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Doktorclub Awards 2018 Ödül leri
10 Ana Ba?l?kta 17 Kategoride Sahiplerini  Bulacak

1 - Y?l?n Doktoru Ödül leri

-  Y?l?n Yeni l ikçi  Temel Bi l imler Doktoru
-  Y?l?n Yeni l ikçi  Dahi l i  Bi l imler Doktoru
-  Y?l?n Yeni l ikçi  Cerrahi  Bi l imler Doktoru
-  Y?l?n Yeni l ikçi  Di? Hekimi

2 - Y?l?n ?laç Endüstrisi  Ödül leri

-  Y?l?n Ar-Ge /  ?novasyon Uygulamas?
-  Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi

3 - Y?l?n Medikal  Endüstri  Ödül leri

-  Y?l?n Ar-Ge /  ?novasyon Uygulamas?
-  Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi

4 - Y?l?n Biyoteknoloji  ve Genom Teknolojisi  Ödül leri

-  Y?l?n Ar-Ge /  ?novasyon Uygulamas?

5 - Y?l?n Sa?l?k Profesyonel i  Ödül leri

-  Y?l?n Yeni l ikçi  Sa?l?k Profesyonel i

6 - Y?l?n Sa?l?k Giri?imi Ödül leri

-  Y?l?n Ar-Ge /  ?novasyon Uygulamas?
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8 - Y?l?n Kamu Hastaneleri  ve Sa?l?k Kurumlar? Ödül leri

-  Y?l?n Yeni l ikçi  Uygulamas?
-  Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi
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-  Y?l?n Yeni l ikçi  Uygulamas?
-  Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi

10 - Y?l?n Sivi l  Toplum Kurulu?lar? Ödül leri

-  Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi
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Doktorclub taraf?ndan Okan Üniversi tesi  T?p 
Fakültesi  ve ?stanbul Üniversi tesi  ?stanbul T?p 
Fakültesi  Spor Hekimli?i  Anabi l im Dal? 
bi l imsel i?bi rl i?i  i le düzenlenen Doktorclub 
Awards 2018 Türk iye?nin Sa?l?k Ödül leri?nde 
finale kalan adaylar bel l i  oldu.  

Doktorclub Awards, ülkemizde sa?l?k sektörü 
profesyonel leri  ve payda?lar?n?n çal??malar?n? 
daha iyiye ve daha kal i tel iye yönlendirmek, 
sa?l?k hizmet sunumunda yarat?c?, i lham 

verici  ve yeni l ikçi  f ik i rlerin ortaya konup uygulamaya geçi ri lmesini  te?vik  etmek, 
sektörde fark l?l?k ve fark?ndal?k yaratarak öne ç?kan proje, ara?t?rma ve 
uygulamalar?n artmas?na katk?da bulunmak amac?yla organize edi lmekte olan 
Türk iye'nin Sa?l?k Ödül leri  etk inl i?idi r . 

Doktorclub CEO?su Gökçe Yara?an yapt??? aç?klamada  'Ülkemiz genel inde tüm 
sa?l?k profesyonel lerinin, sa?l?k alan?nda hizmet veren kurum, kurulu?lar ve 
endüstri  temsi lci lerinin yapt?k lar? yeni l ikçi  ve özveri l i  çal??malar?n? sektör 
payda?lar?na duyurabi lecekleri , bi lgi  bi rik imlerini  ve deneyimlerini  
sergi leyebi lecekleri  Doktorclub Awards, her geçen y?l artan kat?l?m ve gösteri len 
i lgi  i le k?sa zamanda sa?l?k sektörünün önemli  bi r organizasyonu olmay? ba?ard?.

Doktorclub Awards 2018?e bu y?l 10 ana ba?l?k ve 17 kategoride 142 adet ba?vuru 
yap?ld?. Ba?vurular 10 Nisan - 17 A?ustos 2018 tarihleri  aras?nda onl ine olarak 
www.doktorclubawards.com web si tesinden al?n?rken, 20 A?ustos-10 Ekim 2018 
tarihleri  aras?nda da onl ine jüri  oylamas?na sunuldu. Jürimiz ba?vurular? 
kategoriye uygunluk ve yeni l ikçi  yak la??mlar? aç?s?ndan de?erlendi rip puanlad?.
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Ödül Törenimiz 21 Aral?k 2018'de  ?stanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda..

Gökçe Yara?an - CEO, Dokt orclub

   Doktorclubawards 2018'de Finale Do?ru



Ba?vurular aras?ndan 60 tanesi , ülkemizin önde gelen hekim ve 
akademisyenlerinden olu?an bi l imsel jüri  üyelerimiz ve sa?l?k endüstrisinin 
l ider fi rmalar?n?n yönetici lerinden olu?an sektörel jüri  üyelerimizin 
de?erlendi rmeleri  sonucu final ist olarak bel i rlendi . Bu ön seçim ertesinde ise 
final ist ler aras?ndan kazanlar? bel i rlemek üzere, Türk iye'nin en büyük di ji tal  
hek im platformu Doktorclub'?n 15.000?i  a?an hekim üyesinin oylamas? ba?lad?.? 
dedi . 

Gökçe Yara?an ayr?ca 'De?erl i  yeni l ikçi  çal??malar? ve Doktorclub Awards 
2018?e gösterdik leri  i lgi  için tüm ba?vuru sahiplerine ve her bi r ba?vuruyu 
ayr?nt?l? olarak inceleyerek de?erlendi ren jüri  üyelerimize ayr? ayr? te?ekkür 
ediyor, final ist lerimize son oylama sürecinde ba?ar?lar di l iyoruz. Ödül Töreni  
21 Aral?k 2018?de ?stanbul?da? diye kaydett i . 

Her kategorinin kazananlar?, sadece hekimlerin üye olabi ldi?i  platform olan 
www.doktorclub.com 'da, 11 Kas?m 2018 gece yar?s?na kadar sürecek onl ine 
oylamalarla bel i rlenecek ve kazananlar 21 Aral?k 2018, Saat 19:00?da  ?stanbul 
Üniversi tesi  Ord. Prof. Dr. Cemil  Bi lsel  Konferans Salonu?nda gerçekle?ti ri lecek 
ödül töreninde aç?klanacak.  

 

Detaylar için : 

Doktorclub Awards Web Si tesi  : https://doktorclubawards.com 

Doktorclub Awards 2018 Jüri  Üyeleri  : https://doktorclubawards.com/ jury.php 

Doktorclub Awards 2018 Final ist leri  : https://doktorclubawards.com/ final ists.php  
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Doktorclubawards 2017 Ödül Töreni'nden

   Doktorclubawards 2018'de Finale Do?ru
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YILIN DOKTORU ÖDÜLLER?  

Y?l?n Yeni l ikçi  Temel Bi l imler Doktoru Kategorisi  

Prof. Dr. Ranan Gülhan Akta?: Karaci?er Kanseri  Tan?, Tedavi  Ve Prognozunda 
Kul lan?labi lecek Yaz?l?m Geli?t i r i lmesi   

Prof. Dr. Sinan Çavun: Glisi l -Glutaminin Depresyon Hastal???na Kar?? Kul lan?m? 

Prof. Dr. Jul ide Sedef Göçmen: Biyofi lmle ?l i?k i l i  Kandida Enfeksiyonlar?n?n 
Azalt?lmas? Çal??mas? 

Doç. Dr. Ay?en Günel-Özcan: Glukokort ikoid ?le ?ndüklenen Tnfr Protein Ligand? 
(GITRL) Transfekte Edi lmi? Mezenkimal Kök Hücrelerin (MKH) Akci?er Kanserine 
Etk isi  

Prof. Dr. Tuncay Veysel Peker: Kendimize Özgü Üç Boyutlu Model leme-Animasyonlar, 
Sanal Ve Artt?r?lm?? Gerçekl ik  Uygulamalar?n?n Üreti lmesi  Ve Bunlar?n T?p 
E?i t iminde Kul lan?lmas? 

  

Y?l?n Yeni l ikçi  Dahi l i  Bi l imler Doktoru Kategorisi  

Doç. Dr. U?ur Canpolat : Persistan Atriyal Fibri lasyon Tedavisinde Pulmoner Ven 
?zolasyonu Yan?nda Kriyobalon ?le Sol Atriyal Apendiks ?zolasyonu 

Dr. Nevi t  Di lmen: Osi rix Color MRI 

Prof. Dr. Mustafa Metin Donma: Çocuklarda Obezi teyi  Etk i leyen Bel i r teçlerin 
De?erlendi ri lmesi  

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur : Türk iye'de Çocuk Romatoloji  Bi l im Dal?n?n 
Kurumsal la?t?r?lmas? Ve Nadir Hastal?k lar Hakk?nda Fark?ndal?k Yarat?lmas?  

Prof. Dr. Al i  Ünal : Mult ipl  Miyelom Kök Hücrelerine Kar?? Otolog Kök Hücre Ve 
Mononükleer Hücrelerinden Dendri t ik  Hücre Üreti lmesi  (Tümör A??s? Üreti lmesi )  

  

Y?l?n Yeni l ikçi  Cerrahi  Bi l imler Doktoru Kategorisi  

Doç. Dr. Cem Ar?türk : ?k i  Fark l? Kardiyovasküler Patolojinin Hibrid Senkronize 
Tedavisi  

Doç. Dr. Deniz Balc?: Livervision Yaz?l?m? 

Prof. Dr. Cumhur K?l?nçer : ?çten Ki l i t l i  ?k i l i  Sakrum Vidas? 

Uz. Dr. Sel im Safal?: Stimuplexl i  Kischner Tel i  

Doç. Dr. Bekir Yavuz Uçar : Skolyoz Cerrahisinde Yeni  Bi r Teknik  

  

Y?l?n Yeni l ikçi  Di? Hekimi Kategorisi  

Dr.Ö?r. Üyesi  Zeynep Burçin Gönen: Di? Pulpas? Kaynakl? Kök Hücreler 

Prof. Dr. El i f  Bahar Tuna ?nce: Çocuklarda Dental Anksiyete Ve A?r?n?n 
Azalt?lmas?nda Bi lgisayar Teknoloji lerinin Kul lan?m? 

Prof. Dr. Kaan Orhan: Çocukluk Ça??nda S?k Uygulanan Dental Radyografik  
?ncelemelerinin Kanser Risk inin Bel i rlenmesi  

 DOKTORCLUB AWARDS 2018 F?NAL?STLER?



YILIN ?LAÇ ENDÜSTR?S? ÖDÜLLER?  

Y?l?n Ar-Ge / ?novasyon Uygulamas? Kategorisi  

Deva Holding A.?: Antineoplastik  Ve ?mmünomodülatör Lenal idomide ?laç Etken 
Maddesinin Sentezi  Ve ?laç Formunda Üretimi  

Ege Üniversi tesi  Eczac?l?k Fakültesi : Valsartan?n Oral Yol la Kul lan?m? ?çin Lipid 
Bazl? ?laç Ta??y?c? Sistemlerinin Haz?rlanmas? Ve ?n Vi tro-?n Vivo De?erlendi ri lmesi  
Üzerine Çal??malar 

Uluda? Üniversi tesi  T?p Fakültesi : Gl isi l -Glutaminin Depresyon Hastal???na Kar?? 
Kul lan?m? 

  

Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi  Kategorisi  

Abdi ?brahim ?laç: Ak?lc? ?laç Kul lan?m?  

Allergan Türk iye: Kutup Y?ld?zlar? 

Neutec Inhaler  : Teknoloji  ?le Bulu?an Minik  Kalpler 

Novart is Oncology  : Kansere Kar?? 1'iz! 

Santa Farma ?laç: Dinamik Dinleme Deneyimi  /  ?izofreninin Sesi   

YILIN MED?KAL ENDÜSTR? ÖDÜLLER?  

Y?l?n Ar-Ge / ?novasyon Uygulamas? Kategorisi  

Kardiva Medikal  A.?.: emboVEN Venöz Embolizasyon Sistemi 

Koç Üniversi tesi : Türk iye?nin ?lk  Yerl i  Vücut ?çine Yerle?ti ri lebi l i r Minyatür Kalp 
Pompas? Ve Destek Sisteminin (Istanbul Heart, Iheart VAD) Gel i?t i r i lmesi  Ve ?lk  Canl? 
Testleri  

Stratejik  Yeni l ikçi  Gir i?imler : Östak i  Disfonksiyonu Diagnostik  Cihaz? 

  

Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi  Kategorisi  

GE Healthcare : Zen Odas? - Doz Kontrol Alt?nda 

YILIN B?YOTEKNOLOJ? VE GENOM TEKNOLOJ?S? ÖDÜLLER?

Y?l?n Ar-Ge/ ?novasyon Uygulamas? Kategorisi  

Biovalda Sa?l?k Teknoloji leri  : S???r Kaynakl? Rejenerati f Biyogreft 

GK Biotechnology : Peri feral Sini r Hasarlar? ?çin Sini r Kondui t i  Gel i?t i r i lmesi  Ve 
Üretimi  

VSY Biyoteknoloji   Dünyan?n ?lk  Ve Tek Sinüsoidal Göz ?çi  Lensi : Acriva Trinova 

 DOKTORCLUB AWARDS 2018 F?NAL?STLER?



YILIN SA?LIK PROFESYONEL? ÖDÜLLER?

Y?l?n Yeni l ikçi  Sa?l?k Profesyonel i  Kategorisi  

Meryem K?l?ç : Mobi l  Diyabetik  Ayak Ki?isel Bak?m Sisteminin (m-DAKBAS) 
Etk inl i?inin De?erlendi ri lmesi  

Dr.Ö?r. Üyesi  Yel iz Do?an Merih: ?novasyon Kültürü Olu?turma; Kelebek Etk isi  

Dr.Ö?r. Üyesi  Leyla Türker ?ener : 3 Boyutlu T?bbi  Ve Endüstriyel Tasar?m Laboratuvar? 

YILIN SA?LIK G?R???M? ÖDÜLLER?

Y?l?n Ar-Ge / ?novasyon Uygulamas? Kategorisi  

Asis Otomasyon : Giyi lebi l i r ?rade Robotu - Vol ibot 

MHAS Bi l i?im : Medikal Hologram Laboratuar? Kurulmas? 

MLP Sa?l?k Hizmetleri : Derin Ö?renme Yöntemleriyle Mamografi  Ve Mr 
Görüntülerinden Meme - Karaci?er Lezyonlar?n?n Otomatik  Segmentasyonu 

Ortho Fix: Robofix Robotik  Ortodonti  

Sentezfarma ?laç : Varroa Destructor Parazi t i  ?le Mücadele ?çin Kul lan?lmak Üzere 
Gel i?t i r i len Uzun Sal?n?ml? Ve Uzun Etk i l i  Flumetrin ?çerik l i  Nanotabanl? Farmasötik  
Ürün 

 

YILIN SA?LIK B?LG? S?STEMLER? ÖDÜLLER?

Y?l?n Yeni l ikçi  Ürünü / Uygulamas? Kategorisi  

?st inye Üniversi tesi  Mühendisl ik  Fakültesi : Wisdomera Kemoterapi  Sistemi 

Labenko Bi l i?im : Phlerobo - Tek Durakta Kan Alma 

Polymath People: Fi tofarmasist Projesi  : T?bbi  Bi tk i ler ?çin Web, IoS Ve Android 
Uygulamalar? Olan Bi r Arama Motoru   

YILIN KAMU HASTANELER? VE SA?LIK KURUMLARI ÖDÜLLER?

Y?l?n Yeni l ikçi  Uygulamas? Kategorisi

Alkü Alanya E?i t im Ve Ara?t?rma Hastanesi  : Sa?l???n?z ?çin Size Bi r Sms Kadar 
Yak?n?z

Alkü Alanya E?i t im Ve Ara?t?rma Hastanesi  : Umuda Yürüyoruz.. 

Eski?ehir ?l  Sa?l?k Müdürlü?ü: Hippoterapi  (Atla Terapi  Ve Rehabi l i tasyon) 
Süreçlerinde Sa?l?k Lisansiyerlerinin E?i t imi  Ve Uygulamas? Projesi    
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Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi  Kategorisi  

A?r? Devlet Hastanesi : Minik  Kalpler Projesi  

Hatay ?l  Sa?l?k Müdürlü?ü : Gönüllü Genç Sa?l?k Liderleri  Projesi  (GGSL) 

K?rk larel i  ?l  Sa?l?k Müdürlü?ü : Obezi te Kaderimiz De?i l  Projesi  

YILIN ÖZEL HASTANELER VE SA?LIK KURUMLARI ÖDÜLLER?

