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Dok t or clu b Özel Röpor t aj?
Siem en s Tü r k iye ?cr a Ku r u lu Üyesi ve Gen el M ü dü r
Yar d?m c?s?Ali R?za Er soy ile En dü st r i4.0'?Kon u ?t u k
Siemens, gelece?in teknolojisi "Endüstri 4.0" konusunda önemli çal??malar yap?yor. Siemens
Türkiye ?cra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yard?mc?s?Sn. Ali R?za Ersoy ise Endüstri 4.0
konusunda en çok bilgi sahibi olan ve bilgi payla?an profesyonellerden biri. Bu ayki say?m?zda
kendisi ile özel bir röportaj yaparak "Endüstri4.0" hakk?nda fikir ve görü?lerini alma f?rsat?
bulduk.

* En dü st r i 4.0 Dev r i Nedi r ? Nas?l Ba?l ad??
Endüstri 4.0 bir yol haritas?d?r. Bu yol haritas?ilk
olarak Almanya?da çizildi. Do?u ülkelerinde
endüstriyel üretimin h?zla geli?erek yükselmesi,
Bat??n?n kendine yeni bir yol haritas?çizmesine
neden oldu. Ba?ta Çin olmak üzere Do?u ülkelerinin
sundu?u uygun maliyet, yüksek üretim hacmi gibi
avantajlarla gerçekçi bir zeminde rekabet
edebilecek, bunun için de geli?en teknolojiden
faydalanacak bir sistem kurguland?. Endüstri 4.0 bu
yol haritas?n?n ad?oldu. ?lk olarak 2011 y?l?nda
Hannover Fuar??nda tohumlar?at?lan bu devrim için
Alman hükümeti 200 milyon Euro yat?r?m yapt?ve
projenin geli?tirilmesine destek oldu. STK?lar, özel
sektör, kamu ve üniversite temsilcilerinden olu?an
çal??ma grubu, Industrie 4.0 ba?l?kl?bir rapor
haz?rlad?ve daha sonra bu çal??ma dünyan?n geri
kalan?na rol model olarak sunuldu.

5

Dok t or clu b Özel Röpor t aj?
Siem en s Tü r k iye ?cr a Ku r u lu Üyesi ve Gen el M ü dü r Yar d?m c?s?
Ali R?za Er soy ile En dü st r i4.0'?Kon u ?t u k
* En dü st r i 4.0?da dön ü ?ü m den bah sedi l i yor . Bu dön ü ?ü m den k as?t n edi r ? Dü n ya bu
dön ü ?ü m de n er ede?
Endüstriyel üretimde rekabet edebilmek ve üretimi tekrar
yerelle?tirmek isteyen ülkelerin art?k çok daha verimli, h?zl?ve
özelle?tirilmi? bir sistemle çal??mas?gerekiyor. Endüstri 4.0 i?te bunu
sa?l?yor. Endüstri 4.0 dönü?ümünde verimli çal??an, nitelikli insan
kayna??na ihtiyaç duyan ve üretim süreçlerini kolayla?t?ran bir üretim
dünyas?hedefleniyor. Bunu da üç ana ba?l?k alt?nda gerçekle?tiriyor:
H?zl?inovasyon döngüleriyle pazara daha s?k yeni ürün ç?karmak, ayn?
üretim hatt?ndan farkl?ürünler ç?karacak kadar ki?iselle?tirme
imkanlar?sunmak ve mükemmel bir verimlilik yakalayarak maliyetleri
dü?ürmek.

TÜRKIYE
ENDÜSTR? 4.0
DÖNÜ?ÜM ÜNÜN
NERES?NDE? BU
DÖNÜ?ÜM E
HAZIR M IYIZ?

Bunun için üretimdeki süreçlerin ayr?ayr?otomasyonunu bir ad?m
öteye ta??mak, dijitalizasyondan faydalanarak süreçlerin de birbiriyle ileti?imini makinelerle
yönetmek gerekiyor. Siemens?in Dijital Fabrikalar vizyonunda, yüksek oranda bilgisayar tabanl?
yönetilen fabrikalar bu beklentileri kar??l?yor.
Endüstri 4.0 için dünyaya öncülük eden Almanya kendi hedeflerinde 2020 y?l?n?referans al?yor.
