? ve daha sürdürülebilir
olacakt?r. Bunlar, yar?na ula?mak için üstesinden gelmemiz gereken en önemli de?i?im
noktalar?d?r. Bildi?imiz sa?l?k hizmetlerinin sonuna yakla?t???m?z günümüzde, teknolojik
geli?melerin ve dijitalle?menin sa?l?k hizmetleri sunumuna yans?mas?n?n getirdi?i
de?i?im çok h?zl?ya?an?yor. Takip eden ve uyum sa?layan olman?n ötesine geçerek
gelecekte de?i?imi gerçekle?tiren ve yöneten taraf olmak istiyorsak sanayi 4.0??ve
sa?l??a yans?mas?n?iyi anlamak ve de?i?im sürecinde önlerdeki yerimizi ülke olarak
almak zorunday?z. Bu nedenlerle HEALTH 4.0 SA? LIKTA YEN?L?KLER KONGRES??nin
temas?n?, "Yar?n?n T?bb?na, Bugünden" olarak belirlemi? bulunmaktay?z.
Hayat?m?z?n her noktas?nda oldu?u gibi teknoloji ve dijitalle?me sa?l?kta da güçlü ve öncü
bir ba?l?k olarak kar??m?za ç?km?? durumda. Bu çerçevede kongremizin dünya genelinde
ve ülkemizde sa?l?k hizmetlerinde dijitalle?me, mobil ve e-sa?l?k hizmetleri, yapay zeka
kullan?m?, art?r?lm?? gerçeklik ve 3D uygulamalar?, giyilebilir ve ta??nabilir tan?ve tedavi
cihazlar?, nanoteknolojinin sa?l?kta kullan?m?, ak?ll?ve ye?il hastane uygulamalar?, t?p
e?itiminde teknoloji ve dijitalle?me, medikal robotikler, mikroçip ve sensör uygulamalar?
gibi gelece?in önemli konular?n?n uygulamal?sunumlarla tart???laca??farkl?bran?
doktorlar?, mühendisler, ilaç sektörü temsilcileri, futuristler, sa?l?k yöneticileri ve kamu
sa?l?k otoritelerinin kat?laca??çok disiplinli bir platform ve kaynak olu?turmas?n?
amaçlamaktay?z. Bu amac?m?z sizlerin de?erli kat?l?m ve katk?lar?n?zla gerçekle?ecek ve
hedefine ula?acakt?r.
Yar?n?n t?bb?na ortak at?lacak önemli bir ad?m
olaca??na inand???m?z kongremizde bulu?mak
dile?i ile?
Kongre Düzenleme Kurulu Ad?na
Prof. Dr. Semih BASKAN
Okan Üniv. T?p Fak. Dekan?
Kongre Ba?kan?
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Yapay Zek a Tan ?Koym aya Yar d?m c?Olu yor
Hasta, 20'li ya?lar?n?n sonlar?nda ilk kez anne
baba olmu? beyaz bir çiftin çocuklar?olarak
sorunsuz bir gebelik sonras?sorunsuz bir
do?um ile dünyaya gelmi?ti. Ancak bir kaç ay
sonra terslikler ba?lad?; bebek ard arda kulak
iltihab?oluyor ve gece nefes almakta
zorlan?yordu. Ya??na göre geli?imi zay?ft?ve
be?inci ya? gününde hala konu?am?yordu.
Sonra nöbetler ba?lad?. Bebe?in defalarca
beyin MR görüntüleri çekildi, temel moleküler
ve genetik testler ile konsültasyonlar yap?ld?
ancak bir sonuca var?lamad?.
Aile bir öneri üzerine 2015 y?l?nda eksomlar?n?sekanslatmaya karar verdi ve ARID1B geni
mutasyonu tespit edildi. Mutasyon hastada Coffin Siris Sendromu oldu?unu gösteriyordu,
ancak hastada seyrek saçlar veya serçe parmak eksikli?i gibi hastal???n tipik sendromlar?
görülmemekteydi. Dolay?s?yla ailenin doktoru eksom sonuçlar?na ra?men bu hastal???pek
dü?ünmemi?ti.