Y?l?n Yeni l ikçi  Uygulamas? Kategorisi  

Anadolu Sa?l?k Merkezi : Anadolu Sa?l?k Merkezi  /  Yammer Projesi  

Özel Medicabi l  Hastanesi : "Yal?n Sa?l?k" Uygulamalar? ?le Hastane ?? Süreçlerinin 
Olu?turulmas? Ve ?yi le?ti ri lmesi  

Özel Medl ine Adana Hastanesi : Laboratuvar Bulgular? Ve Hekim ?laç ?stemleri  ?le 
Tedavinin Etk inl i?i  

Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi  Kategorisi  

Anadolu Sa?l?k Merkezi : Meme Kanserine Kar?? Pembe Top Sahada 

KTO Karatay Üniversi tesi  T?p Fakültesi :  Haydi  Gençl ik , Egzersiz ?laçt?r; Hareket Et, 
Harekete Liderl ik  Et 

Lokman Hekim Sa?l?k Grubu: ??i tme Engel l i ler ?çin ??aret Di l i  Tercüman ?stihdam? 

 YILIN S?V?L TOPLUM KURULU?LARI ÖDÜLLER?

Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi  Kategorisi  

Kansersiz Ya?am Derne?i : KAYD TV, Ümraniye E?i t im Ara?t?rma Hastanesi  Çocuk 
Hematoloji -Onkoloji  Yatak l? Servisi  Projemiz, E?i t im Ya?aTIR 

Theodora Çocuk Hizmetleri  Derne?i : Theodora Sevgi  Doktorlar? Projesi   

Türk Böbrek Vakf?:  Sa?l?k l? Bi r Ya?am ?çin Beslenme Ve Hayat Tarz? Öneri leri   

Türk iye ?nsan Kaynaklar? E?i t im Ve Sa?l?k Vakf?  : Önce Sa?l?k Projesi  

Türk iye Sa?l?k Endüstrisi  ??verenleri  Sendikas?:  Tutuk lu Ve Hükümlülere T?bbi  
Cihaz Sektöründe ?stihdam ?çin E?i t im

Tüm Ba?vuru Sahiplerine Doktorclub Awards 2018'e 
Gösterdikleri ?lgi için Tekrar Te?ekkür Ediyor ve 

Finalistlerimize Son Oylamada Ba?ar?lar Diliyoruz..

 DOKTORCLUB AWARDS 2018 F?NAL?STLER?



Prof. Dr. Semih Baskan

Okan Üniversi tesi

T?p Fakültesi  Dekan?
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              20.yüzy?l?n ba??nda 1.6 mi lyar olan dünya nüfusu bugün 7.7 mi lyara 
ula?m??t?r. Tahminler 2050 y?l?nda da bu say?n?n 10 mi lyara ula?aca??n? 
öngörmektedi r. Di?er yandan 65 ya? üstü insanlar?n say?s?n?n 242 mi lyon artarak 
toplam nüfus içerisindeki  pay?n?n %9.4 e ula?mas? beklenmektedi r. 

  
             Günümüz dünyas?nda sa?l?k sektörünün yap?land?r?lmas?ndan, sosyal 
güvenl ik  kurumlar?n?n ödemelerine kadar tüm yasal düzenlemeler insanlar?n 
hasta olduklar?nda onlara yönel ik  tüm uygulamalar? kapsamaktad?r. 

  
 Bütün bu yasal düzenlemelerin tüm ülkelerde sa?l?k hizmetlerine yap?lan 
harcamalarda büyük boyutlara ula?t??? bi l inen bi r gerçekti r.2015 y?l?nda 7 Tri lyon 
Dolar olarak gerçekle?en küresel sa?l?k harcamalar?n?n 2020 y?l?nda 8.7 Tri lyon 
Dolar seviyesine ula?aca?? öngörülmektedi r. Yap?lan projeksiyonlarda sa?l?k 
harcamalar?n?n %77 sinin gel i?mi? ülkelerde sabi t kalaca??, buna kar??n gel i?mekte 
olan ülkelerde ise bu oran?n %23'ten %32 'ye ç?kaca?? tahmin edi lmektedi r.   

              Dünyada ya?am süresinin uzamas? i le bi rl ik te art?? gösteren en yayg?n 
kronik  hastal?k lar olarak tan?mlanan kanser, koah, obezi te, diyabet ve 
kardiyovasküler hastal?k lar?n küresel ekonomiye maliyetinin 47 Tri lyon Dolar'a 
ula?aca?? öngörülmektedi r. 

       Y?l lar öncesinde elektri?in mucidi  Thomas Edison gelece?in hekimlerini  
tan?mlarken "Bunlar i laç yazarak hastay? tedavi  etmeyecek, diyet ve k i?inin ya?am 
tarz?n? düzene koyarak ve de hastal?k lar?n nedenlerini  ortadan kald?rarak, bunlar?n 
olu?mas?n? engel leyici  bi r biçimde çal??acaklar" demi?ti . 

  
??te sözünü ett i?imiz Sa?l?k 4.0 k i?iye özel ve de sa?l?k l? olma ko?ul lar?n? ortaya 
koyan, hastal?k lar?n erken tan? ve tedavi lerini  içeren yeni  model ler olu?turmay? 
hedeflemektedi r.  

Asl?nda bu yeni  model in temeli  y?l lar önce 12 Eylül 1978 tarihinde yap?lan Temel 
Sa?l?k Hizmetleri  Uluslararas? Kongresi 'nde yay?mlanan Alma-Ata Bi ldi rgesi 'nde

        

Sa?l?k 4.0'da Bizleri  
Neler Bekl iyor?  
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tan?mlan?yordu. Ama ne yaz?k k i  tüketim ekonomisinin inan?lmaz boyutlara 
ula?t??? ve toplumlar? zorlad??? günümüzde tüm dünya bu önemli  bi ldi rgeyi  y?l lar 
sonra yeniden hat?rlaman?n ve uygulamaya koyman?n yol lar?n? aramakla me?gul. 

Bu yeni  modelde tüm dünyada oldu?u gibi  ülkemizde de ya?lanan nüfus ve 
onlar?n evde bak?m hizmetleri  koruyucu hekimlik le bi rl ik te ön plana ç?kt?. 
Yap?lan ara?t?rmalar ya?l? insanlar?n gençlere nazaran daha çok i laç 
kul land?klar?n? ortaya koymaktad?r.75 ya??n üzeri  insanlar?n %38'i  en az 4 reçetel i  
i laç kul lanmaktad?rlar. Bunun sonucu olarak küresel sa?l?k harcamalar? da her 
geçen gün artmaya devam etmektedi r. 

  Günümüzde bi l i?im teknoloji lerinde ya?anan ola?anüstü gel i?meler doktorlar?n 
yeni  ve yo?un t?bbi  gel i?melerden bi lgi  sahibi  olmalar?na ve karar destek 
sistemleri  i le bunlar? hastalar?n?n hizmetlerine sunmalar?na olanak 
sa?lamaktad?r.21.yüzy?lda bi r veri  patlamas? i le kar?? kar??ya bulunmaktay?z.2010 
y?l?nda t?bbi  veri lerin ik i  kat?na ç?kmas? için yak la??k 2.5 y?l beklenmekte idi .2020 
y?l?nda bu sürenin 73 gün veya bi r ba?ka deyi?le 2.5 aya inece?i  öngörülmektedi r. 

 ABD'de 2012 y?l?nda NIH taraf?ndan ba?lat?lan "Big Data to Knowledge" gi ri?imini  
buna örnek olarak gösterebi l i r iz. Veri lerin etk in kul lan?m? sayesinde ABD Sa?l?k 
Sisteminde harcamalar?n %8 oran?nda dü?ürülerek 300 Mi lyar Dolar tasarruf 
yap?labi lece?i  öngörülmektedi r. 

Günümüz dünyas?nda t?bbi  bi lginin üretimi  ve de?i?imi  çok h?zlanm?? ve k i?iye 
özgü ve hedefe yönel ik  tedavi lerin strateji lerini  destek leyen yeni  yak la??mlar 
gündeme gelmeye ba?lam??t?r. 

Bu gel i?meler karar verme sürecinin yan? s?ra gel i?t i r i lecek tan? ve tedavi  
süreçlerini  de etk i lemektedi r. 

Bu yeni  teknoloji lerin 
sa?l?k sektörüne 
geti rebi lece?i  en 
büyük fayda belk i  de 
hastal?k lar?n çok 
erken dönemlerde 
tespi t edi lebi lmeleri  
ve erken müdahale ve 
tedavi  f?rsat? 
sa?lamalar? olacakt?r.  

    



Genç Kad?nlarda Görülme 
S?kl??? Artan Gizemli  Sindir im 

Bozuklu?u: Gastroparezi

Günümüzde genç k?zlarda ve 20'l i  ya?lardaki  genç kad?nlarda giderek artan 
say?da gastroparezi  vakas? görülüyor. Hastalar her yemek yedik lerinde 
rahats?zland?klar? için yemek yemekten kaç?n?yorlar. Bu hastalarda en s?k 
görülen semptomlar mide bulant?s?, kusma, kar?n a?r?s?, doluluk hissi , 
?i?k inl ik  gibi  ya?am kal i tesini  oldukça dü?üren ?eyler. 

Gastroparezi  kel ime anlam?yla "felçl i  mide" anlam?na gel iyor ("gastro" mide, 
"parezi" ise felç anlam?ndad?r). Gastroparezi , midedeki  kaslar?n normal 
spontan hareketini  (hareketl i l ik ) etk i leyen kronik  bi r durum. Normalde 
yiyecekler güçlü kas kas?lmalar? i le sindi rim sistemi  boyunca ta??n?yorlar, 
ancak gastroparezi  durumunda mide hareketl i l i?i  yava?l?yor ya da tamamen 
duruyor, ve bu durum midenin gerekti?i  gibi  bo?almas?n? önlüyor. Bunun 
sonucunda gastroparezi  sindi rimi  etk i l iyor, bulant? ve kusmaya neden oluyor, 
kan ?ekeri  seviyelerini  etk i l iyor, yetersiz beslenmeye yol aç?yor.
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Gastroparezinin midenin bo?almas?n? kontrol eden sini rler ve kaslarla i lgi l i  
bi r problemin sonucu oldu?u dü?ünülmekte. Bu sini rler hasar görürse, mide 
kaslar? düzgün çal??mayabi l iyor ve yiyeceklerin hareketi  yava?l?yor. 

Cleveland Cl inic'ten gastroenterog Dr. Michael Cl ine, ABD'deki  genç 
kad?nlarda 2014'ten beri  gastroparezi  vakalar?nda art?? görüldü?ünü, tedavi  
ett i?i  genç kad?n say?s?n?n her y?l ik iye katland???n? söylüyor. Önceleri  
gastroparezi  vakalar? t ip1 ve t ip2 diyabet hastalar? i le idiopatik  (sebebi  
bel i rlenemeyen) vakalar aras?nda s?n?fland?r?l?rken, ?imdi  hastal?k görülen 
genç kad?nlarda otoimmün sebeplere rastlan?yor. Dr. Cl ine hastalar?n pek 
ço?unda t i roid hastal???, romatoid artri t  veya lupus oldu?unu söylüyor:

"Hastalarda otoimmün hastal?k lara kar?? kanda tarama testleri  yapt???m?zda 
beklenmeyen sonuçlar görüyoruz, sini r ve kas antikorlar? gibi . Bunlardan bi ri  
GAD (glutamik asi t dekarboksi laz) -k i  bu t ip 1 diyabetik lerde daha s?k görülür 
ama t ip 1 diyabet hastas? olmayan bi ri  için önemli  bi r bulgudur. Ayr?ca 
hastalarda sodyum, potasyum ve myastenia antikor anomali leri  de görülüyor." 

Semptolar?n i lk  görülmesinden sonra do?ru te?hise kadar geçen süre 
ortalama 2 y?l. Hastal?k sindi rim sistemi  haraketsizl i?ine ba?l? ba?ka 
hastal?k larla da kar??t?r?labi l iyor. Dr. Cl ine'a göre do?ru te?his konmas? için 
tek bi r t ip test de yeterl i  de?i l , EGG (elektrogastrografi ) de yap?larak sindi rim 
kanal? hareketlerinin gözlenmesi  de gerek iyor. Kesin te?his için 
günümüzdeki  en iyi  testlerden bi ri  de sindi rim kanal?ndan veri  toplamak için 
yutulan "ak?l l?" haplar. 

Gastroparezi  te?hisi  konan genç kad?nlar için etk i l i  i laç tedavi  opsiyonlar? 
malesef k?s?tl?, Dr. Cl ine'?n uygulad??? tedavi lerin ba??nda intravenöz 
immünoglobul in (IVIg) gel iyor. Bu i laç 12 hafta boyunca her hafta damardan 
kul lan?ld???nda sini r ve kaslar? etk i leyen otoimmün antikorlarla sava?arak 
kusma, mide bulant?s?, kar?n a?r?s? ve ?i?k inl i?i  azalt?yor. Ancak bu i laç 
oldukça pahal? ve ço?u zaman tedavinin tekrarlanmas? gerek iyor. 

?imdi , yeni l ikçi  bi r tedavi  olarak POP prosedürü (per oral endoscopic 
pyloromyotomy) iyi  bi r endoskopik yak la??m olarak görülüyor. Anestezi  
al t?nda yap?lan bu i?lemde a??zdan bi r skop i le gi ri lerek mide duvar?nda bi r 
kesi  yap?l?yor ve midenin bo?almas? sa?lan?yor. 

Dr. Cl ine'a göre önemli  olan öncel ik le kesin gastroparezi  te?hisini  koymak. 
Sonras?nda art?k hastalar için daha çe?i t l i  ve etk in tedavi ler sa?lanabi l iyor. 
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Daha Fazlas? Doktorclub Sa?l?k Haberleri'nde

https://doktorclub.com/saglik40-detail.php?postId=18321


Cemal Battal

Teva ?laç

MS ?? Birimi  Di rektörü
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Endüstri  4.0 i le bi rl ik te hayat?m?zda bi r ?4.0? kavram? oturdu. Hemen hemen her 
alanda 4.0 konu?uyoruz. Teknoloji  alan?, otomotiv alan?, e?i t im alan?, sa?l?k alan? 
yan?nda turizm ve mobi lya endüstri lerinde dahi  4.0 konu?uluyor. 

Peki  nedi r 4.0? Bunun 1.0??, 2.0??, 3.0?? ne idi?

1780?lerde su ve buhar gücü i le çal??an makinelerin ortaya ç?kmas? endüstride bi r 
devrim ba?latt?. Art?k insan veya hayvan gücü kul lan?larak yap?lan baz? i?leri  
makineler yapabi lecekti . 1.0 Endüstri  devrimi  i?te böyle ba?lad?. Yüzy?la yak?n bi r 
süre i?ler bu ?eki lde i lerl iyordu k i  elektrik  enerjisinin kul lan?m? makinelere de 
geçti . Böylel ik le seri  üretimler ba?lad?. Bu 2.0 Endüstri  devrimi  i le i?ler h?zlanm??t?. 
Örne?in 1903 y?l?nda Henry Ford seri  imalat bantlar? yard?m? i le üretim yapmaya 
ba?lad?. Ama tabi i  k i  zaman i lerledikçe güçlenen teknoloji  1960?l? y?l lar?n 
sonlar?nda hayat?m?za bi lgisayarlar? soktu. Bi lgisayar devrimi , yani  3.0 Endüstri  

devrimi  i le bi rl ik te verim artt?, kal i te artt?, kontrol  
mekanizmas? daha do?ru bi r ?eki lde yap?lmaya ba?lad? ve 
tabi i  k i  daha da h?zland?k. Bu h?z di?er tüm teknolojik  
gel i?meleri  de h?zland?rd?. ?nternet ça??na gi rmi?tik  ve 
art?k i let i?im çok kolayla?t?. ?let i?im h?z?m?z ?jet? h?z?na 
ula??rken di?er taraftan bi lgisayarlardaki  ve teknolojidek i  
muazzam gel i?me robotlar? hayat?m?za soktu. Art?k tam 
manas? i le insans?z üretim devri  ba?lam??t?. Onl ine çal??an 
robotlar bulut (cloud) deni len veri  taban?ndan kablosuz bi r 
?eki lde veri  al??veri?i  yaparak rahatça yöneti lebi l i r hale 
geldi ler. Ve yine Endüstri  4.0 i le yapay zeka (AI-Art i f icial  
Intel l igence) da devreye gi rdi . Yani  art?k robotlar kendi  
kendi lerini  gel i?t i rmeye ba?lad?lar. ?Matrix? veya 
?Terminatör? fi lmleri  ne zaman gerçek olur bi lemem ama 
Endüstri  4.0 i le bu senaryolar yava? yava? gerçekle?me 
yoluna gi rdi  demek yanl?? olmaz.  

Sen Sa?l?k 4.0??n 
Neresindesin?   



 Gelel im Sa?l?k 4.0?a. 

Bu kavram i lk  ortaya at?ld???nda ak la i lk  olarak sa?l?k veri lerinin elektronik  
ortamda depolanmas? konusu gel iyordu. Bi r platformda toplanan veri ler çok daha 
iyi  anal izler yapmak, k i?inin sa?l???n? daha iyi  tak ip etmek, k?sacas?; hastalar?n 
tüm gerekl i  veri lerini  toplayarak hastal??? yönetmek için kul lanmak Sa?l?k 4.0??n 
i lk  ç?k?? noktas?n? olu?turdu. Ancak Endüstri  4.0 kavram? daha iyi  anla??lmaya 
ba?land?kça sa?l?k alan?ndaki  devrim de yolunu buldu. Sa?l?k 4.0 i le;

- Ameliyat ve bak?m robotlar?