Öngörüler, önümüzdeki üç y?l içinde Endüstri 4.0 sayesinde ?u anda ad?n?dahi bilmedi?imiz 16
yeni mesle?in ortaya ç?kaca??n?söylüyor. Ülkeler baz?nda bak?ld???nda ise elbette otomasyon
altyap?s?n?güçlü biçimde olu?turmu? olanlar için Endüstri 4.0 dönü?ümünün di?erlerine
nazaran daha kolay gerçekle?ece?ini söylemek yanl?? olmaz.

* Tü r k i ye En dü st r i 4.0 dön ü ?ü m ü n ü n n er esi n de? Bu dön ü ?ü m e h az?r m ?y?z?
Türkiye?de sektörel bazda da??n?k bir yap?oldu?unu söylemek mümkün. Otomotiv gibi baz?
sektörlerde Endüstri 4.0?a k?smen geçildi bile. Ancak genele bakt???m?zda, Endüstri 2.0 ile 3.0
aras?nda bir da??l?m görüyoruz. Baz?fabrikalarda otomasyon kullan?l?yor ancak baz?lar?nda
henüz bu yap?bulunmuyor. Ancak devlet bu konuda son derece destekleyici ve te?vik edici rol
üstleniyor. O nedenle Endüstri 4.0 için haz?r oldu?umuzu söyleyebiliriz. Dünya lideri
Almanya?dan sadece birkaç y?l gerideyiz. Endüstri 4.0 vizyonu, Türkiye?nin kendi 2023 vizyonuyla
bire bir örtü?üyor. Orada hedeflenen ekonomik büyümeyi sa?laman?n en do?ru yolu sanayide
büyümek. Örne?in geçti?imiz y?l Türkiye?de yüzde 4?lük büyümenin 1 puan?sanayiden geldi.
Bunu Endüstri 4.0 ile 3-4 puana ç?kard???m?zda, ekonomik büyümeyi neredeyse iki kat?na
ç?karm?? olaca??z. Endüstri 4.0 bize bu potansiyeli sa?l?yor ve 160 y?ld?r Türkiye?de faaliyet
gösteren Siemens bu konuda rehberlik etmek için tüm imkanlar?n?seferber ediyor.
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Siem en s Tü r k iye ?cr a Ku r u lu Üyesi ve Gen el M ü dü r Yar d?m c?s?
Ali R?za Er soy ile En dü st r i4.0'?Kon u ?t u k
* En dü st r i 4.0 i l e gel ecek t e bi zi n el er bek l i yor ?
Endüstri 4.0 dönü?ümüyle birlikte ?u an trend olan Nesnelerin ?nterneti, büyük veri,
dijitalizasyon gibi kavramlar?n do?rudan üretim sürecindeki yans?malar?n?görece?iz. ?nsandan
makineye (H2M) kurulan etkile?im, bu devrimle birlikte makineden makineye (M2M)
gerçekle?ecek. Üretim hatt?ndaki robotlar birbiriyle ileti?im kurarak, hatalar ve zaman kay?plar?
s?f?ra indirgenecek.
Bu sayede ekonomik büyüme, istihdam, sosyal istikrar, kal?c?de?er, i? güvenli?i ve daha yüksek
ya?am standartlar?potansiyel olarak kar??m?zda duruyor.
Bir ürünün tasar?m?ndan servisine kadar tüm a?amalarda sa?lanacak azami verimlilik sayesinde
ekonomide büyüme ya?an?rken, ekolojik dengeyle dost bir sanayi dünyas?na merhaba diyece?iz.
Henüz emekleme a?amas?nda oldu?unu söyleyebilece?imiz Endüstri 4.0 ile birlikte yeni ürünleri
pazara sunma süresi yüzde 25-50 aras?nda k?sal?rken, mühendislik maliyetlerinde de yüzde 30
oran?nda azalma sa?lanacak. Süreçlerin dijizalizasyonu, yüzde 70?e varan enerji tasarrufunu
beraberinde getirecek.

* En dü st r i 4.0 dön ü ?ü m ü n de i n san ?n yer i n edi r ? Dön ü ?ü m
i st i h dam sor u n u yar at ?r m ??