Ancak hastan?n foto?raf?"Face2Gene" uygulamas?na yükledi?inde sonuç h?zla geldi. Göz
yap?s?nda ne kadar e?im oldu?u, göz kapaklar?
aral?klar?n?n miktar?, kulaklar?n ne kadar dü?ük
oldu?u gibi irili ufakl?milyonlarca hesaplama yapan
uygulama, hastan?n yüz fenotipini en olas?
sendromlarla e?le?tirdi ve dakikalar içinde sonucu
bildirdi.
Uygulama pek çok genetik hastal???n tan?s?için
insan yüzündeki ipuçlar?n?n okunmas?ndan yola
ç?k?yor, ve günümüzün h?zl?programlama
teknolojilerini büyük veri tarama, patern analizi ve
e?le?tirme yapmakta kullan?yor. Bunlar yapay
zekan?n ö?renme ve nöral a? olarak bilinen parçalar?n?olu?turuyorlar, ve onlarca y?ld?r
t?pta te?his koymada beklenen devrimi gerçekle?tiriyorlar.
"Makina ö?renmesi" (machine learning) sayesinde konabilecek te?hisler genetik
bozukluklarla s?n?rl?de?il; The RightEye GeoPref Autism Test, 12 aya kadar bebeklerde
otizmi tespit edebiliyor -ki bu kadar erken konabilen bir te?his otizmde sürece erken
müdahil olmak için çok de?erli. Bu y?l?n ba??nda Las Vegas CES'de tan?t?lan teknoloji,
bebe?in göz hareketlerini test eden infrared sensörler kullan?yor: ?kiye bölünmü? bir
ekran?n yar?s?insanlar ve insan yüzleri ile dolu iken ekran?n di?er yar?s?hareket eden
geometrik ?ekillerle ile dolduruluyor.
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Yapay Zek a Tan ?Koym aya Yar d?m c?Olu yor
O ya?taki bebeklerin dikkatinin cisimler yerine insan yüzlerine yo?unla?mas?gerekti?i için
bebeklerin hangi ekrana ne kadar bakt???, olas?bir otizim spektrumuna dü?üp
dü?mediklerini belirlemekte kullan?l?yor. Testin bebeklerde ?imdiye kadar yap?lan testlerde
%86 ba?ar?l?ile sonuç verdi?i söyleniyor, çok yeni ve henüz FDA onay?almam?? olsa da,
bugün için yapay zeka ve makine ö?renmesi kullan?larak geli?tirilmi? ve ölçülebilir sonuçlar
veren en basit test.
Yak?n bir gelecekte benzer bir test Alzheimer hastal???n?n erken belirtilerini yakalamak için
de geli?tirilebilecek. Genellikle doktorlar Alzheimer hastal???fiziksel semptomlar?n?en
erken safhalarda yakalayam?yorlar ama yapay zeka ile en hafif konu?ma bozukluklar?bile
tespit edilebiliyor. ?imdi Toronto'dan Winterlight Labs firmas?, bir insan?n konu?mas?nda
sadece bilgisaylar?n duyup ay?rt edebilece?i yüksek frekansl?bozulmalar?yakalayan bir test
geli?tirme üzerinde çal???yor.

Ar t t ?r ?lm ?? Ger çek lik Tedavisi Fan t om A?r ?lar ?n ?Azalt ?yor
Fantom (hayalet) a?r?s?gizemli bir
rahats?zl?kt?r, kol veya bacak gibi uzuvlar?
kesilen insanlar, sanki kesilen uzuv
yerinde duruyor ve a?r?maya devam
ediyormu? gibi a?r?hissederler. Uzuv
gerçekte yerinde olmad???ndan da
tedavisi oldukça zordur. ?imdi, artt?r?lm??
gerçeklik (AR - Augmented Reality)
kullan?lan yeni tedavilerde fantom
a?r?lar?n azalt?lmas?nda büyük ba?ar?
sa?lan?yor.