- Giyi lebi l i r ayg?tlar

- Ak?l l? telefon uygulamalar?

- 3D yaz?c?lar

- Ak?l l? tabletler (haplar)

- Telet?p

gibi  yeni l ik ler hayat?m?za gi rdi . 

VR gözlü?ü takan bi r beyin cerrah? el lerine ald??? joystick i le binlerce k i lometre 
uzaktak i  bi r hastay? ameliyat edebi l iyor.

Kaza sonras? yürüme güçlü?ü çeken bi r hasta robot yard?m? i le fizik  tedavi  
egzersizlerini  yapabi l iyor.

Hepimizin kolunda bi r ak?l l? saat ve kalp at??lar?m?z? her an ölçebi l iyoruz. 

Ak?l l? telefonlar?m?zda kendi  hastal???m?za yönel ik  sa?l?k apl ikasyonlar? 
yükleyerek hastal???m?z i le i lgi l i  bi lgi leri  anl?k olarak alabi l i rken hasta olmasak 
bi le egzersiz ve beslenme apl ikasyonlar? i le sa?l???m?za dikkat edebi l iyoruz.

3D yaz?c?lar i le doku ve hatta organ üretimleri  ba?lad?. Özel l ik le kaza sonras? 
hastan?n yüzünde olu?an parçalanma, yanma gibi  sorunlar? gidermek için 

hastaya yeni  bi r burun, a??z, 
yanak yapmak art?k çok kolay. 
Tek yapman?z gereken 
bi lgisayar? programlamak ve 
3D yaz?c?ya ne istedi?iniz 
i letmek. Anlayaca??n?z bundan 
yi rmi  y?l önce ?nas?l olur?? 
dedi?imiz John Travolta?n?n 
FACE/OFF fi lmi  gerçek oldu 
bi le.
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          Organlar?m?z? içeriden gözlemleyecek olan sindi ri lemeyen robotik  haplar?n 
yan?nda sadece k i?iye ve hastal??a özel üreti len tabletler FDA taraf?ndan 
onaylanmaya ba?land? bi le.

         Ve Telet?p; i let i?imin bu derece üst noktalarda oldu?u dü?ünülünce Telet?p 
gerçekten Sa?l?k 4.0??n en h?zl? i lerleyecek bi rimlerinden bi risi  olmaya aday. 

          Sa?l?k 4.0 ülkemizde de çok revaçta olan bi r kavram, ancak hepimizin bi ldi?i  
gibi  ülkemiz Endüstri  4.0?da dünyay? bi raz geriden tak ip etmektedi r. Ayn? ?ey tabi i  
k i  sa?l?k için de geçerl i . Bi rçok alanda oldu?u gibi  sa?l?k alan?nda da AR-GE 
aç?s?ndan oldukça gerideyiz. Bu sebep i le yukar?da bahsedi len bi rçok yeni l ik  
ülkemize di?er ülkelerden sonra gi ri? yapabi lecek. 

         Ancak yine de önemli  bi rkaç noktay? vurgulamak gerek i r. Öncel ik le 
hükümetimiz 4.0 i le i lgi l i  tüm gel i?meleri  çok yak?ndan tak ip ediyor ve yine 
?sa?l?k? devrimlerini  hayata geçi rmek için uzun dönemde planlamalar?n? yap?yor. 
Sa?l?k Bakanl????n?n üzerinde durdu?u en önemli  konu ?koruyucu sa?l?k 
hizmetleri?. Yani  asl?nda bütün dünyan?n yo?unla?t??? ?hastal?k lar? 
hastalanmadan önce öngörmek ve önlemek? konusuna hükümetimiz de büyük 
i lgi  gösteriyor. Burada özel sektörün gel i?meleri  hükümetten beklemek yerine 
devreye gi rerek sa?l?k devrimini  h?zland?rmas? gerek i r. Telet?p alan? çok baki r bi r 
alan. Belk i  kanunlar bunu destek lemiyor ancak do?ru yap?lan bi r Telet?p hizmeti  
kanunlar?n kolayca de?i?mesini  sa?layacakt?r. Telet?p??n içinde bulunan Mobi l  
Sa?l?k Hizmetleri  ise ülkemizde ancak bi r arpa boyu yol alabi lmi? durumda. Her 
konuda oldu?u gibi  sa?l?k alan?nda da bi r yeni l ik  yapmak istedi?inizde önce 
engel ler i le kar??la??rs?n?z. Ancak faydas? ispatlanan her yeni l ik  için yol lar 
sonuna kadar aç?lacakt?r. ?nan?n o kadar çok yap?lacak i? var k i . 

Sa?l?k alan?nda hizmet vermemesine ra?men dünyan?n en büyük spor ayakkab? 
üreticisi  ve sat?c?lar?ndan olan bi r f i rma 
dahi  Sa?l?k 4.0 i le yak?ndan i lgi lenebi l iyor. 
Bu fi rma hepimizin yak?ndan tan?d??? Nike 
fi rmas?. ?Nike? bi le Michael J. Fox?un 
kurmu? oldu?u Park inson Derne?i  (The 
Michael J. Fox Foundation for Park inson?s 
Research) i le anla?arak Park inson 
hastalar? için özel bi r ayakkab? üretmeye 
ba?lam??sa inan?n sa?l?k sektörünün 
içinde çal??an bizler için daha yap?lacak 
çok i? var demekti r. Sa?l?k 4.0 konusunda 
muhakkak daha çok bi lgi lenmeli  ve daha 
çok i lgi lenmeliyiz. 



BrainNet ?le Üç 
Ki?inin 

Beyinleri  
Aras?nda 

?let i?im Kuruldu



Nörobi l imci ler EEG ve TMS teknoloji lerini  bi rl ik te kul lanarak beyinler aras? 
i let i?imi  sa?lad?lar ve üç k i?iye tetris benzeri  bi r oyun oynatmay? ba?ard?lar.

Dü?ünceleri  do?rudan ba?ka bi r k i?inin beynine gönderme yetene?i  esk iden 
bi l im kurgu olarak görülüyordu. Son y?l larda fizikçi ler ve nörobi l imci ler, bel l i  
türden dü?ünceleri  alg?layabi len ve bunlar hakk?nda di?er beyinlere bi lgi  
aktaran bi r araç gel i?t i rdi ler. Bu gel i?me beyinler aras?nda i let i?imi  mümkün 
k?l?yor. Bu cihazlar?n içinde yer alan Elektroensefalogramlar (EEG) beyin 
aktivi tesine dai r elektrik  impulslar?n? kaydederken, Transkranial Manyetik  
Stimülasyon (TMS) teknolojisi  de nöronlar?n st imüle ett i?i  manyetik  alanlar? 
kul lan?yor.

Ara?t?rmac?lar bu sayede internet a?? üzerinden fark l? beyinleri  bi rbi rine 
ba?layabi lecek ve ayn? zamanda beyin fonksiyonlar?n? daha ayr?nt?l? 
inceleyebi lecekler. BrainNet deni len noninvazi f arayüze sahip a? i le, i lk  kez üç 
k i?inin kat?ld??? ve do?rudan beyinler aras?nda bi lgi  payla??m? i le problem 
çözümü gerçekle?ti ri lmi? oldu.  Bi l im insanlar? EEG elektrotu ba?lad?klar? 
deneklere Tetris benzeri  dü?en blok lara dayal? bi r oyun oynatt?lar. Deneye 
kat?lan üç k i?i , ekranda a?a?? kayan blok lar?n döndürülmesi  gerek ip 
gerekmedi?ine ortak karar verdi ler.

Deneyde EEG'leri  giyen ik i  k i?i  veri  ya da dü?ünceleri  gönderen taraf olup 
oyunu tam ekranda görebi l i rken, üçüncü k i?iye hangi  bi lgi leri  
göndereceklerine karar verdi ler. 
Üçüncü k i?i  ise verici  al?c? olup Tetris 
ekran?n?n sadece üst yar?s?n? ve dü?en 
blok lar? görebi l iyor, ancak blok lar? 
nas?l döndürmesi  gerekti?ini  
göremiyordu. Al?c? blok lar? döndürmek 
için TMS üzerinden i le bi r bi t l ik  fosfen 
(???k çakma) veri leri  arac?l??? i le 
"döndür" ve "döndürme" komutlar?n? 
alarak blok lar? döndürebi l iyordu.

Ara?t?rmac?lar deneyin yap?ld??? be? fark l? grupta ortalama do?ruluk oran?n? 
%81.25 olarak tespi t ett i ler, bu sonuç daha karma??k gerçek dünya senaryolar? 
üzerinde çal??mak için umut vaat ediyor. Sistem beyinler aras? a?lar 
kurulabi lmesi  için de önemli  bi r i lk  ad?m, ?imdi l ik  tek seferde bi r bi t l ik  veri  
i let i lebi lse de ara?t?rmac?lar bunun gel i?t i r i lebi lece?ine inan?yor.
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Dr. Yusuf Ye?i l

CEO&FOUNDER                                

Yesi lScience
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TÜRK?YE?DE TIPTA ARTTIRILMI? 
GERÇEKL?K (AR) ÇALI?MALARI    

   

?Yesi l  Science??n kurucusu, ayn? zamanda t?p doktoru olan Yusuf Ye?i l  ek ibiyle 

bi rl ik te, artt?r?lm?? gerçekl ik  (AR) teknolojisinin t?p e?i t iminde uygulanmas? 

konusunda en i leri  teknik lerle ürünler gel i?t i r iyor.   

  Gel i?t i rdi?i  artt?r?lm?? gerçekl ik  (AR) ve sanal gerçekl ik  (VR) teknolojisi  
uygulamalar? i le t?bbi  süreçlerin daha kolay anla??lmas?n? ve görsel aç?dan daha 
etk i l i  bi r biçimde sunulmas?n? sa?layan ?stanbul T?p Fakültesi  mezunu Yusuf 
Ye?i l  Türk iye?de bu teknoloji l inin t?p alan?ndaki  i lk  uygulamalar?n? yap?yor. Son 
günlerde giderek popüler olmaya ba?layan VR ve AR teknoloji leriyle izlenebi len 
dünyadaki  say?l? animasyonlardan bi rini  tasarlayan Ye?i l , yayg?nla?an bu 
teknolojinin t?ptak i  i lk  uygulamalar?n?n Türk iye?den ç?km?? olmas?n?n kendisine 
gurur verdi?ini  bel i r t t i . 

    AR ve VR teknolojisi  d???nda bi l imsel ara?t?rmalar için 3D animasyon ve 
i l lüstrasyonlar?n çizimini  de gerçekle?ti ren ?Yesi l  Science? gi ri?iminin kurucusu 
Dr.Ye?i l  : ?Bu teknolojiyi  Türk iye?de kendi  imkanlar?m?zla gel i?t i r ip, çal??malar?n? 
ülkemizde yap?p, sadece AR veya VR de?i l  gel i?en AI, ML gibi  teknoloji lerin 
t?ptak i  integrasyonunu sa?layarak yüksek katma de?erl i  teknolojik  ürünler 
tasarlay?p tüm dünyada ses geti recek projeler ç?karmak ist iyoruz. Gelecek 
planlar?m?z? hep bundan 5 sene sonra tüm dünyada ses geti ren i?ler yapm??, bu 
alanda el le gösteri l i r bi r gi ri?im olmak amac?yla planl?yoruz. 

 Bunun için yeterl i  bi lgi  ve tecrübeye sahibiz fakat bazen maddi  ve gerek l i  
cihazlar?n eksik l i?i  gibi  donan?msal iht iyaç s?k?nt?lar? çekiyoruz. Bu konudaki  
alaca??m?z destek ler eksik lerimizi  gidermede ve çal??malar?m?zda önemli  bi r h?z 
ve çevik l ik  sa?lamada oldukça yard?mc? olacakt?r.  

Çal??malar Bi l im Ve Görsel l i?i  Birle?t i r iyor  

Bi l im ve görsel l i?e bi rbi rinden ba??ms?z olamayaca??n? vurgulayan Ye?i l , çal??ma 
sürecini  ?u ?eki lde aktard?: ?2014 y?l?nda Harvard Medical School?da ?ALS 
hastal???nda sorumlu potansiyel genler? ve 2015 y?l?nda da Stanford Üniversi tesi  
Medicine?de ?Nanaoplasmonic gold surfaces? üzerinde stajlar yapt?m ve bi l imsel 
ara?t?rman?n yan? s?ra tasarlad???m bi l imsel tasar?mlar orada çok be?eni ldi .
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Stanford Üniversi tesi  gibi  Si l ikon Vadisi?nin yan? ba??ndaki  bi r üniversi tede 
bi le böyle bi r t?bbi  tasar?m eksik l i?inin olmas?, ara?t?rmac?lar?n hala 
çizimlerini  basi t programlarla veya karakalem yap?yor olmas? bana bu alanda 
büyük bi r bo?luk ve eksik l ik  oldu?una i?aret ett i . Bi l im insanlar? 
ara?t?rmalar?n? yapt?ktan sonra, görsel le?ti rmek için sadece kendi  
yeteneklerini  kul lan?yorlar. Oysaki  bu ayr? bi r uzmanl?k alan?. Ara?t?rmac?lar?n 
buna ay?racak pek zamanlar? da yok, o yüzden bi l im ve tasar?m? bi rle?ti ren 
profesyonel bi r yap? olu?turulmas? gerek l i l i?ini  gördüm. Bu aç??? tamamlamak 
amac?yla Stanford Üniversi tesi?nden döner dönmez ?Yesi l  Science? ad?ndaki  
gi ri?imimin i lk  ad?mlar?n? att?m., bu ay 3. Y?l?m?z? kutluyoruz. 

?Artt?r?lm?? Gerçek l ik  teknolojisiyle daha ak?lda kal?c? bir e?i t im mümkün? 

AR teknolojisinin henüz t?p e?i t iminde rutin kul lan?m?n?n olmad???n? bel i r ten 
Yesi l , ?öyle devam ett i : ?Klasik  t?p e?i t imi  model inden uzakla??p, görme i?i tme 
gibi  bi rçok duyuya hi tap eden, etk i leyici l i?i  art?rarak ö?renmeyi  art?racak bi r 
e?i t im sistemi  olu?turmaya, sanal gerçekl ik  teknolojisini  bu alanda kul lanma 
ve gel i?t i rme üzerine çal???yoruz.?  

  

Ayr?ca Yusuf Ye?i l , yönetim kurulu üyesi  olarak bulundu?u Eczac?l?k ve ?laç 
Derne?i  (E?DER) i le bi rl ik te yürüttü?ü Ak?lc? ?laç Kul lan?m? Konusunda Halk? 
Bi lgi lendi rme Projesi  i le ?Genç Sosyal Sorumluluk Projesi  Te?vik  Ödülü?, 
kurdu?u gi ri?im ve t?p teknoloji leri  üzerine çal??malar? sebebiyle ?TURKMISC 
(Türk T?p Ö?renci leri  Birl i?i ) Özel Ödülünü? ve ?stanbul T?p Fakültesi  
taraf?ndan ?Bi l im Ödülü?ne lay?k görüldü.  

2015 Eylül?de kurdu?u ?Yesi l  
Science? i le Ye?i l , ?uana kadar 
onlarca medikal AR 
uygulamas?, onlarca sanal 
gerçekl ik  uyumlu bi l imsel 
animasyon, uluslararas? 
çe?i t l i  dergi lerde kapak resmi 
tasar?mlar?, yüzlerce bi l imsel 
3D i l lustrasyon olu?turarak, 
Harvard ve Stanford 
Üniversi teleri  gibi  dünyaca 
ünlü kurumlarla bi rl ik te 

çal??arak, Türk iye?de h?zl? bi r büyüme e?risiyle dünyada zi rvelere oynamaya 
aday bi r startup. 
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2018 Nobel T?p Ödülü'nü, kanserde 
immünoterapi  tedavisinin önünü 
açan bi l im insanlar? James Al l ison 
ve Tasuku Honjo ald?.
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Amerikal? bi l im insan? James Al l ison ve Japon bi l im insan? Tasuku 
Honjo, kanserle mücadelede ba????kl?k sisteminin akti f kul lan?lmas? 
alan?nda yürüttük leri  ç???r açan çal??malar? i le 2018 Nobel T?p Ödülü'nü 
kazand?lar.

Bi l im insanlar?n?n 1990'l? y?l larda ba?lad?klar? çal??malar, daha önce 
tedavisi  son derece zor olarak görülen melanom ve akci?er kanseri  gibi  
kanser türlerinde h?zl? ve etk in tedavi lerin gel i?t i r i lmesi  yolunu açt?.

?sveç'tek i  Karol inska Ensti tüsü Nobel Mecl isi 'nin yapt??? aç?klamada, 

ik i  de?erl i  bi l im insan?n?n ke?i flerinin kansere kar?? mücadelede 

önemli  bi r dönüm noktas? oldu?u bel i r t i ldi . Nobel kazanan bi l im 

insanlar? 9 mi lyon ?sveç Kronu(1 mi lyon Amerikan Dolar?) i le 

ödül lendi ri ldi . 