Endüstri 4.0 ile öncelikli hedef, ayn?i? yükünü daha az insan ile
gerçekle?tirmek de?il. ?stihdam?koruyarak daha fazla i? hacmini
gerçe?e dönü?türmek. ?? dünyas?nda her büyük dönü?üm öncesi
böyle kayg?lar ya?an?r; ancak bunlar?geçmi?e bakarak çözmek
mümkün. Örne?in Üçüncü Sanayi Devriminde ekonomik büyüme ve
yeni i? alanlar?n?n do?mas?yla birlikte, yepyeni meslekler ortaya ç?kt?
ve i? imkanlar?daha da artt?. Az önce belirtti?im gibi, Endüstri 4.0??n
henüz ba?lang?ç a?amas?nda dahi 16 yeni mesle?i sanayi dünyas?na
kazand?rmas?bekleniyor.
Endüstri 4.0 ile fabrikada a??r i?ler yapan, sa?l???olumsuz etkilenen
insanlar bundan böyle makinelerin ba??nda bir gözlemci ve denetçi
olarak çal??may?sürdürecek. Böylelikle i?çilerin de ya?am kalitesi
artacak. Daha de?erli yetkinliklerle çal??maya ba?layacaklar.
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Ali R?za Er soy ile En dü st r i4.0'?Kon u ?t u k
* En dü st r i 4.0 da i n t er n et ön em l i r ol e sah i p gi bi gör ü l ü yor . Dol ay?s?yl a ver i gü ven l i ?i
en di ?e yar at ?yor m u ?
Veri güvenli?i Endüstri 4.0 öncesinde de önemli bir ba?l?kt?. ?irketlerin siber güvenli?e uygun
?ekilde uyarlanm?? bir risk yönetim sistemi ve güvenlik stratejisi kurgulamalar?gerekiyor.
Faaliyet ve kazançlar?n olumsuz etkilenmesini önlemek ve operasyonel güvenli?i sa?lamak
ancak bu ?ekilde mümkün olabilir. Siemens gibi büyük kurulu?lar, hem kendi ?irketlerine hem
de mü?terilerine kar??potansiyel tehdit risklerini en aza indirmek için kapsaml?teknikler
geli?tiriyor. Bu teknolojiler sürekli güncelleniyor ve yeni tehditlere kar??hep bir devaml?l?k esas
al?n?yor. Güvenlik önlemlerini belirlerken sadece gelen tehdidi önlemeye çal??makla
yetinmemek, gelecek tehditlere kar??stratejiler geli?tirilip önlemler alabilmek önem ta??yor.
* En dü st r i 4.0 dön ü ?ü m ü n ü n h i zm et sek t ör ü n e et k i l er i n e ol acak t ?r ?

ENDÜSTR? 4.0
DÖNÜ?ÜM ÜNÜN
H?ZM ET SEKTÖRÜNE
ETK?LER? ?
VER? GÜVENL?? ?
END??E YARATIYOR
MU ?

Hizmet sektörü esasen üretimin do?al bir çözüm orta??d?r. Endüstri
4.0 ile geli?en de?er zincirlerinin bu nedenle hizmet sektörüne
yans?yaca??n?belirtmek mümkün. Burada da bir dönü?üm görece?iz.
Özellikle lojistik, yaz?l?m, sistem entegrasyonu ve finans alanlar?nda
kapsaml?dönü?ümler gözlüyoruz. En basitinden, Endüstri 4.0 ile
üretimde kullan?lan ak?ll?süreçler, her saniye muazzam hacimde bir
veri olu?turacak. Bu verinin temin edilmesi, depolanmas?,
yönetilmesi ve analiz edilerek faydal?hale getirilmesi hizmet
sektöründe yepyeni kap?lar?n aç?lmas?n?sa?layacak. Endüstri 4.0
sayesinde hizmet ve üretim sektörü çok daha iç içe geçecek.

* En dü st r i 4.0 dön ü ?ü m ü n de f ?r sat l ar ve t eh l i k el er n el er di r ?
Endüstri 4.0 için teknoloji kadar, o teknolojiyi yönetecek ve kontrol edecek insan kayna??n?n da
haz?r olmas?gerekiyor. Bu nedenle çok daha güçlü bir e?itim stratejisine ihtiyaç duyulacakt?r.
Dahas?, herkesin teknoloji kullan?c?s?haline gelmesiyle birlikte e?itimin okulda nihayete
ermemesi, i? yerinde de sürekli ö?renmeyi sa?layacak çal??ma yöntemlerinin tercih edilmesi
gerekecektir.