Chalmers University of Technology'den Max Ortiz Catalan taraf?ndan ilk kez 2014'de
önerilen tedavi metodu ilk klinik deneyini ba?ar?l?ile tamamlad?.
Deneyde fantom a?r?lar?kronikle?mi? ve ba?ka terapilere cevap vermeyen 14 hasta yer
ald?. Hastalar, ampute edilmi? uzuvlar?n?konrol eden (ellerini açmak veya bileklerini
bükmek gibi) kaslardan gelen sinyalleri alacak elektronik sensörlerle donat?ld?lar. Daha
sonra bir web kameras?ndan al?nan hastan?n görüntüsü üzerine, sanki hiç ampute
edilmemi? gibi görünecek ?ekilde sanal uzvun görüntüsünü eklediler. Hasta hareketleri
dü?ünürken sanal uzuv hareketleri gerçekle?tirdi. 2 haftada bir yap?lan 12 seansta
hastalardan sanal uzuvlar?n?de?i?ik pozisyonlara getirmeleri, sensörler yard?m?yla araba
yar???gibi oyunlar oynamalar?gibi ?eyler istendi.
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Ar t t ?r ?lm ?? Ger çek lik Tedavisi Fan t om A?r ?lar ?n ?Azalt ?yor
12 seans?n sonunda ?a??rt?c??ekilde hastalar a?r?lar?n?n yar?yar?ya azald???n?rapor ettiler;
ayr?ca a?r?nedeniyle günlük aktivitelerinde ve uykular?nda ya?ad?klar?s?k?nt?lar?n da yar?
yar?ya azald???n?söylediler. Sürekli a?r?kesici kullanan hastalardan dördü ilaçlar?n?n
dozlar?n?azalt?rlarken bunlardan ikisi dozlar?n?%81 oran?nda dü?ürdüler, ve alt?ay sonra
iyile?menin ayn??ekilde devam etti?i görüldü -ki bu tedaviden uzun süreli kazan?m
sa?lad?klar?n?gösterdi.
Ara?t?rmac?ekip, hastalar?n daha önce farkl?tedavi yöntemleri denemelerine ra?men
iyile?me görememelerine kar??n AR tedavisi ile elde edilen sonuçlar?n oldukça cesaret
verici oldu?unu söylüyor. Son seansa kadar hastalar?n a?r?s?n?n sürekli olarak
dura?anla?madan azalmas?n?n ise, daha fazla seansla daha da iyi sonuçlar al?nabilece?ini
gösterdi?ini belirtiyorlar.
AR tedavisi önceden beri kullan?lan ayna terapisini bir üst seviyeye ç?karm?? görünüyor ve
bu gizemli ama gerçek rahats?zl???n tedavisinde de?erli bir yöntem olaca?a benziyor.
Ekip çal??malar?nda sonraki ad?mda aralar?nda bacak amputeleri de olan 30 hasta ile
testlere devam edecekelerini söylüyorlar. Bu ilk klinik deneyleri ise The Lancet dergisinde
yay?nland?: http://press.thelancet.com/phantomlimb.pdf
Sek t ör den ve t ?p dü n yas?n dan en gü n cel sa?l?k h aber ler in e
Dok t or clu b.com Haber ler sayf as?n dan u la?abilir sin iz.
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ÜYE HEK?M LER?M ?ZDEN S?ZLERE
Siz de kendi yaz?lar?n?z, çal??malar?n?z, makaleleriniz, yaz?l?veya video
röportajlar?n?z, bas?nda ç?kan haberleriniz ile buradan Doktorclub üyesi hekimlere
ula?mak isterseniz bizimle ileti?ime geçiniz

Dr . M u r at Tok t am ??o?lu 'n dan
DE? ??EN BEY?N-HER ?EY S?Z?N EL?N?ZDE
Beynimizi ve dolay?s?ile kendimizi nas?l de?i?tirebiliriz baz?bilgileri tekrar gözden geçirelim.