James Al l ison ve Tasuku Honjo'nun yapt??? çal??malar?n ba????kl?k 

sisteminin kanserle yapt?? mücadelede kar??la?t??? engel leri  

kald?rd???n? bel i r ten Nobel Ensti tüsü, immün kontrol noktas? blokaj? 

olarak ba?lat?lan tedavinin baz? i leri  düzey kanser hastalar? için tedavi  

yöntemlerini  tamamen de?i?ti rdi?i  bel i r t t i .

Nobel T?p Ödül leri  her y?l Nobel ödül leri  aras?nda i lk  aç?klanan ödül 

olarak dikkat çekmektedi r. Dinamit in mucidi  Alfred Nobel 'in vasiyeti  

üzerine veri lmeye ba?lanan Nobel ödül leri , bi l im, edebiyat ve bar?? 

alan?nda s?rad??? çal??malar? 1901'den beri  ödül lendi rmektedi r.
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KANSER TEDAV?S?NDE DEVR?M

All ison ve Honjo çal??malar?nda, T-hücresi  olarak bi l inen vücudun ana 
ba????kl?k hücrelerinin tümörle mücadele etmesini  engel leyen 
proteinlere odakland?. Texas Üniversi tesi  MD Anderson Kanser 
Merkezi 'nde görev alan profesör Al l ison, CTLA-4 adl? proteini  
engel leyerek ba????kl?k sisteminin tümörle mücadelesinin önünün 
aç?lmas?n? sa?lad?.

Nobel T?p Ödülü'nü ald?ktan sonra gerçekle?ti rdik leri  bas?n 
toplant?s?nda Al l ison, "Labaratuarda yapt???m?z çal?malarda benim ve 
çal??ma arkada?lar?m?n ak l?na bu proteini  engel leyerek ba????kl?k 
sisteminin kanserl i  hücrelere sald?rmas?n?n önünü aç?labi lece?imiz 
fikri  geldi " dedi .

Kyoto Üniversi tesi 'nde 1984 y?l?nda beri  profesör olarak görev alan 
Tasuku Honjo ise, yapt??? bi r ba?ka ba??ms?z çal?mada PD-1 ad? veri len, 
tümörlerle mücadelede ba????kl?k sistemini  engel leyen ve bask?layan 
protein türünü ke?fett i .

?k i  bi l im insan?n?n yapt??? çal??malar kanser tedavisinde 
immunoterapi  olarak adland?r?lan yeni  tedavi  protokolünün önünü 
aç?yor, yeni  kanser i laçlar? ve tedavi lerinin bulunmas?na imkan tan?yor.

76 ya??nda olan Tasuku Honjo, Tokyo'da düzenledi?i  bas?n 
toplant?s?nda Nobel Ödülü almaktan onur duydu?unu, ancak 
çal??man?n henüz bi tmedi?ini  çünkü hala immunoterapi  i le tedavi  
edi lebi lecek bi rçok kanser türünün oldu?unu söyledi .

James Al l ison da bas?n toplant?s?nda, o?lundan Nobel Ödülü 
kazand???n? ö?rendi?inde ?ok oldu?unu, bi r bi l im insan? olarak 
çal??malar?yla insanlar?n ya?amlar?na etk i  etmenin ya?ad??? en iyi  
duygulardan bi ri  oldu?unu ve insanlara fayda sa?layan çal??malar 
yapabi ldi?i  için kendini  ?ansl? hissett i?ini  aç?klad?.

?k i  bi l im insan?n?n ke?fett i?i  yöntemler i le y?l lar içerisinde daha önce 
tedavisi  zor olan kanser türlerinin tedavisinde ciddi  i lerlemeler 
sa?lanacak.
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Ak?n Çoban

BioGenA

Kurucu Ortak&CEO 
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Bundan 20-30 y?l önce bi l im-kurgu fi lmlerinde izledi?imiz, k i taplarda 
okudu?umuz teknoloji ler oldukça uzak ve ula??lmas? zor gel i rdi . ?imdi lerde 
hayal gücümüze yeti?en bi r teknoloji  var art?k. O fi lmlerde izledi?imiz, k i taplarda 
okudu?umuz bi rçok ?kurgu? gerçe?e dönü?mü? durumda.

Henüz çok yayg?n olmasa da k?sa bi r süre sonra hayat?m?za gi recek etk i le?imli  
otonom araçlar yol lara ç?kt?. Uçan arabalar test a?amas?nda. Uzaktan eri?imle 
her ?ey yap?labi l i r durumda. Uzayda ya?am için geri  say?m ba?lad?. Korkutucu 
bi r h?zla sosyal hayat?m?z? de?i?ti rmeye ba?layan teknoloji , elbette t?p alan?nda 
da h?zl? bi r gel i?im ve de?i?im sürecine ???k tutuyor. 

Son y?l larda elde edi len bi lgi ler ?????nda hastal?k lara kar?? yakla??mlar h?zla 
de?i?meye ba?lad?. Korkulan baz? hastal?k lar, esk iden tedavisi  mümkün olmayan 
bi rçok hastal?k kontrol al t?na al?nabi l iyor. Hastal?k lar daha olu?madan tahmin 
edi lebi l iyor, hastal???n seyri  öngörülebi l iyor. ?u an bi le uygulanmaya ba?layan 
teknoloji ler t?pta ?imdiden ba?ka paradigmalar? tet ik lemi? durumda. K?sa bi r 
süre sonra ise t?pta muhte?em bi r dönü?üme ?ahi t olaca??z. 

Daha önce duymad???m?z, bi lmedi?imiz teknoloji ler ve yöntemler te?his ve 
tedavi lerin parças? olacak.

Bu gel i?melerin k i l i t  rol lerinden bir ini  ?Genetik? bi l imi  oynuyor.

 2000?l i  y?l lar?n ba??nda tamamlanan ??nsan Genom Projesi?nin hemen ard?ndan 
ba?lat?lan ?Kanser Genom Projesi? 2013 y?l?nda sonland?r?ld?. Kanserlerde ba?rol 
oynayan 602 gen ve 3 mi lyon varyasyonun ortaya ç?kart?lmas?n?n ard?ndan 
onkoloji  alan?nda ezber bozan gel i?meler de ard? arkas?na gelmeye ba?lad?.     

               

 Geneti?imizle 
Oynuyorlar! 



       Sadece onkoloji  alan?nda son 6 y?lda 22 fark l? endikasyonda 68 yeni  i laç ruhsat 
ald?. Kemoterapinin yerini  hedefe odakl?, i?levi  bozulan gen ve proteinlere yönel ik  
i laçlar almaya ba?lad?. Ba????kl?k sistemimizi  at latarak kendini  gizleyebi len 
kanser hücrelerini  tespi t edebi l i r ve ba????kl?k sistemine kanserl i  hücreleri  
tan?tmay? becerebi l i r duruma geldik . Bi rçok kanser türünde tedavi  ?emalar? 
?imdiden de?i?meye ba?lad? bi le. 

       En önemli  gel i?me k i?isel le?ti ri lmi? tedavi ler alan?nda kendini  gösterdi , 
kanser ba?ta olmak üzere bi rçok hastal???n tedavisinde hastan?n ve hastal???n 
genetik  fark l?l?k lar?na göre fark l? tedavi  protokol leri  uygulan?yor. 

Kanser tedavisinde art?k genetik  yap?daki  fark l?l?k lara göre fark l? tedavi  
protokol leri  uygulan?yor. ?Genetik  Profi l leme?, ?Genetik  Hari talama? diye 
adland?r?lan yöntem i le hastan?n kanser dokusu inceleniyor. Yüksek teknoloji l i  
anal izler i le kanser DNA?s? ayr??t?r?l?p dizi leniyor. Kanserle alakal? tüm genler ve 
proteinler inceleniyor ve kanser hastalar?n?n genetik  fark l?l?k lar? ortaya 
konuluyor. Elde edi len veri ler i le hastaya hangi  i laçlar?n faydal? olup 
olamayaca??n? saptamak mümkün. Böylece doktorlar hastalar?n?n fayda görece?i  
i laçlardan olu?an bi r tedavi  protokolü haz?rlayabi l iyor. Ad?na ?k i?isel le?ti ri lmi? 
tedavi?, ?hassas onkoloji?, ?hassas t?p? da deni len bu yeni  yak la??m sayesinde 
kanseri  yenmek, yay?lmas?n? durdurmak ya da yava?latmak, hastalar?n ya?am 
kal i tesini  yükseltmek, ya?am sürelerini  uzatmak mümkün. 

Son y?l larda genetik  testler i le i lgi l i  kal i tel i  bi l imsel çal??malardan elde edi len 
veri ler çok anlaml? sonuçlar ortaya koymaya ba?lad?, daha önceleri  tedavisi  
mümkün olmayan baz? kanser türleri  için tedavi  al ternati f leri  bulmak mümkün 
hale gelebi l iyor. Bu yüzden çok da uzun olmayan bi r süre sonra hemen hemen 
tüm hastal?k larda uygulanmaya ba?layacak olan ?genetik  profi l leme? onkoloji  
alan?nda neredeyse rutine gi rmek üzere.
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      BioGenA bu amaçla kuruldu. Uzun y?l lar i laç sektöründe yönetici  olarak 
çal??t?m ve her zaman kar??lanmam?? iht iyaçlara odakland?m. Sektörde son 
y?l lar?m? onkoloji  alan?nda geçi rdim gi tt i?im yurtd??? kongrelerin tamam?nda 
a??rl?k l? konu?ulan konu ?genetik  profi l leme?, ?kanser geneti?i? ve bu alanda elde 
edi len veri lerin tart???lmas? üzerineydi . 

Türk iye?de bu alanda net bi r iht iyaç oldu?unu gördüm ve 2018 y?l?n?n ba??nda 
BioGenA?y? kurdum. Her ?eyden önce dünyadaki  gel i?meleri  yakalamak aç?s?ndan 
da kri t ik  bi r konu olan bu alan hem doktorlar hem de hastalar için büyük önem 
ta??yor. 

K?sa bi r süre önce de kanser geneti?i  alan?nda dünyan?n en büyük ve en i leri  
teknolojisine sahip fi rmas? Caris Li fe Science i le i?bi rl i?i  yaparak onkologlara ve 
kanser hastalar?na k i?isel le?ti ri lmi? kanser tedavisi , genetik  profi l leme ve 
genetik  hari talama alan?nda Türk iye ve yak?n co?rafyada hizmet vermeye 
ba?lad?k. 

BioGenA olarak hastal?k lara ?genetik? olarak ???k tutan bi r yak la??m i le 
tedavi lerde yol gösterici  olmay? amaçl?yoruz. Onkoloji , genetik  hastal?k lar, nadi r 
görülen hastal?k lar gibi  önemli  sa?l?k problemlerine odaklanm?? bi r ?i rket olan 
BioGenA, k i?iye özel tedavi  çözümleri , te?his ve tedavi lerde bel i rleyici  genetik  
materyal ve testler, kök hücre tedavi leri  konular?nda çal??malar?n? 
sürdürmektedi r.

Amac?m?z hastal?k lara genetik  olarak ???k tutmada öncü bi r rol  oynamak.

Ak?n Çoban k imdir?

1999 y?l?nda i laç sektöründe i?e ba?lad?, yerl i  ve yabanc? fi rmalarda Sat?? Uzman?, 
Bölge Müdürü, Ürün Müdürü ve en son da ?? Bi rimi  Yöneticisi  görevlerinde 
bulundu. Uzun y?l lar sektörde yönetici  olarak çal??t?ktan sonra 2018 y?l?n?n 
ba??nda BioGenA?y? kurdu. Ki?isel olarak gelecekle ve gelecek teknoloji leri  i le 
i lgi leniyor. Bu konu hakk?nda yaz?lar yazd??? k i?isel bi r blo?u ve dergi  var, ayr?ca 
ulusal bi r gazeteye de de içerik  deste?i  veriyor.



Kalp Krizini  Önceden Tahmin 
Edecek Ç???r Aç?c? Biyobel i r teç 

Çal??mas?



Damarlarda anormal daralma ve tehl ikel i  kalsiyum bi rik imi  gibi  bulgular?n 
görüntülemelerde ortaya ç?kmad??? durumlarda bi le, kalp krizleri  ölümcül 
olabi lmektedi r.

Cleveland Kl inik 'te yürütülen yeni  bi r çal??mada, hastalar?n kalp krizinden 
ölme risk ini  kalp krizi  için bi l inen tüm di?er risk faktörlerinden daha net bi r 
?ek i lde ayr??t?ran perivasküler ya? zay?flama indeksi  (perivascular Fat 
Attenuation Index - FAI) isiml i  biyobel i r teç tespi t edi ldi .

Çal??mada görev alan kardiyolog Mi l ind Desai : ?Oldukça rutin ve invaziv 
olmayan bi r kalp görüntüleme çal??mas?ndan türett i?imiz yeni  
biyobel i r teçin, kardiyovasküler risk i  di?er tüm skorlama ve test 
yöntemlerinden daha iyi  tahmin ett i?ini  gördük. Bu biyobel i r teç, kalp krizi  
r isk lerinin tespi t yöntemlerini  gelecekte tamamen de?i?ti rebi l i r? dedi . 

Oxford Üniversi tesi , Cleveland Kl ini?i  ve Almanya Erlangen Üniversi tesi 'nin 
ortak çal??mas? olan Bi lgisayarl? Tomografi  Destek l i  Kardiyovasküler Risk 
Tahmini , A?ustos 2018'de The Lancet'de yay?nland?. 

Problem: ?nf lamasyon 

Yeni  biyobel i r teç, temel koroner arterleri  çevreleyen ya? depolay?c? 
hücrelerdeki  inflamasyonu i?aretl iyor. Ara?t?rmac?lar, yüksek miktarda 
inflamasyon görüldü?ünde kalp hastal???n?n daha agresi f bi r ?ek i lde tedavi  
edi lmesi  gerekti?ini  bel i r t t i ler.

Dr. Desai  : ?Tüm kalp krizlerinin yar?s?, koroner arterlerin önemli  ölçüde 
daralmas? olmaks?z?n meydana gelmektedi r. Tespi t edi len yeni  biyobel i r teç 
boyutu büyük olmayan ancak i l t ihapl? olan plak lar? bel i rlemekte ve bu tarz 
plak lara sahip hastalar? kalp krizi  r isk ine kar?? erken önlem al?nmas? için 
uyarmaktad?r.?

Çal??mada görüntüleme tekni?i  olarak kalp ve kan damarlar?n?n hareketl i  3D 
görüntülerini  olu?turmak için damar içi  boya ve X-???nlar? kul lan?lan Koroner 
BT Anjiyografisi  (Kardiyak BT) kul lan?l?yor.

Kan?tlanmas? gereken bir teori

Dr. Desai  : "Hastalar kardiyak BT i le tarand?klar?nda, FAI'nin olumsuz koroner 
olay risk ini  tahmin edebi ldi?i  teorisi  i le hareket etmekteyiz. Bu biyobel i r teç 
i le ölümcül kalp krizi  geçi rme risk i  yüksek k i?i leri  daha agresi f tedavi lere 
yönlendirmek üzere bel i rlemeyi  umuyoruz."
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Çal??man?n Önemli  Bulgular?
Ara?t?rmac?lar teori lerini  test etmek için kardiyak BT'l i  hastalardan al?nan 
veri ler inceledi ler. Cleveland Kl ini?i 'nden ortalama ya?lar? 62 olan 2.040 
hasta, sek iz y?l boyunca tak ip edi ldi . Erlangen Üniversi tesi 'nden de ortalama 
ya?lar? 53 olan 1.872 hasta dört y?l boyunca tak ip edi ldi .

Desai : ?Hastalarda FAI 
bel l i  bi r seviyenin 
üzerine ç?kt???nda 
kardiyak ölüm risk inin 
be? i la dokuz kat 
artt???n? gözlemledik . 
Biyobel i r teçi  kul lanarak 
bu hastalar? daha do?ru 
bi r ?eki lde 
bel i rleyebi ldik . Bundan 
sonraki  ara?t?rmalar?n 
kalp krizi  geçi ren 
hastalardan baz?lar? 
için taramalarda tespi t 
edi len i l t ihap 
seviyesine ba?l? olarak 
yo?un ve agresi f 
tedavi lerden yararlan?p 
yararlanamayaca??n? 
ortaya ç?karaca??n? 
dü?ünüyorum."
Çal??ma kalp krizinden 
hayatta kalma oranlar? 
üzerinde olumlu ve 
büyük etk i  
gösterebi lecek önemli  
bi r çal??ma olarak 
de?erlendi ri l iyor.
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S?rt A?r?lar?yla 
?lgi l i  Üç Gen 
Mutasyonu 
Ke?fedi ldi



  

     Bi l im insanlar? omurgan?n gel i?iminde rol ald??? dü?ünülen, ayr?ca artri t  ve 
siyatik  gibi  a?r?l? hastal?k larla ba?lant?l? üç gen ke?fett i ler.