Güvenlik konusu da Endüstri 4.0??n ba?ar?s?nda kritik önem arz ediyor. Yanl?? yöntem, yanl??
strateji ve plan, yanl?? e?itim, hatta yanl?? ki?iler büyük problemler yaratabilir ve devrim olacak
bu yakla??mlar?ba?ar?s?z bir giri?ime dönü?türebilir. Dolay?s?yla fabrikalar?n, ürün ve bilgilerin
korunmas?, yanl?? kullan?lmamas?ve yetkisiz ki?ilerin eri?imlerinin önlenmesi gerekiyor. Bunlar?n
sa?lanabilmesi için tümle?ik emniyet ve güvenlik sisteminin olu?turulmas?, eri?imlerin kimlik
sorgulanmas?suretiyle yap?lmas?ve personelin sürekli olarak e?itimli tutulmas?gibi stratejilerin
geli?tirilmesine ihtiyaç duyuluyor.
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* Fi r m an ?z?n En dü st r i 4.0 k apsam ?n da yapt ??? çal ??m al ar n el er di r ?
Endüstri 4.0 için Siemens?in bir slogan?var: ?Ya?am için üretim, gelecek için teknoloji?. Bu asl?nda
bizim bu devrime bak?? aç?m?z?özetliyor. Biz kurum olarak öncülük etti?imiz bu dönü?üme
Türkiye?yi ve üretim ekosistemini dahil edebilmek için bir k?lavuz görevi üstleniyoruz.
Dijitalizasyon ad?m?nda 15 y?ld?r geli?tirdi?imiz yaz?l?m ürünlerini içeren Digital Enterprise
Software Suite çözümü, Endüstri 4.0??n ba?l?ca gerekliliklerinin tümünü kar??layan kapsaml?bir
otomasyonu mümkün k?l?yor. Ayr?ca Siemens, ba?lanabilirlikten (connectivity) servis olarak
platforma (platform as a service ? PaaS), aplikasyonlara ve dijital servislere kadar tam bir
ekosistem sunan tek ?irket olarak pazarda yer al?yor. MindSphere ad?yla sundu?umuz
ekosistem sayesinde mü?terilerimiz fabrikalarda üretilen büyük miktarda veri hacmini verimli
bir ?ekilde analiz edebiliyor, zay?f noktalar?fark edebiliyor, üretim performans?nda geli?tirmeler
yapabiliyor. Endüstri 4.0, hala üzerinde çal??malar yap?lan bir konsept asl?nda. Hem Türkiye?de
hem dünyada önümüzde daha uzun bir yol var ancak biz bugünden bu konuda somut ad?mlar
at?yoruz. Bu do?rultuda Gebze?deki Orta Gerilim Hava ?zoleli Pano Fabrikam?zda dijital
dönü?ümü ba?latt?k. ?Kayar Bant? projemiz ile üretim hatlar?m?zdan birini ve o hatt?besleyen
lojistik süreçlerini de otomasyon sistemine dahil ederek ayn?sürede %25 üretim art???, standart
projelerde %50 mertebesine varan üretim zaman?iyile?tirmesi sa?lad?k.
Üretim haricinde ofis ve proje süreçlerimizi de yal?nla?t?rmak amac?ile çe?itli entegre sistemlerin
kullan?m?na geçildi. Bu sayede ofis içi ileti?im, veri kayb?ve gereksiz veri tekrar?gibi konularda
ya?anan problemler giderildi. Ayr?ca ?Uzaktan Fabrika Kabul Testi? uygulamas?sayesinde
mü?terilerimizin fabrikaya gelmeden uzaktan eri?imi ile fabrika kabul testlerine kat?l?m?n?
sa?lamak için çal??malar yap?yoruz. Bu uygulamalar?n Türk endüstrisinin Endüstri 4.0?a
geçmesinde rehberlik edece?ini dü?ünüyoruz.
Teknolojiyle birlikte, Türkiye?de Endüstri 4.0 bilinci olu?mas?için de rehberlik etmeyi
sürdürüyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar 50 ayr?seminer düzenledik. Bu etkinliklerle 13 bini
a?k?n ki?iye Endüstri 4.0??detayl?ca anlatt?k ve Türkiye?deki ilk Endüstri 4.0 kitapç???n?bast?rarak
çok daha geni? kitlelere ula?ma f?rsat?yakalad?k. Son olarak, Türkiye?deki ilk Endüstri 4.0
platformu olan www.endustri40.com için ana sponsor olarak destek veriyoruz. Ö?rencilere
yönelik gerçekle?tirdi?imiz çal??malara en yeni örnek de bu y?l ikincisini düzenledi?imiz ?Siemens
Hackathon? inovasyon yar??mas?oldu. Bu y?l yar??ma konusunu Endüstri 4.0 olarak belirledik.