Görme engelliler i?aret parmaklar?n?n uçlar?ile Braille yaz?lar?n?okuduklar?için beyindeki bu
parma?a ait bölge gören insanlar?nkinden çok daha büyük ve geli?mi?tir. Bildi?iniz gibi
al??kanl?klar?m?z da beyin bölgelerimizi büyük ölçüde etkiler ve de?i?tirir.
Baz?beyin bölgeleri h?zla de?i?ebilir ve yeniden biçimlenebilirken baz?bölgelerin biçimlenmesi
günler, haftalar, aylar, y?llar alabilir. Beyindeki her sistem ayn?esneklikte de?ildir. Beynimizin
derinliklerindeki limbik sistemlerin de?i?imi korteksteki sistemler kadar kolay ve h?zl?olmaz.
Ancak bu sistemler de büyüyebilir ya da küçülebilirler.
Bir nöron ba?lant?s?n?n güçlendirilmesinden bir beyin bölgesinin yeniden biçimlendirilmesine
kadar uzanan yol oldukça uzundur. De?i?im nöronlar?n içinde biyokimyasal ve hücresel
de?i?ikliklerle olur. Ard?ndan sinapslar olu?ur, zamanla dendirit a?ac?ndan ilave dallar ç?kar ve
hücreye daha çok bilgi akar. Di?er etken olumlu duygulardan sorumlu dopamin ve serotonin
hormonlar?d?r. Haz, sempati, lezzet hissi veren maddeler beynin yeniden ?ekillenmesinde önemli
rol oynarlar. Ö?renme ve mutluluk birbirlerine ba?l?d?r. Yeni ba?lant?lar için sinir büyüme
faktörlerine de ihtiyaç vard?r bunlar gri hücrelerin gübreleridir. Bu maddeler nöronlar?n yeni
uzant?lar olu?turmas?n?sa?lar. Ruh halimizle sinir büyüme faktörleri aras?nda do?ru bir ili?ki
vard?r. Biliyorsunuz vücudumuzun hangi maddeden ne kadar üretece?i büyük oranda ulak
madde serotonin taraf?ndan belirlenir. Yorgun, umutsuz, moralsiz hissetti?imizde serotonin
seviyemiz dü?er. Sonucunda beyindeki gri hücreler ölür. Depresyon ve olumsuz duygular?n böyle
büyük bir etkisi var beynimizde. Olumlu hislerde ise serotonin ve dopamin bol miktarda
salg?lan?r. Bu ortamda beyinde yeni ba?lant?lar çok daha kolay kurulur. Bu aç?dan mutluluk ve
olumluluk beynin büyüme ve geli?me iksiridir dersek yalan olmaz.
Moral ve motivasyonumuz ne kadar yüksek olursa olsun sinir büyüme faktörleri deposu sonsuza
kadar dayanmayacakt?r. Beyin elindeki kayna??en gerekli olduklar?yerlerde, yeni olu?an ya da
s?kl?kla kullan?lan bu nedenle de önemli görünen sinir ba?lant?lar?n?n bak?m?nda kullanarak
ak?ll?l?k yapar. Az etkin olan ba?lant?lar daha az büyüme faktörü ile yetinirler ve yava? yava? da
kururlar. K?saca kullan?lmayan sinir ba?lar?zamanla zay?flar ve kaybolur. Bu aç?dan bakt???m?zda
yeteneklerimizi art?rabiliriz de yokta edebiliriz. Kaslar gibi gri hücrelerimizin de biçimlerini
korumalar?için sürekli idmana ihtiyac?vard?r. Zorlamad???n?z yeteneklerimiz ÖLECEKT?R. Beynin
tüm i?levleri için geçerli, olan bu ilkeyi unutmayal?m. Beynimizin de?i?imi ve geli?imi bizim
ellerimizdedir.
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