  Bel a?r?lar? günlük aktivi teyi  oldukça k?s?tlayan, hatta dünyadaki  engel l i l i?in 
ana nedenlerinden bi ri  olan a?r?lardand?r. Oturman?z?, yatman?z? hatta 
yürümenizi  etk i leyen bu a?r?lar?n sebebi  genetik  mutasyon olabi l i r. Bi l im 
insanlar? genlerdeki  mutasyonu tespi t etmek için 150.000?den fazla insan?n 
genlerinin anal izini  yapt?lar ve bel a?r?l?ar?yla i l i?k i l i  üç gendeki  mutasyonu 
ke?fett i ler.  

 SOX5,CCDS26/GSDMC ve DCC olarak adland?r?lan genlerin omurga gel i?imini  
etk i ledi?i  ve siyatik  ve artri t  gibi  çok a?r?l? hastal?k larla i l i?k i l i  oldu?u 
dü?ünülüyor. Ancak bu genler içinden SOX5 özel l ik le dikkat çek iyor, SOX5 
mutasyonlar? daha önce farelerde diz, kalça ve el ve k?k?rdak ve iskelet 
kusurlar?nda osteoartri t  i le i l i?k i lendi ri lmi?ti . CCDC26 /  GSDMC geninin daha çok 
belde disk kaymalar? sonucu ortaya ç?kan siyatik  a?r?lar?nda rol oynad??? 
dü?ünülüyor. Bi r di?er gen olan DCC ise omuri l ik tek i  a?r?larla i lgi l i  olarak öne 
ç?k?yor.

  Dr. Pradeep Suri  l iderl i?indeki  ara?t?rmac?lar s?rt a?r?s? çeken 50.000 k i?inin 
dahi l  oldu?u 280.000?den fazla insanda bu üç gen mutasyonunu ara?t?rd?. PLOS 
Genetics'de yay?nlanan bulgular, SOX5 ve s?rt rahats?zl?k lar? aras?ndaki  ba?lant?y? 
do?ruluyor. DCC ise s?rt a?r?s?ndan daha çok depresyonla ba?lant?l? görüldü. Bu 
sonuçlara göre ara?t?rmac?lar zihinsel sa?l?k i le omurga rahats?zl?k lar? aras?nda 
bi r ba?lant? olabi lece?ine inan?yorlar. Dr. Suri , ?Kronik  s?rt a?r?lar? ruh hal indeki  
de?i?ik l ik lerle ba?lant?l?d?r ve akuttan kronik  s?rt a?r?s?na geçi?te merkezi  sini r 
sisteminin rolü iyi  bi l inmektedi r? diyor. Örnekleme büyüklü?üne ra?men 
ara?t?rmac?lar, genlerin s?rt a?r?s?na nas?l neden oldu?unu bel i rlemek için hala 
daha çok çal??maya iht iyaç oldu?unu söylüyor.

  NHS (?ngi l tere Ulusal Sa?l?k Sistemi) veri lerine göre s?rt a?r?lar? ?ngi l iz sa?l?k 
sistemine y?lda 2,1 mi lyar sterl ine mal oluyor. Kay?p i? günlerine resmi olmayan 
tedavi ler de dahi l  edi ldi?inde y?l l?k maliyetin 10 mi lyar sterl ini  buldu?u 
dü?ünülüyor. 

S?rt A?r?lar?yla 
?lgi l i  Üç Gen 
Mutasyonu 
Ke?fedi ldi

Daha Fazlas? Doktorclub Sa?l?k Haberleri'nde
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https://doktorclub.com/saglik40-detail.php?postId=18348


Dr. Hamza Gemici

EVP Medikal                                

Doktorclub
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Endüstri4.0 ça??nda de?i?imi  bariz bi r ?ek i lde görece?imiz sektörlerden bi risi  de 

sa?l?k olacakt?r. Sa?l?k4.0 olarak adland?rd???m?z bu dönemde tan?, tedaviden 

e?i t ime, hizmet sunumundan ek ibe kadar bi rçok unsur de?i?mekte ve bu 

de?i?imden en çok etk i lenecek meslek gurubu da hekimlik  olacakt?r. 

 Binlerce y?ld?r sa?l?k hizmetleri  hek imlerin benzersiz bi lgi  ve beceri lerinin 

geleneksel uygulamalar? olarak güncel ya?ant?m?zda yerini  ald?. 

Hasta-Hekim etk i le?imi  sürecin merkezinde ve zaman?n y?k?c? etk isine dayanan 

k i?isel, ?efkatl i  bi r i l i?k inin temeli  olarak sa?l?k hizmet sunumunun yap?ta?? oldu. 

Fakat 21. yüzy?l t?bb?n? de?i?ti ren güçler binlerce y?l l?k gelene?i  bozmaya devam 

ediyor.

Zamanla t?bbi  bi lgi  oda??n?n hekimin haf?zas?n?n d???nda, kamusal alanda, di ji tal  

dünyada yer almaya ba?lamas?yla hastalar, di?er hizmet sa?lay?c? meslek ler ve 

?i rketlerin bi lgiye eri?imleri  artmaya ba?lad?. Bu süreç bi lginin tek sahibi  olan 

hekimlerin sa?l?k hizmetini  yönetip yönlendirme gücünü azaltt?. 

Tarihsel süreçte bi l imsel ve teknolojik  gel i?meler sa?l?k hizmet sunumunda, 
hekimlere hasta sorunlar?n? tek ba?lar?na çözmesinin ötesinde fark l? meslek ler i le 
i?bi rl i?i  zorunlulu?unu 
do?urdu. T?bbi  pazar her 
geçen gün teknoloji  
etk isi  al t?na gi rmekte, 
teknoloji  sayesinde 
hastalara ula?arak 
do?rudan hem tan?, hem 
de tedavi  seçenekleri  
sunan ?i rketler sa?l?k 
sürecinin kontrol 
oda??n? doktorlardan 
hastalara kayd?r?yor.            

H?zla Ya?anan De?i?imin Yan?nda Tart??maya Devam  

?Gelece?in Hekimi Mi? 

Hekimin Gelece?i  Mi??  



?Endüstri4.0??n en önemli  yap? ta?? hiç ku?ku yok k i  e?i t im. Ekonomik ??birl i?i  ve 
Kalk?nma Örgütü'nün (OECD), 2015 y?l?nda 76 ülke aras?nda yapt??? kapsaml? 
küresel e?i t im ara?t?rmas?nda Türk iye 41. s?rada yer al?yor.?

De?i?en dünyam?zda gelece?in doktoru nas?l olacak? Herkesten çok t?p e?i t imi  
veren akademisyenlerin bu konuda bi r öngörüsü var. Ancak günümüz t?p e?i t imi  
gelece?in hekimini  yeti?t i rmek için yeterl i  mi? 2014 Y?l?nda toplanan Amerikan 
T?p Birl i?i?nden(AMA) Akademisyenler gelece?in hekimini  tan?mlar iken sahip 
olmas? gereken yetk inl ik leri  s?ralam??lard?r. 

Bunlar;

- Gelece?in hekimleri  için 
önemli  bi r yetk inl ik  
bi l inmeyenleri  kabul etmek ve 
bunlar? nas?l ke?fedece?inizi  
bi lmek olacakt?r.

- Gelece?in hekimleri  sadece 
di?er sa?l?k meslek mensuplar? i le 
bi rl ik te çal??mak zorunda 
kalmayacaklar ayr?ca di?er 
disipl inlerden bi reyler ve hatta 
sa?l?k hizmetleri  d???ndaki  
profesyonel ler i le çal??mak 
zorunda kalacaklar.

- Gelece?in hekimi  için bi lgi  
yönetimi  olmazsa olmazlardand?r. 
Gün geçtikçe artan bi l imsel bi lgi  
?????nda hasta tak ibinde 
kul land???m?z bi lgi ler katlanarak 
art?yor. Bu bi lgi lerin toplanmas?, anal iz ederek anlamland?r?lmas? için bi l i?im 
teknoloji lerinden yararlanmak kaç?n?lmazd?r

- Hasta veri lerini  toplay?p anal iz etmek daha kolay hale geldikçe, hastaya 
ayr?lan zaman daha da artacak, hasta hekim i let i?iminde fark l? araçlar ve 
imkânlar do?acakt?r. Hekimlerin bu yeni  i let i?im araç ve model lerini  ö?renmesi  
gerekmektedi r.

- Sadece tan? koymak ve kan?ta dayal? tedavi  yapmak toplumlar?m?za sa?l?k 
kazand?rmak için yeterl i  de?i ldi r. 20. Yüzy?lda hekimler olarak mücadelemiz ve 
kar??la?t???m?z zorluk lar?n ba??nda hastalar?m?z?n ya?am sürecinin mümkün 
oldu?unca sa?l?k l? geçi rmesi  gel i r iken 21. Yüzy?l?n zorluk lar?, ya?am? y?l lara 
ek lemek olacak ve bunu fark l? disipl in ve meslek lerle çal??arak yapaca??z.

32|  H EALTH  4.0 M agazi n



Hekime ula??mda co?raf i  s?n?r kalk?yor. Eve doktor ça??rma dönemi geri  gel iyor.

Günümüzde k l inik  ziyaretin %97 sinde hasta, hasta yak?n? ve hekimin i let i?imi  söz 
konusu iken gelecek ziyaretlerde hem?ireler, beslenme uzmanlar?, genetik  
dan??manlar?, eczac?lar, terapist ler, sosyal hizmet uzmanlar?, ak?l sa?l??? 
profesyonel leri  ve egzersiz koçlar? gibi  uzmanlar? da s?kl?k la görece?iz. Gel i?en 
teknoloji ler dolay?s?yla uzaktan eri?im imkânlar? artacak ve kurumsal s?n?rlar 

ortadan kalkacakt?r. 

Zamanla hekim ziyaretinin 
do?as?da de?i?ecekti r. Hasta 
taraf?ndan olu?turulan veri ler 
ziyaretin veri  al??veri?ine 
dönü?mesini  sa?layacakt?r. 
Yar?n?n hekim ziyareti ; kan 
bas?nc?, gl ikoz seviyeleri , 
aktivi te düzeyleri , diyet ve 
sosyal kat?l?m metrik leri  gibi  

nesnel, yüksek frekansl? ve gerçek zamanl? ak?? verisini  içerecekti r. Ziyaret için 
bel i rl i  bi r mekâna iht iyaç duyulmaks?z?n uzaktan veri  aktar?m? i le hasta ve 
hekimler bulunduklar? yerden de?erlendi rme imkânlar?na sahip olabi lecekti r. 
Bi rçok ziyarette fiziksel muayenenin uzaktan eri?imden dolay? sorun olaca??n? 
dü?ünüyorsan?z yan?l?yorsunuz. Zi ra bi rçok ak?l l? telefon uygulamas?(Bugün 
baz?lar? FDA Onay? ald?) i le kalp seslerini  ve baz? hayati  bel i r t i leri  almak, ci l t  
bulgular?n? ve davran??lar? izlemek ?imdiden mümkün oldu. 

Bahsett i?imiz bi r moda ak?m? de?i l , hem?ireler günümüzde de ev ziyaretlerinde 
bulunuyor ama 1930?larda hasta hekim i let i?iminde %40 gibi  bi r zaman di l imini  
olu?turan eve doktor ça??rma yok denecek kadar azalm??t?. ?imdi  eve doktor 
ça??rma dönemi geri  dönüyor. Pek çok meslekta??m? ho?nut etmese de gerçekler 
ortada; Tele T?p?tak i  gel i?meler, k i?isel le?ti ri lmi? ürünler, hizmet sunumunda 
kurumsal s?n?rlar?n ortadan kalkmas?, hizmet çe?i t l i l i?inin artmas? i le sa?l?k 
hizmetleri  hastanelerden t?p merkezlerine, evlere, mobi l  cihazlara geçecek ve t?bbi  
bak?m? di?er hizmetler gibi (örne?in, perakende sektörü) al??veri?e uygun hale 
geti recekti r. Ev ortam?na yap?lan hasta merkezl i  ziyaretler, evdeki  bi r 
hastaneden(Tedavi  ve tan? cihazlar? i le donat?lm?? ortam), ak?l l? telefon 
uygulamalar?na ve hekim bulma yelpazesi  içinde bi reylerin iht iyac? 
do?rultusunda faydalanmas? için çe?i t l i l ik  içerecekti r.

Teknolojik  gel i?meler ve finansal yat?r?mlar taraf?ndan destek lenen yeni  
gi ri?imci ler, hizmet sunumunu yeniden ?eki l lendi recek. Hekim k l inik  
ziyaretindeki  de?i?ik l ik ler ba?lang?çta süreçleri , pol i t ikalar? ve ekonomisi  
günümüzün modas? geçmi? model lerine ba?l? olan medikal kurumlardan 
gelecekti r.



 Hekim ziyaretlerindeki  de?i?imin zamanlamas? ise ?u anda kurum merkezl i  
bak?m? te?vik  eden ve hasta merkezl i  bak?m? engel leyen pol i t ika de?i?ik l ik lerine 
ba?l? olacakt?r. Bunun yan?nda h?zla ya?lanan nüfus ve teknolojinin benimsenme 
h?z? ülkelerin bu sürece geçi?inde önemli  faktörlerden olacakt?r.

Ya?anacak de?i?ik l ik lerin t?p merkezleri , meslek ve hastalar için büyük etk i leri  
olacakt?r. T?p merkezlerinin, k l inik  alan talebi , bek leme odalar? ve otopark lar, 
teknolojik  donan?m, fiziksel ve i?gücü iht iyaçlar? de?i?ecekti r. Hekimler için evde 
bak?m sa?lanmas?, yeni  prosedürler, tan? ve tedavi  donan?mlar?n?n kul lan?m? için 
daha fazla e?i t im gerekti recekti r. Hastalar?n co?rafi  eri?imi  geni?leyecek, 
uzmanlar da dâhi l  olmak üzere daha fazla hekime eri?imi  mümkün olacakt?r. 
?Yerel? uygulay?c? kavram?, bölgesel, ulusal ve hatta uluslararas? bi r modele 
dönü?mektedi r. Hasta için eri?im artt?kça hekim için rekabet gündeme gelecekti r. 
Hekimler için rekabette bi lginin yan?nda sahip oldu?u donan?m önemli  hale 
gelecekti r.

Hekimler k i?isel le?t i r i lmi? bak?m sunma konusunda kendini  gel i?t i rmek zorunda

?ngi l iz Tabipler Bi rl i?i  ba?kan? ve Lordlar Kamaras?'n?n ba??ms?z üyesi  Prof. Dr. 
Barones Ilora Gi l l ian Finlay ?T?p son on y?lda ola?anüstü gel i?meler kaydett i . 

Kanser i le mücadelede tedavi  olas?l??? ve süreçte iyi  bi r ya?am ?ans? artt?. 
Hastal?k sürecinde iyi  bi r ya?am kal i tesini  yakalamak için iyi  bak?m önemli  hale 
gelmi?ti r. Dolay?s?yla yeni  nesi l  hek imlerin, zor t?bbi  durumlar?n yöneti lmesi , 
korkmu? ve üzüntülü hastaya yakla??m ve günün her saatinde k i?isel le?ti ri lmi? 
bak?m sunma konusunda kendi lerini  gel i?t i rmeleri  gerek iyor?  diyor.

Gelecekte koruyucu hekimlik  uygulamalar? uzun sürel i  sa?l?k l? ya?am y?l? için 
anahtar rol  oynayacakt?r. Hekimlerin bunu sa?lamas? için pek çok yeni  faktörü 
göz önünde bulundurmas? gerek iyor. Her bi r bi reyin genetik  yap?s?, ya?ad??? 
ortam, aktivi teleri , beslenmesi , mesle?i , al??kanl?k lar?, i let i?imleri? vb. gibi  t?bbi  
durumu fark l?la?t?racak özel l ik lerini  göz önünde bulundurarak bi reyin 



iht iyaçlar?na göre k i?isel sa?l?k hizmeti  sunmak zorunday?z.

Tan? ve tedavide kul lan?lan cihazlar ak?l lan?yor.

Sa?l?k sektöründe, sunulan hizmette standart sa?lanmas? y?l lard?r üzerinde 
çal???lan konulardan bi ri  olmu?tur. Yüzlerce bran? ve yüzbinlerce hekim göz 
önüne al?nd???nda bu standardizasyonu sa?laman?n güçlü?ü ortaya 
ç?kmaktad?r. Bi l im camias? her bi r t?bbi  durum için algori tma ve guidel ine 
gel i?t i rerek standart sa?lama çabas? içine gi rmi?ti r.  Günümüzde hekimin k?s?tl? 
zamanda çok fazla say?daki  t?bbi  durumda algori tma ve guidel ine uygulamas? 
bekleniyor. Zaman içinde sürek l i  de?i?en ve gel i?en algori tma ve guidel inelar 
konusunda art?k hekime destek olacak sistemler yolda. Günümüzde hekim 
olarak tan? ve tedavide kul land???m?z pek çok cihaz yapay zekâ i le ak?l l? hale 
gel iyor. 