Yar??maya Türkiye?nin dört bir yan?ndan kat?lan gençlerimiz, Endüstri 4.0 hakk?nda kendi
projelerini haz?rlayarak yeti?en neslin gelecek teknolojilerine ne kadar a?ina oldu?unu adeta
gözler önüne serdi.

Zam an ?n ?z ve de?er l i k at k ?n ?z i çi n t e?ek k ü r eder i z..
Doktor club
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HEALTH4.0 TECHPOINT KÖ?ES?NDEN
EN YEN? SA? LIK TEKNOLOJ?LER? HABERLER?
Nan opar t ik ü ller Ba????k l?k Hü cr eler in i
Yen iden Pr ogr am layar ak Kan ser le Sava??yor
Fred Hutchinson Kanser Ara?t?rma Merkezi ara?t?rmac?lar?n?n geli?tirdi?i nanopartiküller,
ba????kl?k sistemi hücreleri genlerini yeniden programlayarak kanser hücrelerini tan?y?p yok
etmelerini sa?l?yor.
Nature Nanotechnology'de 17 Nisan'da yay?nlanan çal??mada ekip, T-hücreleri olarak
bilinen ba????kl?k hücrelerini nanopartiküllerle yeniden programlayarak farelerde löseminin
ilerlemesini yava?latt?klar?n?gösterdi. Bu çal??ma T-hücrelerinin d??ar?laboratuvar ortam?na
al?nmadan vücut içindeyken programlanmas?n?sa?layan ilk çal??ma ve programlanan
hücreler 24 ila 48 saat içinde aktif olup ihtiyaç duuyulan reseptörleri haftalarca
üretebiliyorlar. Bu da ba????kl?k sisteminin, hastal?k çok ilerlemeden kanserli hücreleri yok
etmesini sa?l?yor.
Son zamanlarda hücre seviyesindeki immünoterapiler klinik deneylerde olumlu sonuçlar
veriyor ancak piyasaya sürülmeleri ve h?zl?uygulanabilmeleri için daha fazla çal??ma
gerekiyor. ?u anda benzer tedavileri uygulamak için bir kaç hafta gerekiyor; T-hücreleri
hastadan al?n?p genetik olarak de?i?tirildikten sonra laboratuvarda özel i?lemlerden
geçiriliyor ve hastaya geri enjekte ediliyor. Yeni nanopartiküller ise uzun zaman alan ve
oldukça pahal?olan bu ad?mlar?atlamay?sa?layabilecekler; T-hücrelerinin programlanma
süreci tamamen vücut içinde gerçekle?erek bir kaç gün içinde ba????kl?k sistemi harekete
geçirilebilecek.
Ekibin geli?tirdi?i biyoçözünür nanopartiküller, ta??d?klar?genlerle T-hücrelerini CAR
(Chimeric Antigen Receptor) hücresi olarak programlad?. Yeni CAR genleri, ev sahibi T-hücre
çekirde?indeki kromozomlara entegre olarak T-hücrelerinin yeni geni kodlamas?n?ve bir iki
gün içinde CARlar?üretmeye ba?lamas?n?sa?lad?. Yeterince T-hücresi programlan?nca, ekip
bu yöntemin sonuçlar?n?kemoterapi görmü? ve sonras?nda laboratuvarda programlanm??
T-hücresi enjekte edilmi? lösemili deneklerin
iyile?me oran?ile kar??lat?rd?. Nanopartiküller ile
programlanm?? T-hücreleri ile tedavi sonras?
deneklerin hayatta kalma süresinin, 2 hafta
yerine 58 gün iyile?mi? oldu?u görüldü.
Ara?t?rmac?ekip bu tedavinin ilerde kanser ve
enfeksiyon hastal?klar?için h?zl?ve herkesin
kolayca ula?abilece?i bir tedavi olmas?n?
umuyor.
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Haberin Tamam?için Resme T?klay?n..

HEALTH4.0 TECHPOINT KÖ?ES?NDEN
EN YEN? SA? LIK TEKNOLOJ?LER? HABERLER?