Yapay zekân?n i lk  örneklerini  sa?l?k sektöründe görmeye ba?lad?k bi le. Yapay 
zekân?n ya?am?n içine her geçen gün daha fazla kat?ld???n? görmek mümkün. 
Yapay zekâ ne kadar mükemmel tasarlansa da i?levini  yapabi lmesi  için önce 
ö?renmesi  gerek iyor. 

Günümüzde insanlar?n yan?nda makineleri  de e?i t iyoruz.  

Makine ö?renimi  i le doktorlar?n gerçek ya?am deneyimini  bi rle?ti ren ?nsan Tan? 
Projesi  (Human Dx) , daha bi l inçl i  k l inik  kararlar alabi lmek için hasta, doktor, 
organizasyon, cihaz gel i?t i r icisi  veya ara?t?rmac? gibi  herkesin eri?ebi lece?i  bi r 
sistem gel i?t i rmek için 80'den fazla ülkede 7.500 doktor ve 500 sa?l?k 
kurulu?undan bi lgi  toplamaktad?r. 



Günümüzde hekimlerin zaman?n?n önemli  bi r k?sm?n? ekran ba??nda geçi rdi?i  
bi l indi?inden, yapay zekâ destek l i  tan? cihazlar?n?n gel i?t i r i lmesinin ne kadar 
anlaml? oldu?u daha iyi  anla??l?yor. Oxford'daki  John Radcl i ffe Hastanesi 'ndeki  
ara?t?rmac?lar, kalp hastal?k lar?n?n te?hisinde yapay zekâ gel i?t i r i rken, Harvard 
Üniversi tesi 'nden ara?t?rmac?lar, potansiyel olarak ölümcül kan 
enfeksiyonlar?n? tespi t edebi len ?ak?l l?? bi r mikroskop yaratt?lar. Bi l im insanlar? 
yapay zekâya sahip mikroskoplar?n?n do?ru te?his oran?n? art?rmak için 
mikroskoplar?n? 25.000 slayttan al?nan 100.000 görüntü i le e?i tt i . Hal i  haz?rda 
kul lan?lan robotik  cerrahinin zamanla gel i?t i rmelerle kendi  kendine operasyon 
yapabi lecek duruma gelece?i  öngörülüyor. 

Önümüzdeki  y?l larda, yapay zekân?n sa?l?k sektöründeki  rolü büyüyecekti r. 
Accenture Consult ing'in haz?rlad??? bi r raporda, 2014 y?l?nda i laçta yapay 
zekân?n piyasa de?eri  600 mi lyon dolar olarak gösteri l iyordu. 2021 y?l?na kadar, 
bu rakam?n 6,6 mi lyar dolara ula?mas? bekleniyor. Bi rçok hekimin 
dü?üncesinin aksine gelecekte yapay zekâ doktorlar? de?i?ti rmekle de?i l , 
yeteneklerini  optimize etmek ve iyi le?ti rmekle i lgi l i  destek olacakt?r. 
Hekimlerin ço?unlu?unun, son karar? kendisi  al?p uygulad??? müddetçe bu 
alandaki  gel i?meleri  destek ledi?ini  söyleyebi l i r iz.    

Son söz; Haz?r olun gelecek hiç olmad??? kadar yak?n

T?p tarihinin en heyecan verici  dönemine gi rdi?imizden ?üpheniz olmas?n. 
Teknoloji  ve bi l imsel gel i?melerin ?????nda genetik  alan?ndaki  gel i?meler 
hastal?k lar? ve ya?lanma sürecini  daha iyi  anlamam?z? sa?l?yor. Yak?n gelecekte 
son derece etk i l i  ve bi reysel le?ti ri lmi? tedavi ler i le hizmet sunarken, yeni  ve 
uygun fiyatl? teknoloji ler kul lanarak belk i  de küresel ölçekte sa?l?k 
problemlerine çözümlerin bulunaca?? konusunda iyimserim. Tüm bu 
gel i?melerin ?????nda t?p mesle?i  21. yüzy?lda f?rsatlar?n yan?nda kayda de?er 
bi r risk al t?ndad?r. Hekimler için gel i?en ve de?i?en dünyada e?i t im, ö?retimden 
organizasyona, teorik ten prati?e kadar hizmet sunumunun tüm yelpazesinde 
de?i?im olacakt?r. Hekimler olarak bu de?i?ime haz?r olmak zorunday?z.



 Yap?lan ik i  ayr? ön çal??mada, i leride HIV hastalar?n?n günlük 
ant i retroviral  haplar yerine y?lda ik i  kez yap?lacak ant i -HIV 
ant ikor infüzyonu i le hastal?k la mücadele edebi lece?i  i leri  

sürüldü.  

Anti -HIV Antikoru Tedavisinin Erken 
Deneyleri  Umut Veriyor



?lk deneysel tedavi ler oldukça k?s?tl? say?da hasta i le yap?ld?, çal??malar?n 
bi risinde sadece yedi  hasta, di?erinde dokuz hasta vard?. Bu deneyler anti -HIV 
antikorlar?n?n henüz i?e yaramad???n? fakat potansiyele sahip oldu?unu gösterdi . 
Bu yeni  tedavinin güvenl i  ve etk i l i  olup olmad???n? görmek için daha çok 
hastan?n kat?ld??? ve uzun zaman alacak denemelerin gerekti?i  görülüyor. Bu 
kapsaml? çal??malar yap?lsa dahi  yeni  bi r i lac?n pazara ula?mas? y?l lar alabi l i r.

Günümüzde HIV tedavisinin omurgas? olan günlük haplar ömür boyu günlük i laç 
kul lan?m? gerekti riyor ve bu i laçlar hastalar haplar? almay? b?rakt??? anda etk isini  
kaybediyorlar. Bu sebeple i laca günlük eri?im sorunu ya?and??? durumlarda 
hastan?n sa?l??? negati f etk i leniyor.

New York 'ta Rockefel ler Üniversi tesi  Howard Hughes T?p Ensti tüsü'nde 
ara?t?rmac? Dr. Michel Nussenzweig, ?HIV tedavisinde de?i?ti ri lmi? antikorlarla 
yap?lan bu yeni  çal??ma kapsaml? denemelerde ba?ar?l? sonuçlar üreti rse, 
hastalar her gün i laç almak yerine her al t? i la dokuz ayda bi r kez yap?lacak 
uygulama i le tedavi  protokol lerini  sürdürme ?ans? bulacaklar. Bu sayede günlük 
i laç almay? unutan hastalar için de?erl i  bi r al ternati f metod üreti lmi? olurken, bu 
yeni  tedavi  protokolü insan antikorlar?ndan üreti ldi?i  için ?imdik i  i laçlara göre 
daha az yan etk i leri  olacakt?r" dedi .

Bi l im insanlar? ba????kl?k sistemi  i laç tedavisi  olmadan HIV i le ba?ar?yla 
mücadele edebi len az say?da insan üzerinde yapt?k lar? ara?t?rma sonucunda 
3BNC117 ve 10-1074 olarak adland?r?lan ik i  antikor tespi t ett i ler. Bu ik i  antikor HIV 
vi rüsünün d???nda bulunan proteinleri  ik i  fark l? aç?dan hedefleyip hastan?n 
ba????kl?k sistemini  HIV vi rüsüne kar?? faal iyete geçi riyor.

Günümüzde baz? kanser i laçlar? benzer yöntem kul lanarak, tümörlerle hastalar?n 
ba????kl?k sistemini  aktive ederek mücadele ediyorlar. Fakat bu yakla??m HIV 
tedavisinde güvenl i  ve efekti f olarak henüz kul lan?lamam??t?.

Yap?lan deneylerden bi risinde dokuz HIV hastas? anti retrovi ral  haplar? almay? 
b?rakt? ve alt? hafta 
boyunca ik i  anti -HIV 
antikorunun üç ayr? 
infüzyonunu ald?. Bu 
hastalarda HIV 
vi rüsünün 15 i la 30 
hafta aras?nda 
bask?lanabi ldi?i , 
hastalar?n yar?s?nda 
ise HIV'nin en az 21 
hafta boyunca 
bast?r?ld??? görüldü. 
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Deney sürecinde baz? hastalarda hafi f yorgunluk bel i r t i leri  gözlenleni rken, genel 
olarak hastalarda bunun d???nda ba?ka ciddi  bi r yan etk i  görülmedi . Bu deneyin 
dikkat edi lmesi  gereken önemli  bi r noktas? ise; hastalar deney öncesinde 
anti retrovi ral  hap ald?klar? için kanlar?nda dola?an HIV bulunmamas?yd?.

?k inci  deneyde ise HIV hastas? olan ancak anti retrovi ral  hap almad??? için 
kan?nda HIV vi rüsü dola?an yedi  hasta i le deney gerçekle?ti ri ldi . Ara?t?rmac?lar 
HIV kar??t? antikorlara yan?t verebi lecek HIV varyantlara sahip hastalar? özel l ik le 
seçti . Deneye kat?lan hastalara her ik i  antikoru içeren infüsyonlar al t? hafta 
boyunca bi rer kez ya da üçer kez yap?ld?. Ara?t?rmac?lar?n Nature dergisine 
verdigi  bi lgiye göre, tedavi  ertesinde çal??maya kat?lan hastalar?n kanlar?nda 
bulunan HIV seviyelerinde önemli  düzeyde azalma tespi t edi ldi . 

Genelde HIV ara?t?rmac?lar?n? zorlayan konular?n ba??nda, vi rüsün tedavide 
kul lan?lan i laca kar?? di renç gel i?t i rme potansiyel i  olmas? gel i r. Bu deneyde ise 
hastalar?n hiçbi ri  her ik i  antikora kar?? di renç gel i?t i rmedi .

Ekip d???ndan bi r ara?t?rmac? 
olan Dr. Anthony Moody de, 
ba?ka HIV tedavi lerinde de 
görüldü?ü gibi  gelecekte bu 
hastalar?n antikorlara tepki  
vermeyi  b?rakabi lece?i  
unutulmamal? diyor: ?Hem 
anti retrovi ral ler hem de 
antikorlar sadece HIV-1 
su?lar?na kar?? etk i l idi r, bu 
yüzden önceden di renç 
gel i?t i rmi? hastalarda veya 

di rençl i  vi rüslerle kar??la?an hastalarda tedavi  etk in olmayabi l i r.?

Bir ba?ka ara?t?rmac? Dr. Katharine Bar, günümüzde anti retrovi ral  haplarla 
gerçekle?ti ri lmekte olan HIV tedavisine alternati f olarak bu ik i  deneyde 
kul lan?lan ve geni? çapta nötral ize edici  olan antikorlar?n, vi rüsü bask?layabi lme 
ve enfekte olmu? hücreleri  vücuttan temizleme potansiyel ine sahip oldu?unu 
söyledi . Bar, ?Anti retrovi ral ler HIV repl ikasyonunu bast?rabi lmekte fakat vi rüs 
bula?m?? ve gizl i  kalm?? hücreleri  temizlemeyi  ba?aramamakt?r. Yap?lan 
deneylerde kul lan?lan geni? çapta nötral ize edici  antikorlar, HIV enfekte hücreleri  
hedefleyebi l i r ve bi r tedavi  stratejisinin parças? olma potansiyel ine sahipti r.? dedi . 

Daha Fazlas? Doktorclub Sa?l?k Haberleri'nde

https://doktorclub.com/saglik40-detail.php?postId=18345


Dü?ük Mal iyet l i  Ul trason Gel i?t i r i lebi lecek
Bri t ish Columbia Üniversi tesi 'nden mühendisler, ul trason taray?c?lar?n?n 
maliyetini  100 $ 'a kadar dü?ürecek yeni  bi r ul trason dönü?türücü prob 
gel i?t i rdi ler.

Ara?t?rmac?lar?n patent bekleyen inovasyonlar?, ak?l l? telefonlar üzerinde 
çal??abi len, giyi lebi l i r ürün s?n?f?nda olan ta??nabi l i r bi r cihaz. Geleneksel ul trason 
taray?c?lar? piezoelektrik  kristal leri  kul lanarak vücudun iç k?s?mlar?n? görüntüler 
ve sonogram olu?turmak için bi r bi lgisayara gönderi r. Bu kristal ler gerçekten 
ultrason cihazlar?n?n kalbi , ama üretimleri  zor ve pahal?d?r. Ara?t?rmac?lar, 
piezoelektrik  kristal lerini , pol imer reçineden yap?lm?? olan küçük t i tre?imli  
tamburlar i le de?i?ti rdi . Bunlar daha ucuz olan pol iCMUT'ler (pol imer kapasi t i f 
mikro-i?lenmi? ultrason dönü?türücüler) olarak adland?r?ld?.

Maliyet tasarruflar?na ek olarak, pol iCMUTs olarak adland?r?lan cihazlar, güç için 
sadece 10 volt gerekti riyor. Bu, implante edi lebi l i r uygulamalar da dahi l  olmak 
üzere çok küçük t?bbi  araçlara dahi l  edi lebi lecekleri  anlam?na gel iyor. Ayn? 
zamanda transdüserlerin ürett i?i  görüntüyü gösteren çok ak?l l? telefonlar 
taraf?ndan çal??t?r?lacak elde ta??nabi l i r ul trasonlar için de kul lan?labi lecek. 
Elektrik  ve bi lgisayar mühendisl i?i  profesörü olan Edmond Cretu, "UBC'de 
gel i?t i rdi?imiz cihaz taraf?ndan üreti len görüntüler, piezoelektrik  dönü?türücüler 
taraf?ndan üreti len geleneksel sonogramlardan daha keskin ve hatta daha 
ayr?nt?l?. Ayr?ca dönü?türücümüz, ri ji t  ul trason problar?n?n aksine daha fazla 
tarama ve vücuda sar?labi len esnek bi r malzemeye yerle?ti ri lme potansiyel ine 
sahip" diyor. 

Makine mühendisl i?i  ve elektrik  ve 
bi lgisayar mühendisl i?i  profesörü 
olan Robert Rohl ing, ara?t?rman?n bi r 
sonrak i  ad?m?nda çok çe?i t l i  
prototipler gel i?t i receklerini  ve 
sonunda cihazlar?n? k l inik  
uygulamalarda test etmeyi  
hedefledik lerini  söyledi . Rohl ing, ?Bu 
dönü?türücüleri  minyatürle?ti rebi l i r 
ve damarlar?n içine bakmak için 
kul lanabi l i rsiniz. Ya da gö?sünüze 
yap??t?rabi l i r ve günlük hayat?n?zda 

kalbinizin sürek l i  izlenmesini  sa?layabi l i rsiniz. Bu teknoloji  bize çok fark l? 
olas?l?k lar sunuyor? diyor.

Daha Fazlas? Doktorclub Sa?l?k Haberleri'nde
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Cengiz Alk??

SGD Dan??manl?k

 TSM Ali  yeni  piyasaya ç?kan ürünleri  olan antibiyoti?i  Dr. Cem?e çok iyi  tan?t?m 
yapt??? dü?üncesiyle odadan ç?kt?. Tüm sorular? iyi  yan?tlad???n?, i lac?n hastal??a 
faydas?n? iyi  aktard???n?, Dr. Cem?in de bunlardan etk i lenerek uygun hastada 
ürünü deneyebi lece?ini  söylemesi  de keyfini  art?rm??t?. Al i , yeni  ürünün 
lansman?na i lk  ba?ta i l i?k i lerinin iyi  oldu?u, rahat sunum yapaca?? doktorlardan 
ba?lamaya karar? vermesinin ne kadar do?ru oldu?unu tekrar dü?ündü. Dr. Cem 
i le hafta sonlar? da bulu?uyorlar, baz? sosyal programlara bi rl ik te kat?l?yorlard?.

Yakla??k 10 gündür kesi lmeyen öksürük ve ba? a?r?s? rahats?zl??? olan Hasan 
sabah uyand???nda ?ikâyetlerinin devam etmesi  üzerine doktora gi tmeye karar 
verdi . Sa?l?k Oca??na gi tmeden önce iç çama??rlar?n? de?i?ti rdi , k?z? Arzu?nun 
yard?m?yla gi tt i?i  sa?l?k oca??nda Dr. Cem?e ?ikâyetlerini  anlatt?. Doktor muayene 
ett ik ten sonra üst solunum yol lar? ?ikâyeti  i le gelen hastas? Hasan?a antibiyotik  
yazmaya karar verdi . Tam reçeteyi  yazacakken, TSM Ali?nin tan?tt??? yeni  
antibiyotik  ak l?na geldi  ve iyi  bi r tercih oldu?unu dü?ündü?ü için de reçeteye yeni  
ç?kan ürünü yazd?.

Hasan doktorun reçetesi  ald? ve eczaneye gi tt i , söyledi?i  ?eki lde i lac? tok karn?na 
sabah ve ak?am bi rer adet bol suyla ald?.