Google Yapay Zek as?
M em e Kan ser in i Pat oloji Uzm an lar ?n dan ?yi Te?h is Et t i ?!
Google Firmas?Beyin Uzmanl???program?(makine ve derin ö?renme konular?nda 12 ayl?k
e?itim program?) ara?t?rmac?lar?, meme kanseri te?hisi için derin ö?renme yetenekleri olan
yapay zeka algoritmalar?n?ba?ar?yla uygulad??n?aç?klad?lar.
Bu çal??mada ara?t?rmac?lar bir algoritmay?daha iyi analiz yapabilmesi için 'e?iterek',
Radboud University Medical Center taraf?ndan sa?lanan dijitalize edilmi? meme kanseri
tümörlerine ait pataloji görüntü slaytlar?n?yüksek hassasiyetle do?ru yorumlatmay?
ba?ard?lar. Her hangi bir zaman k?s?t?olmadan ayn?görüntüleri yorumlayan pataloji
uzmanlar?%73'lük bir do?ruluk pay?ile kanserli hücreleri ay?rd ederken 'e?itilmi?' algoritma
bunu %92'lik do?ruluk pay?ile ba?ard?. Ekip ve algoritma ayn?ba?ar?y?ba?ka hastanelerden
ve görüntüleme cihazlar?ndan al?nm?? verilerde de elde etti.
Ekip ayr?ca patoloji uzmanlar?n?n aksine slayt ba??na ortalama sekizer adet yanl?? pozitif
(false pozitif) de rapor etti. Algoritman?n de?i?ik uyarlamalar?nda bu oran?n azald???da
görüldü.
Algoritma sonuçlar?, kanserli hücrelerin bulunma olas?l?klar?n?hücrelerin lokasyonlar?
üzerinde bir ?s?haritas?katman?olarak göstererek raporlad?. Pataloji görüntülerini
incelemek, hele her hastan?n süpheli bir tümör için en az 10 veya daha fazla görüntüsü
oldu?u dü?ünülürse, oldukça zaman alan bir i?lem. ?nceleme tamamland???nda da her
zaman kesin bir te?his konmu? olmayabiliyor. Bu nedenle hastal?klar?n te?hisi için
görüntülerin incelemesinde makinelerin kullan?lmas?daha k?sa sürede daha do?ru
kararlara varmay?sa?layabilecek bir yöntem oldu?u için bu, yapay zekan?n sa?l?k
hizmetlerindeki potansiyel kullan?m alanlar?ndan biri olarak öne ç?k?yor.
Dü n yada Sa?l?k Tek n olojiler in de Yapay Zek a Ku llan an ve Ön e Ç?k an Uygu lam alar :
Google'?n yapay zeka bölümü DeepMind Health, NHS ile birlikte çal??arak bu teknolojiyi
geli?tirmeye çal???yor. Ekipler bu konuda ciddi görme
sorunlar?için Moorfields Eye Hospital ile ve
radyoterapi planlamas?için University College London
ile çal??malar yürütüyorlar.
?srail merkezli Zebra Medical firmas?, derin ö?renme
alogoritmalar?geli?tiriyor ve omurga k?r?klar?ndan
meme kanserine zorlu te?hislere yard?mc?olmaya
çal???yor.
Haberin Tamam?için Resme T?klay?n..
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Gen et ik 2.0 : An n e Gen om u Don ör Yu m u r t as?n a Ak t ar ?ld?
Mitokondrilerin hücrelerin "güç merkezleri" oldu?unu biliyoruz, ancak mitokondriler sperm ve
yumurtan?n birle?me a?amas?nda çok önemli rol oynuyorlar ve anne veya babada genetik bir
hastal?k söz konusu oldu?unda döllenmenin sonucunun bebek için olumsuz hatta ölümcül
olmas?na sebep oluyorlar. ?imdi Dr. John Zhang ve ekibi sayesinde bilinen bir genetik hastal???
olan anne babalar, 3-ebeveyn yöntemi ile sa?l?kl?bebek sahibi olma ?ans?na sahip olabilirler.
Dr. Zhang, mitokondri de?i?tirme terapisi (mitochondrial replacement therapy - MRT) ile 36
ya??nda Leigh Hastal???ta??y?c?s?oldu?u için o zamana kadar 4 defa dü?ük yapm?? olan bir kad?n?n
bebek sahibi olmas?na yard?mc?oldu.