?laç sektörü dünyada ve ülkemizde son 30 y?lda çok fark l? a?amalardan geçti . Bu 
a?amalarda fark l? a??rl?k merkezleri  sektörün ak???n? etk i ledi  ve ?eki l  almas?n? 
sa?lad?. Amerika ve Avrupa?da etk i l i  olan durumlar, yak la??mlar ve uygulamalar 
ortalama 5- 10 y?l içinde ülkemizde de a??rl???n? hissett i rdi .

?laç sektörü ülkemizde 90?l? y?l lar?n sonlar?na kadar 1.0 etk isinde kald?. Sektörün 
ak???n? bel i rleyen ve sonuçlar? etk i leyen üç nokta vard?.

1 Sat?? Temsi lci leri   

2 Doktorlar

3 Eczac?lar

Fi rmalar?n ç?k?? noktalar? ve sonuçlar? etk i lemeleri  Sat?? Temsi lci leri  üzerinden 
oluyor, hedef k i t leleriyle i let i?imlerini  onlar üzerinden sa?l?yorlard?.  

?LAÇ 4.0

?LAÇTAN ÖTE?    

42|  H EALTH  4.0 M agazi n



Do?al olarak da, i laç fi rmalar? içinde sat?? kökenl i  olanlar?n yönetimsel 
kademelerde ve fi rma içlerinde a??rl?k lar? oldukça fazlayd?.

Ayn? zamanda, doktorlar?n tercihleri , ko?ulsuz kabul görürdü. Bu durum, i laç 
kul lan?m?nda en bel i rleyici  k i t lenin doktorlar olmas?n? sa?lard?. ?laç fi rmalar? 
doktorlara daha etk i l i  tan?t?mlar yapabi lmek için onlar? kategorize ederek, 
segmentasyon /seleksiyonlar? yaparak tan?t?m planlar?n? olu?turuyorlard?.

Ürünün jeneri?i  varsa, eczaneler de bu ?art larda etk i l i  oluyorlard?.

?laç fi rmalar? tüm strateji lerini , a??rl?k l? bel i r t t i?imiz üç nokta üzerinden yapard?. 
Sat?? temsi lci lerine yüksek maa? ve primlerin veri ldi?i  bu dönemde, promosyon 
materyal lerine ciddi  bütçeler ayr?l?rd?. Fi rmalardaki  Sat?? Temsi lci lerin 
say?lar?n?n çok ciddi  oranda artmas? bu strateji lerinin do?al sonuçlar?yd?. 
Böylece doktor ve eczane ziyaret s?k l???n? art?r?larak sonuçlar? etk i l iyorlard?.  
Ancak, y?l lar içinde sat?? temsi lci lerinin say?lar?n?n art?r?larak sonuç alma 
e?i l imi  bi r noktadan sonra doyum a?amas?na geldi . Önce bat? dünyas?nda 
ba?layan pazarlama faal iyetlerinin a??rl??? 90?l? y?l lar?n ortalar?ndan i t ibaren 
ülkemizde de sektör içinde etk isini  daha fazla gösterdi . Yuvarlak masa 
toplant?lar?, doktor konu?mac?lar, k l inik  çal??malar? içeren sunumlar? vb. i laç 
?i rketlerinde pazarlaman?n a??rl???n? art?rd? ve pazarlama departmanlar? 
i laçlar?n tan?t?m?nda yön bel i rlemede daha önemli  bi r konuma yükseldi ler. 
Geçmi? y?l lara oran jenerik  ürünlerin say?s? ve pazar paylar? artm??t?. 

 Dr. Cem, resmi kurumlar?n geçen y?l yay?nlanan tebl i? i le art?k baz? ürünleri  
reçete edemiyece?ini  görmü?tü. Bugün yeni  gelen tebl i? i le de baz? i laçlar? RPT 
bi le yapamayacakt?. Bu duruma bi raz can? s?k?lm??t?, doktor olarak baz? 
yetk i lerinin el inden al?nmas? keyfini  kaç?rm??t?. Daha önce haftada bi r- ik i  s?kça 
ziyaret eden TSM Ali?nin ziyaret say?lar? önce azalm??, fi rman?n ald??? kararla da 
tamamen kesi lmi?ti . Yak?n arkada? olduklar? için zaman zaman hafta sonu 
görü?meleri  devam ediyordu. Al i?nin 
çal??ma alan? de?i?mi?ti , ziyaretlerini  
sadece uzman doktorlara yap?yordu. 
A??rl?k l? olarak zaman?n?n ço?unu e?i t im 
hastanelerin de geçi riyordu.

E?i t im Hastanesinde Asistan olan 
Dr.Sevgi , hastas? Arzu?nun muayenesi  
uzad???ndan kat?lmay? planlad??? 
toplant?ya bi raz gecikmi?ti . H?zl? 
ad?mlarla da hareket etse toplant?ya geç 
kalm??t?. TSM Ali?ye de kat?laca??na dai r 
söz verdi?i  için geç kalsa da kap?y? 
çalarak içeri  gi rdi .



    

TSM Ali , Pazarlama Departman??n?n organize ett i?i  ?Uzmanla Bulu?ma? 
toplant?s?nda asistan doktorlar? ö?le aras?nda bi r araya geti rmi?, Üniversi te?den 
gelen bi r hocan?n da asistan doktorlara yeni  tedavi  ?eki l lerini  aktarmas?n? 
sa?lam??t?.

 Ülkemizde 2000?l i  y?l lar?n ba??nda i laçta 2.0 kendini  hissett i rdi . ?laçlar?n 
kul lan?m? ve piyasada etk inl ik lerinde a??rl?k l? olarak geri  ödeme kurumlar? ve 
resmi sa?l?k otori teleri  daha etk in hale geldi . Bi rçok konuda standart lar?n 
olu?turulmas? ve uygulanmas?nda etk i l i  oldular. Doktorlar?n i laç tercihleriyle i lgi l i  
standart lar?n olu?turulmas?, ürünlerin ruhsat ve endikasyon standart lar?n?n kabul 
edi lmesi , tan?t?m i lkelerinin bel i r t i ldi?i  ?ek i lde uygulanmas? vb. bunlardan 
baz?lar?yd?. 

Tüm sat?? ek ibinin bu plans?z toplant?s? sadece Al i?de de?i l  tüm çal??anlarda 
huzursuzlu?a neden olmu?tu. Son zamanlarda ?i rket i le i lgi l i  olumsuz dedikodular 
Al i?nin de kula??na gel iyordu, bunlar her zamanki  saha dedikodular? diye 
dü?ünüyordu. Ancak, o gün hava bi raz fark l?yd?.  ?nsan Kaynaklar? Yöneticisi  ve 
Genel Müdür sahneye bi rl ik te ç?kt?lar. Çok k?sa bi r konu?mayla ?i rkette bi r 
daralmaya gidi ldi?ini  ve tüm departmanlarda yüzde el l iye yak?n, i?ten ayr?lmalar 
olaca??n? söyledi ler. Ve o gün Al i  de i?ten ayr?lanlar aras?nda kendinin de 
oldu?unu ö?rendi .

Bu yeni  olu?an ?art larla bi rl ik te ?i rket içlerinde farmako-ekonomist, resmi 
i l i?k i ler yetk i l isi , pazara eri?im uzmanlar? vb. yeni  pozisyonlar bi rçok ?i rkette 
aç?ld?. Ruhsat gibi  departmanlar ?i rket içlerinde daha etk i l i  hale geldi ler. ?laç 
?i rketlerinde çal??an sat?? temsi lci lerinin say?lar? ciddi  oranda azald?. Eczane 
karl?l?k lar? dü?tü.

Ülkemizde 2000?l i  y?l lar?n sonlar?na do?ru a??rl?k merkezine ?hasta? oturdu. Ve i laç 
3.0 ba?lad?. Hasta, i lk  olarak hastal??? internette ö?reniyor, ya da i lac?n?n ödenmesi  
için resmi otori te üzerinde bask? olu?turuyordu, doktorun tedavi  ak???n? daha çok 
sorgulamaya ba?lam??t?. Bazen doktor etken madde olarak fark l? tercihte bulunsa 
bi le, hasta kendi  talep ett i?i  ürün için fark ödemek ya da ödememek için olaylar? 
sorguluyordu. Böylel ik le, i laç ?i rketleri , resmi otori teler, hastaneler ve doktorlar 
i lac?n kul lan?c?s? olan ?hasta?y? daha çok anlamaya ba?lad?klar? dönem ortaya 
ç?kt?. 

Hasan??n k?z? Arzu büyümü?tü ve o gün kendini  iyi  hissetmiyordu, tari f edemedi?i  
bi r a?r? vard?, hemen bi lgisayar?ndan internete gi rerek kendine göre 
rahats?zl?k lar? tan?mlayarak ne olabi lece?ine bakt?. Durumunu i fade eden olumlu 
?  olumsuz bi lgi ler aras?nda kafas? kar??m??t?. Bi r an ak l?na en kötüsünü geti rdi  ve 
içi  ürperdi . Sabah olur olmaz devlet hastanesine gi tt i . Pol ik l inik tek i  doktorlar 
aras?ndan daha önceden de bi rkaç kez muayene oldu?u Dr.Sevgi?yi  tercih etmi?ti .



 ?laç 3.0?la bi rl ik te hastada fark?ndal?k gel i?t i rme çal??malar? daha da artt?. Resmi 
otori teler, toplumda hastal?k lar?n ya da korunmalar?n fark?ndal?k lar?yla i lgi l i  
hastay? bi lgi lendi rme ya da dikkat çekmek için televizyon dahi l  bi r çok fark l? 
mecra kul lan?yorlard?.  Doktorlar kendi lerini  hastaya daha iyi  i fade etmek için 
k i?isel web si teleri , blog, röportaj vb. kul lan?m?n? art?rd?lar. Hastaneler hastalar 
için daha iyi  bak?m ?art lar? ortaya koydular, eczaneler daha fazla bi lgi lendi rici  
oldular, ?laç ?i rketleri  ürün geri  ödemede de?i lse hastay? bi lgi lendi rici  çal??malar? 
art?rd?lar. Ürün geri  ödemedeyse tabi  k i  doktora tan?t?ma devam ett i ler, doktor 
tan?t?mlar?n?n daha etk i l i  olmas? için bu dönemde doktor segmentasyonuna i lave, 
hasta segmentasyonu yapt?lar, fark l? hasta profi l lerinin (ya?/çal??ma durumu/ tek 
ba??na ya?ama durumu/bak?ma muhtaçl?k/daha önce tedavi  al?p-almama vb.) 
detaylar?na göre hasta segmentlerini  tan?t?mlar?n? zenginle?ti rerek doktorun 
hastay? daha iyi /duygusal olarak da alg?lamas?na katk? sundular. 

Doktor uzmanl?k dernekleri  internet, televizyon, gazete üzerinden genel olarak ya 
da taramalar yoluyla yüz yüze kendi  uzmanl?k alanlar?yla i lgi l i  hastalar?, 
hastal?k lar? bi lgi lendi rme ve fark?ndal?k çal??malar? yapt?lar. Hastalar ise daha 
organize hareket edebi lmek için hastal?k larla i lgi l i  hasta derneklerini  kurdular. 

Hasan??n rahats?zl??? ya?? i lerledikçe daha da artm??t?. Arzu ise evlendik ten sonra 
ba?ka bi r ?ehi rde ya?amaya ba?lam??t?.  Bazen babas? yan?na gel iyor, ancak fark l? 
?ehi rde arkada?lar? olmad???ndan can s?k?nt?s? ve esk i  an?lar?n özlemiyle hemen 
evine geri  dönüyordu. Arzu, babas?n?n evde tek ba??na ya?amas?ndan dolay? onu 
sürek l i  telefonla kontrol ediyor, ula?amad???nda meraklan?yor, gecenin bi r 
vaktinde babas? ak l?na tak?l?yor ancak, onu uyand?rabi lece?i  endi?esiyle 
arayam?yor, içi  içini  yiyordu. Ayn? ?eki lde Hasan da, hem arkada?lar?yla 
görü?mek hem de evinde ya?amak ist iyor, ancak ya i lac? almay? unutursam veya 
dozu az gel i rse ya da dü?er kal?rsam nas?l haber veri rim endi?elerini  ta??yordu. 
Bu durum, ik isi  için de çok stresl i  ve yorucuydu. 

Ancak, geçen ay babas?n?n koluna, bi lek l ik  benzeri  bi r malzemeyi  derisine 
yap??t?rm??lard?. Bi lek l ik  tüm hareketlerini , kan bas?nc?n?, kalp at?m h?z?n?, i lac?n 
kan konsantrasyonunu vb. tak ip ediyordu, tüm bi lgi ler Hasan??n doktoruna da 
an?nda gidiyordu. Bunlara i laveten bi lek l i?in içine en önemli  i lac?n?n bi rkaç 
dozluk hal ini  rezerv ?ekl inde yerle?ti rmi?ler, gece doz yetersiz kal?rsa oradan 
devreye otomatik  gi recek ?ekl ide programlanm??t?. Ayr?c? önemli  bi r durum 
olursa doktoru da bi lgi lendi rmek için alarm devreye gi riyordu. Tüm bunlara 
i laveten basi t bi r bi lgi lendi rme de Arzu?nun cep telefonuna gidiyor, o anda babas? 
nerede, evde mi , d??ar?da m?, uyuyor ya da hareket hal inde mi , günlük i laçlar?n? 
tam ald? m? vb. sorular art?k can?n? s?km?yordu. Bu durum hem Hasan?? hem de 
Arzu?yu çok mutlu etmi?ti . Arzu, babas?na bi lek l ik  tak?ld???ndan beri  kendini  iyi  
hissediyordu. 



Tüm dünya yeni  bi r döneme gi rdi  i laç sektörü de bundan Ar-Ge, tan?t?m, i? 
bi rl ik leri , yönetim ?ekl i  vb. bi r çok ?eki lde etk i lendi  özel l ik le ülkemizde geçen 1-2 
y?l içinde i laç 4.0??n ip uçlar? devreye gi rdi .

Art?k sadece kendi  pazar?na, çal??an?na, doktoruna, eczanene, kendi  ülkene, 
içinde bulundu?un sektörüne vb. bakarak yol alma ?ans?n azald?. En önemlisi  
rak ipleriniz bi ldi?iniz rak ipler olmayacak hatta mevcut durumda sektörde olan 
rak iplerinizde olmayacak, sektör d???ndan gelecek olanlar olacakt?r. Ancak 
bunlar? do?ru yakalarsan?z da belk i  de bu devrimsel de?i?im en büyük gücünüz 
olacakt?r. 

Arzu muayeneden ç?kt? ve doktorun önerdi?i  i lac? almaya eczaneye gi tt i?inde, 
eczac? i lac? ücretsiz veremeyece?ini  söyledi . Arzu ?a?k?nl?k la nedenini  
sordu?unda, eczac? tekrar bi lgisayara bak?p, ba??n? kald?rarak aç?klamada 
bulunur. Siz sigara kul lanmaya devam etmi?siniz, kan testinizde ç?km??, size 
b?rakman?z için 6 ay süre tan?nm?? ve bu durum da size bel i r t i lmi?. Arzu durumu 
anlam??t?. Kendine k?zm??t?, ?u sigaray? b?rakamam??t?. Eczac?, konu?mas?n?n 
devam?nda, e?er 3 y?l içinde de b?rakmazsa i leride do?abi lecek ba?ka 
hastal?k lar?n tedavi lerinin de bu durumdan etk i lenece?ini  ve i lac? tamamen kendi  
maddi  imkânlar? i le temin edebi lece?ini  bel i r t t i?inde Arzu, sigaray? kesin 
b?rakma zaman?n?n geldi?ine karar vermi?ti .

Bi l i?im Teknolojisindeki  yeni l ik ler ?laç 4.0??n 
temelini  olu?turuyor ve ?eki l  veriyor. ?laçta 
a??rl?k merkezine oturuyor. Do?al olarak 
sektörde mühendisler sadece üretimde de?i l , 
di?er departmanlarda da daha fazla yer 
alacaklard?r.

?laç 4.0 i le yak?n zamanda bizi  bi r çok fark l? 
yak la??mlar beklemektedi r.

?laç i le medikal sektörlerin daha yak?n 
çal??malar? olacakt?r. Bi rbi rlerini  olumlu yönde 
etk i leyen i? bi rl ik leri  yapanlar daha fazla yol 
alacaklard?r.

Ayn? ?eki lde i laç ve bi l i?im teknoloji  
sektörlerinde i? bi rl ik lerinde sinerjiyi  

yakalayanlar da avantajl? olacaklard?r. Hizmet sektörüyle daha inovati f çal??malar 
ortaya ç?karmak zorunda kalacaklard?r. 

Big Data?dan daha iyi  yararlananlar daha çok yol alacaklard?r. Gen teknoloji leri , 
ak?l l? i laçlar, biyoteknolojik  ürünler ve di ji tal  imkânlarla tan? ve tedavi ler daha 
etk i l i  olacakt?r, böylece bi reyler hastaneye daha az giderek tan? alacak, tedavi  
olmalar? hem daha pratik , hem de ekonomik ve konforlu olacakt?r. Hastalar robot 
doktorlarla, hem?irelerle, bak?c?larla tan??acaklard?r.



Profesör olan Dr.Sevgi , bi r yandan hastalar?yla i lgi leni rken di?er yandan da 
akademik çal??malar?na h?z kesmeden devam ediyordu. Hastas?n? yolcu ett ik ten 
sonra randevu ak???na bakt???nda i laç fi rmas?n?n randevusu vard?. 

Fi rmalar tan?t?m ve çal??malar? mai l  üzerinden randevu alarak yap?yorlard?. Bu 
görü?me onun için ayr?ca önemliydi , hemen tarih verdi . Çünkü randevunun 
konusu, yak?n zamanda ç?kan yeni  ak?l l? i lac?n tan?t?m?yd?. Yeni  ak?l l? i lac?n 
uygulama ?ekl i  fark l?yd?. Basi t bi r aparat yard?m?yla   uygulan?yordu. ?laç 
fi rmas?n?n temsi lcisinin uygulama ?ekl i  konusunda bi lgi  payla??m?nda bulunacak 
olmas?, Dr.Sevgi  için önemliydi . 

Sekreterine haber verip odas?na davet ett i?inde içeriye her zamanki  bak?ml? ve 
enerjik  hal iyle Nazl? gi rdi .  

Son 30 y?lda i laç sektöründe baz? ak??lar de?i?ti . Ancak, baz?lar? yeni  ?eki l  al?rken, 
baz?lar? da ayn? kalacakt?r. En önemli  de?i?ik l ik ,  ?Tedaviden Öte?? yakla??mlar 
oldu? Sektör tam 4.0? a geldi?inde ortadaki  ürünün ad? ??laçtan Öte ?..? olacakt?r. 
Sektörün ad? ne olur? Bi lmiyorum. Sadece tedavi  etmek, ya da semptom gidermek 
yeterl i  de?i l , en etk i l i  hizmeti  vermek için yeni  paradigmalar yaratanlar, yeni  i? 
bi rl ik leri  olu?turanlar, payda?larla i l i?k i leri  gel i?t i renler daha fazla yol 
alacaklard?r. Bunun için de resme daha büyük çerçeveden bakmak gerek l idi r.

Neler de?i?meyecekti r? 1.0, 2.0, 3.0 ya da 4.0?da her bi ri  kendi  içinde küçük 
evrimler ya?asa da etk i leri  ayn? olan ?de?er yaratmak?, ?bi lgiyi  kul lanmak? ?i let i?im? 
ve ?güveni l i r olmak? de?i?meyecekti r. Bu unsurlar, i laç ?i rketleri  aç?s?ndan da 
halen en önemli  fark  yarat?c?lar? olacakt?r.  

Nazl? merkez ofise geldi . Üç y?ld?r çal??t??? ?i rketi  bu kadar benimseyece?ini  i lk  i? 
ba?vurusunu yaparken kendisi  de tahmin etmiyordu. Kar??la?t??? i? arkada?lar?yla 
selamla?t?ktan sonra ana kap?dan geçti .  Çal??ma alan?n?n gi ri?inde, ?i rketin 
mottosu çok ??k ve herkesin görece?i  ?eki lde duvarda parl?yordu. ?Dürüst olmak 
GÜÇtür. Biz zoru da severiz, çünkü biz GÜÇlüyüz.??  ?i rketin en önemli  de?eri  olan 
?Güveni l i r olmak? tüm çal??anlar taraf?ndan ko?ulsuz benimsenmi?, en önemli  
davran?? ?ekl iydi . ?lk  i? gününde ?nsan Kaynaklar? Yöneticisi  Zeynep Han?m 
mottoyu ve dürüstlü?ü i ronik  bi r ?ek i lde çok iyi  aktarm??t?. Nazl??y? i? 
arkada?lar?yla tan??t?rma program? çerçevesinde bi rl ik te ?i rket içinde yürürken 
mottonun önüne geldik lerini  el ini  kald?rm?? tane tane okuduktan sonra kararl? bi r 
ses tonuyla devam etmi?ti . ?Mottomuz hem dürüst kalabi lmenin zorlu?unu hem 
de bunu ba?ar?rsan?z dürüstlük en büyük GÜÇ oldu?unu ya da ancak GÜÇlü olanla 
her durum ve ?artta bunu ba?arabi l i r? dedik ten sonra ?Senin gözlerinde bu GÜCü 
gördük, ho? geldin Nazl?? demi?ti . 

Nazl? bu sohbetten çok etk i lenmi?ti  hatta Nazl??n?n bi lgisayar aç?l?? mesaj? sanki  
mottonun etk i lerini  yans?tm??t?;  

 ?Dürüst de?i lseniz, hiçbi r ?eyin önemi yoktur.  

 Ama e?er dürüstseniz, hiçbi r ?eyin önemi yoktur.?



Güne? Enerjisi  ?le Çal??an ve 
Ci lde Yap??an Kalp Monitörü 

Gel i?t i r i ldi
Bi l im insanlar? güne? enerjisinden güç alan, ci lde yap??arak i?lev gören ve kalp 
moni törizasyonu için kul lan?labi lecek organik  ve ultra esnek bi r sensör 
gel i?t i rdi ler.

Do?rudan insan derisine veya dokuya yerle?ebi len ve kendi  kendine çal??an 
cihazlar, t?bbi  uygulamalar için büyük bi r potansiyele sahip. Bu t ip cihazlar, 
gerçek zamanl? olarak kalp ve beyin fonksiyonunlar?n? görüntülemek için 
kul lan?labi l i rler. Fakat bataryalar?n çok yer kaplamas? ve yetersiz güç deste?i  
nedeniyle uzun sürel i  kul lan?lmalar? henüz pek mümkün de?i l . Ayr?ca elektrik  
kayna??ndan gelen gürültü interferans? olu?umu ve konfor kayb? nedeniyle de 
uzun sürel i  kul lan?ma uygun de?i l ler. ?imdi  bi l im insanlar? bu yeni  çal??mada 
biyolojik  fonksiyonlar? ölçmek için kul lan?labi lecek elektrok imyasal transistör 
olarak adland?r?lan organik  bi r duyusal cihaz?, do?rudan organik  güne? hücresine 
entegre ett i ler. Çal??maya teksti lde kul lan?labi lecek esnek bi r fotovoltaik  hücre 
gel i?t i rerek ba?lad?lar ve cihaz? kul lanarak fareler ve insanlarda gün ?????nda kalp 
at?m say?s?n? ölçebi ldi ler. 

Bu tür cihazlar için temel iht iyaç kesintisiz ve yeterl i  bi r enerji  kayna??. 
Ara?t?rmac?lar yapt?k lar? çal??mada solar hücreler üzerinde nano-yüzey aral??? 
kul lanarak yüksek foto-çevrim verimi(PCE - photo-conversion efficiency) ve 
ba??ms?z ???k aç?s? sa?lad?lar. Bu sayede yüzde 10.5'l ik  bi r PCE'ye ve gram ba??na 
11.46 watt gibi  yüksek bi r güç-a??rl?k oran?na ula??larak, organik  fotovoltaik lerin 
si l ikon bazl? muadi l leri  i le rekabet edebi lecek bi r enerji  verimi  (%15 verim) elde 
edi ldi . 900 bükülmeden sonra sadece %25'l ik  bi r verim kayb? ya?and? (%9.82'den 
%7.33'e), k i  bu de?er beklenti lerin üzerinde idi .

Ürünü hayata geçi rebi lmek için organik  elektrok imyasal transistörler, 1 mikron 
kal?nl???nda ultra ince organik  solar hücrelere entegre edi ldi . Böylel ik le farelerde 
kalp at?mlar?n?n ci l t  üzerinden kaydedi lmesi  sa?land?. Cihaz?n aç?k güne?l i  bi r 
günde gölgedeki  ???k ?iddetine yak?n olan 10.000lux ???k ?iddetinde gayet iyi  
çal??t??? gözlendi . Ayr?ca elektrik  kablolar? olmad???ndan cihaz benzerlerine 
k?yasla çok daha az gürültülü interferans?na maruz kal?yor. 
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Daha Fazlas? Doktorclub Sa?l?k Haberleri'nde

https://doktorclub.com/saglik40-detail.php?postId=18356


Ümit Ceylan
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NASIL B?R GELECEK ?

Sa?l?k,fevkalade önemli  bi r konu,daha önemli  bi r ?ey yok! ?nsanlar doktorlardan 
çok ?ey bekl iyorlar. Gerçekten de doktorlar?n pek çok say?da ?beceri leri? var. Bu 
beceri lerin ba??nda öncel ik le ?unlar? sayabi l i r iz:   

"Kendi  bran??nda uzman olma, en son t?p gel i?melerini  yak?ndan tak ip edebi lme, 
do?ru te?his, farmakoloji  bi lme, yeni  i laçlar? yak?ndan tan?ma, anal iz sonuçlar?n? 
do?ru okuma, hastay? yak?ndan tak ip, hastaya i lgi  ve ?evkat gösterme ve sonuçta 
en uygun bi r ?eki lde hastay? tedavi  etme."   

Kötü haber ?u: Yukar?daki lerin bi r k?sm? için art?k doktora iht iyaç yok; bunlar 
otomatik  bi r ?ek i lde çözümleniyor.   

?yi  haber ise ?u: Bu ?beceri lerin? baz?lar?nda kendisine art?k iht iyaç duyulmayan 
doktor geri  kalan di?er beceri lerde daha da uzmanla??yor. 

Gelece?in doktoru nas?l olacak? Gelece?in sa?l?k sistemi  nas?l olacak? Gelece?in 
i laç endüstrisi  nas?l olacak? Bunlar? bi lmemiz için fal  bakmaya gerek yok, çünkü 
?u anda sa?l?k alan?nda  henüz yayg?nla?mam?? veya deneysel düzeydeki  
çal??malara bakarak gelecek hakk?nda anlaml? bi r f ik i r sahibi  olabi l i r iz.   

?sterseniz bunlar?n baz?lar?na k?saca bi r göz atal?m: 

Sensörler:?u anda mevcut olan baz? sensörler kronik  hastal?k lar? ?moni tor? edip 
olas? bi r krizin erken uyar?lar?n? elektronik  olarak bi r sa?l?k merkezine 
ula?t?r?yorlar. Ayr?ca otomobi l lerde uygulanmaya ba?layan biosensörler, hastada 
yakla?makta olan kalp krizi , epi lepsi  veya hipogl isemi atak lar?n? önceden 
saptay?p hastay? uyar?yor ve böylece trafik  kazalar?n? da önlüyor. Yine bi r ba?ka 
ci l t  sensörü terinizi  anal iz ediyor, veri leri  cep telefonunuza gönderiyor, 
elektol i t lerinizi  ölçüyor. Bu sensör özel l ik le sporcular taraf?ndan kul lan?l?yor ve 
bugünkü fiyat? 10 TL?nin alt?nda.  

A??:Küba?da gel i?t i r i len CimaWax isimli  bi r a?? kanser hücrelerini  ar?yor,buluyor 
ve oradaki  'Growth Factor'u hedefleyerek akci?er kanserini  önleyebi l iyor, hatta 
baz? vakalarda tedavi  ediyor.

Kafatas? So?utucusu: Kemoterapi  sonucu ortaya ç?kan alopesiyi  önlüyor. May?s 
2017?de FDA taraf?ndan onayland?. 

Nöro-Modülasyon Tedavisi : Minimal bi r cerrahi  i?lemle çene alt?na yerle?ti ri len 
bi r implant ve Patch vas?tas?yla di l  ve bo?az uyar?l?yor ve bunun sonucunda uyku 
apnesi  sorunu olan k i?i lerde hava yol lar? aç?k kal?yor. 2018 y?l?nda yayg?n 
uygulama ba?lad?. 
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Hücre Biyolojisi : Mi tokondri ler üzerinde yap?lmakta olan çok yo?un ve detayl? 
ara?t?rmalar kronik  hastal?k lar?n daha iyi  anla??lmas? ve tedavisi ,sa?l?k l? 
ya?lanma ve uzun ya?ama konular?nda son derecede ümit verici  gel i?meler 
gösteriyor. 

Peki , i laç sektöründe durum nas?l?           

Asl?nda i laç fi rmalar? bi rbi rinden bi lgi  sak lad?klar? için sonuçta ciddi  bi r 
bi rik ime sahip olamamakta ve sa?l?k teknolojisinin h?z?na tam olarak ayak 
uyduram?yor gibi  görünmektedi r. Hatta bi r fütürist 'Gelece?in en iyi  i lac?n?n 
bi r i laç fi rmas?ndan de?i l  de,garaj?nda teknolojiyle u?ra?an 19 ya??ndaki  bi r 
gençten gelebi lme iht imal inin hiç de dü?ük olmad???n?' i leri  sürüyor. 

Ama yine de heyecan verici  gel i?meler var; örne?in:

Disl ipidemide biyolojik  tedavi : Biyoteknolojik  i laçlar art?k ?Primary Care? 
hastal?k larda da uygulamaya gi riyor. Yüksek düzeyde LDL kolesterol 
tedavisinde anti  PCSK9 proteni  monoklonal antikorlar? kul lan?l?yor. Bu alanda 
Evolocumab ve Al i rocumab art?k deneysel düzeyi  a?m?? durumdalar.  

Gen Tedavisi : Genetik  bi r hastal?k olan ve körlü?e de yol açabi len Retinal 
Distrofide uygulanmak üzere FDA i lk  defa, Spark Therapeutics?e bi r gen tedavi  
ürünü olan Luxturna isimli  ürün için onay verdi . 

Giyi lebi len ?laçlar: Mobi le wrap-around deni len bi r apl ikasyon hastaya i laç i le 
beraber yutturuluyor ve bu i lac?n ve beraberce al?nan di?er i laçlar?n etk isi  ve 
etk i le?meleri  ak?l l? telefona bi r data serisi  olarak gel iyor. 

Bi r ba?ka örnekte hastaya,sensör içeren bi r mikro cihaz i laçla bi rl ik te 
yutturuluyor, ?izofren veya bipolar depresyonlu hastalar?n i laçlar?n? düzgün 
bi r ?eki lde al?p almad???,uzaktak i  bi r t?p merkezinden tak ip edi l iyor. 

Bu yukar?daki ler size Kurgu-Bi l im gibi  gel iyorsa bi r daha dü?ünün; bi rincisi  
Daichi i -Sankyo, ik incisi  ise Otsuka fi rmalar? taraf?ndan gel i?t i r i lmi? olup, ?u 
anda uygulanmaktalar. 

Veri lebi lecek pek çok örnek daha var,mesela i lk  3D Yaz?c? i laç Spri tam ad?yla 
Aprecia fi rmas? taraf?ndan çoktan pazara veri lmi? durumda. 

Türk iye?de ise, durum pek iç aç?c? de?i l . ?laç fiyatlar? fevkalade yo?un bi r 
pol i t ik  bask? alt?nda. Çok uzun y?l lar i laç sektöründe çal??an bi ri  olarak ?unu 
rahatl?k la söyleyebi l i r im k i ,i laç fi rmalar? b?rak?n benzer hamleleri  yapmay?, 
büyük oranlarda maliyet art??lar? kar??s?nda i laç kal i tesini  ?kabul edi lebi l i r? 
düzeyde tutabi lmek için dahi  büyük çaba sarfetmekteler.

Tek tük gördü?ümüz ?Biyoteknoloji  Yat?r?mlar?? da biyobenzer, yani  yine 
jenerik  ürünler için yap?lmaktad?r.

Büyük yönetmen Frank Capra ?Trendleri  tak ip etmek yerine yeni  trendleri  siz 
yarat?n? diyor ama, anla??lan bizler uzunca bi r süre daha dünyadaki  
gel i?meleri , bi r Capra fi lmi  seyredercesine tak ip etmekle yetinece?iz. 



DOKTORUN NABZI -TEMMUZ 2018 ANKET?M?Z VE SONUÇLARI

2018  Temmuz ay?nda Doktorclub.com platformunda 
Doktorclub üyesi  hek imlerin kat?l?m?yla 
gerçek le?t i rdi?imiz "Hekimlerin ?laç Endüstrisi  ?le ?let i?im 
Tercihleri  " anket imizin sonuçlar?n? sizlerle payla?maktan 
memnuniyet duyuyoruz.

Doktorclub.com



DOKTORUN NABZI -TEMMUZ 2018 ANKET?M?Z VE SONUÇLARI



DOKTORUN NABZI -TEMMUZ 2018 ANKET?M?Z VE SONUÇLARIDOKTORUN NABZI -TEMMUZ 2018 ANKET?M?Z VE SONUÇLARI



DOKTORUN NABZI -TEMMUZ 2018 ANKET?M?Z VE SONUÇLARI



DOKTORUN NABZI -TEMMUZ 2018 ANKET?M?Z VE SONUÇLARIDOKTORUN NABZI -TEMMUZ 2018 ANKET?M?Z VE SONUÇLARI
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