Zhang ve ekibi çal??malar?konusunda detaylar?3 Nisan 2017'de Reproductive Biomedicine
Online'da yay?nlad?: http://www.rbmojournal.com/article/S1472-6483(17)30041-X/pdf
Leigh hastal???merkezi sinir sistemini etkileyen nadir kal?tsal ve tedavisi olmayan nörobiyolojik bir
hastal?k; Leigh hastas?bebeklerde hastal?k, ilk 1 ya? içinde ortaya ç?k?yor ve bir kaç y?l içinde ölümle
sonuçlan?yor. Leigh hastal???vakalar?büyük oranda anneden gelen mitokondrilerle ili?kili
görüldü?ünden, Dr. Zhang'in 3. bir donörden ald???yumurta hücreleri ile uygulad???gen terapisi
efektif görülüyor, bu i?lem özetle ?öyle gerçekle?tirildi:
Zhang ve ekibi, 28 donör yumurta hücresi toplayarak mtDNA (mitokondriyal DNA) aç?s?ndan
sa?l?kl?olduklar?n?do?rulad?lar. Anneden al?nan 29 yumurtan?n ise sadece 5 tanesi i?lem için
uygun bulundu. Ekip elektrik ak?m?ile de?i?ik hücrelerin birle?tirilmesini sa?layan elektrofüzyon
tekni?ini kullanarak, annenin genomunu sa?l?kl?mitokondrileri olan donör yumurtalar?na transfer
etti. Daha sonra bu hibrid yumurta baban?n spermi ile döllendi ve anne rahmine yerle?tirildi.
Uygulanan MRT tekni?i sayesinde çift 2016 y?l?nda
sa?l?kl?bir erkek bebek sahibi oldu. Annenin
mitokondrisinin %25'inin Leigh sendromundan
etkilendi?i görülürken, bebe?in mitokondrisinde
bu oran %2-9 aras?nda tespit edildi.

Haberin Tamam?için Resme T?klay?n..
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Ak ?ll?Telef on ile Er k ek Fer t ilit e Test in de %98 Do?r u Son u ç Al?n d?
Massachusetts General, Brigham & Women's Hastanesi ve
Harvard T?p Fakültesi ekiplerinin geli?tirdi?i ak?ll?telefonlara
tak?lan bir prototip aksesuar ile evde semen analizi yap?labiliyor ve
%98e varan oranda do?ru sonuçlarla erkek fertilitesi ölçülebiliyor.
Bu yeni teknoloji ak?ll?telefonlara tak?lan ve içine semen örne?i
konan harici bir aksesuar ile analizi yapan bir uygulama
yaz?l?m?ndan olu?uyor. Bu sayede erkek fertilite testi evde yap?lan
gebelik testi kadar kolayla?aca?a benziyor.
2010 verilere göre dünya genelinde 45 milyon çift k?s?rl?k sorunlar?
ya??yor, ki bu dünya genelindeki tüm çiftlerin %15'i demek. Bu
grupta sadece erkeklerden kaynaklanan k?s?rl?k oran?%30 iken,
erkeklerin de rol oynad???k?s?rl?klar?n oran?%50. K?s?rl?k erkekler
taraf?ndan oldukça sorun edilen bir problem ve erkelerin ço?u
k?s?rl?k testleri için ürolo?a gitmekten çekiniyor. Yeni teknoloji
erkek infertilite testinin daha kolay ve daha ucuza, herhangi bir
merkeze gitmeden evde rahatça yap?labilmesini sa?layacak; ancak
teknolojinin piyasaya sürülmesi için daha bir kaç y?l var.
Testi geli?tiren ekip bir tüp bebek klini?i ile birlikte çal??arak i?lem görmemi? 350 semen örne?ini
Dünya Sa?l?k Örgütü'nün semen kalitesi için belirledi?i standartlar için test etti. Testin sprem say?s?ve
hareketlilik aç?s?ndan problemli olan semen örneklerini tespit etme do?rulu?unun %98'lere vard???
görüldü.
Test donan?m ve yaz?l?m teknolojilerinin bir arada kullan?lmas?ile çal???yor. Semen örne?i telefon
aksesuar?kitin içine yerle?tirilen çipin üzerine konuyor. Kitte telefonun kameras?yla ayn?do?rultuda
yerle?tirilmi?, örne?i ayd?nlatan ve çekilen görüntüsünü büyüten ledler bulunuyor. Yaz?l?m taraf?nda
ise uygulama, hareket eden spermlerin k?sa bir videosunu çekip say?ve hareketliliklerini 5 saniyeden
k?sa bir sürede hesapl?yor. Hesaplanan konsantrasyonun mililitrede 15 milyondan az olmas?veya
hareketlili?in %40dan az olmas?durumunda bu örnek için fertilite sorunlar?oldu?una dair sonuç
veriliyor ve hastaya bir doktora ba?vurmas?öneriliyor. Bu testle hesaplamaya dahil edilemeyen tek
parametre spermlerin morfolojisi, yani ?ekilleri.
Test ürologlara da yard?mc?olacak, vasektomi operasyonu geçiren hastalar operasyonun ba?ar?s?n?
klini?e gelmeden evde kolayca izleme ?ans?na sahip olacaklar.
Ekip k?sa sürede testlerini tamamlay?p cihaz için FDA onay?na ba?vuracak.
Haberin Tamam?için Resme T?klay?n..
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Yen i Gen et ik Test Ne Zam an Alzh eim er Olaca??n ?z?Tah m in Ediyor
Amerika'da bugün 5.5 milyon Alzheimer hastas?oldu?u, bu hastalar?n ço?unlu?u en az 65 ya??nda
iken 200.000 kadar?n?n ise nadir görülen erken Alzheimer hastas?oldu?u biliniyor.
Bireylerin hayatlar?boyunca Alzheimera yakalanma risklerini de?erlendirmek sadece hastalar?n ve
ailelerini de?il sa?l?k hizmeti sa?layac?lar?n?da ilgilendiriyor. Alzheimer risk faktörleri bilindi?i üzere
çok zor tespit edilebilmekte; ancak bu bilgiye olabildi?ince erken ula?mak hem hastal???
yönetebilmek için hastalara ve ailelerine yard?mc?oluyor hem de ço?u durumda önleyici çabalara
destek oluyor.
Kaliforniya San Diego Üniversitesi T?p Fakültesi ve Kalifornia San Francisco Üniversitesi ekiplerinin
ortak çal??mas?ile hasta ya??- Alzheimer riskleri hesaplamas?için kullan?lacak bir genetik test
geli?tirildi. Test, 70.000'den fazla sa?l?kl?ve hasta ya?l?hastadan toplanan 31 genetik i?aretleyiciyi
ara?t?r?yor. Bilim insanlar?testi, tek ba?lar?na Alzheimer üzerinde kayda de?er bir etkisi olmayan
ancak toplu olarak bireyin hastal??a yakalanma riskini do?ru tahmin edecek genetik çe?itlilikler
üzerine kurgulad?lar.
Alzheimer Derne?i Ba?kan?James Pickett'e göre bunama semptomlar?n?önlemek Alzheimer
ara?t?rmalar?için en önemli ad?m, bunun için öncelikle kimin ilerde hastal??a yakalanaca??n?
olabildi?ince do?ru olarak tahmin edebilmek gerekiyor. Elde edilen sonuçlara göre yeni test ki?inin
bir sonraki y?l demans belirtileri gösterip göstermeyece?ini oldukça do?ru olarak tahmin ediyor,
ancak Amerikan halk?d???nda da geni? kapsaml?testler yap?lmas?gerekiyor.
Ekibin raporuna göre geli?tirilen test, bireyin hayat?boyunca Alzheimer 'a yakalanma riskini
de?erlendirdi?i gibi kaç ya??nda hastal??a yakalanaca??n?konusunda da tahmin yap?yor. Özellikle
vurgulanan bir konu da, testte yüksek puan alan ki?inin %100 Alzheimer hastal???na yakalanaca??n?n,
ya da dü?ük puan alan ki?inin hiç bir zaman Alzheimer
olmayaca??n?n garanti edilmedi?i. Genetik faktörler pek
çok hastal?kta oldu?u gibi Alzheimer için de risk
faktörlerinden sadece biri.
Alzheimer hastal???n?n henüz kesin bir tedavisi
olmamas?na ra?men uzmanlara göre hedefe
yakla??l?yor..
Sa?l?k sek t ör ü n den ve t ?p dü n yas?n dan en gü n cel
h aber ler Healt h 4.0 Tech poin t 'de
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