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Dok torclubaw ards 2018'de Fi nale Do?ru
Dok torclub taraf?ndan Ok an Üni versi tesi T?p
Fak ültesi ve ?stanbul Üni versi tesi ?stanbul T?p
Fak ültesi Spor Hek i m li ?i Anabi li m Dal?
bi li m sel i ?bi rli ?i i le düzenlenen Dok torclub
Aw ards 2018 Türk i ye?ni n Sa?l?k Ödülleri ?nde
fi nale k alan adaylar belli oldu.
Dok torclub Aw ards, ülkem i zde sa?l?k sek törü
profesyonelleri ve payda?lar?n?n çal??m alar?n?
daha i yi ye ve daha k ali teli ye yönlendi rm ek ,
sa?l?k hi zm et sunum unda yarat?c?, i lham
Gök çe Yar a?an - CEO, Dok t or clu b
veri ci ve yeni li kçi fi k i rleri n ortaya k onup uygulam aya geçi ri lm esi ni te?vi k etm ek ,
sek törde fark l?l?k ve fark ?ndal?k yaratarak öne ç?k an proje, ara?t?rm a ve
uygulam alar?n artm as?na k atk ?da bulunm ak am ac?yla organi ze edi lm ek te olan
Türk i ye'ni n Sa?l?k Ödülleri etk i nli ?i di r .
Dok torclub CEO?su Gökçe Yara?an yapt???aç?k lam ada 'Ülkem i z geneli nde tüm
sa?l?k profesyonelleri ni n, sa?l?k alan?nda hi zm et veren k urum , k urulu?lar ve
endüstri tem si lci leri ni n yapt?k lar?yeni li kçi ve özveri li çal??m alar?n?sek tör
payda?lar?na duyurabi lecek leri , bi lgi bi ri k i m leri ni ve deneyi m leri ni
sergi leyebi lecek leri Dok torclub Aw ards, her geçen y?l artan k at?l?m ve gösteri len
i lgi i le k ?sa zam anda sa?l?k sek törünün önem li bi r organi zasyonu olm ay?ba?ard?.
Dok torclub Aw ards 2018?e bu y?l 10 ana ba?l?k ve 17 k ategori de 142 adet ba?vuru
yap?ld?. Ba?vurular 10 Ni san - 17 A?ustos 2018 tari hleri aras?nda onli ne olarak
w w w.dok torclubaw ards.com w eb si tesi nden al?n?rken, 20 A?ustos-10 Ek i m 2018
tari hleri aras?nda da onli ne jüri oylam as?na sunuldu. Jüri m i z ba?vurular?
k ategori ye uygunluk ve yeni li kçi yak la??m lar?aç?s?ndan de?erlendi ri p puanlad?.

Ödül Törenimiz 21Aral?k 2018'de ?stanbul Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel KonferansSalonu'nda..

Dok torclubaw ards 2018'de Fi nale Do?ru
Ba?vurular aras?ndan 60 tanesi , ülkem i zi n önde gelen hek i m ve
ak adem i syenleri nden olu?an bi li m sel jüri üyeleri m i z ve sa?l?k endüstri si ni n
li der fi rm alar?n?n yöneti ci leri nden olu?an sek törel jüri üyeleri m i zi n
de?erlendi rm eleri sonucu fi nali st olarak beli rlendi . Bu ön seçi m ertesi nde i se
fi nali stler aras?ndan k azanlar?beli rlem ek üzere, Türk i ye'ni n en büyük di ji tal
hek i m platform u Dok torclub'?n 15.000?i a?an hek i m üyesi ni n oylam as?ba?lad?.?
dedi .
Gök çe Yara?an ayr?ca 'De?erli yeni li kçi çal??m alar?ve Dok torclub Aw ards
2018?e gösterdi k leri i lgi i çi n tüm ba?vuru sahi pleri ne ve her bi r ba?vuruyu
ayr?nt?l?olarak i nceleyerek de?erlendi ren jüri üyeleri m i ze ayr?ayr?te?ek k ür
edi yor, fi nali stleri m i ze son oylam a süreci nde ba?ar?lar di li yoruz. Ödül Töreni
21 Aral?k 2018?de ?stanbul?da?di ye k aydetti .
Her k ategori ni n k azananlar?, sadece hek i m leri n üye olabi ldi ?i platform olan
w w w.dok torclub.com 'da, 11 Kas?m 2018 gece yar?s?na k adar sürecek onli ne
oylam alarla beli rlenecek ve k azananlar 21 Aral?k 2018, Saat 19:00?da ?stanbul
Üni versi tesi Ord. Prof. Dr. Cemi l Bi lsel Konferans Salonu?nda gerçek le?ti ri lecek
ödül töreni nde aç?k lanacak .

Detaylar i çi n :
Dok torclub Aw ards Web Si tesi : https:// dok torclubaw ards.com
Dok torclub Aw ards 2018 Jüri Üyeleri : https:// dok torclubaw ards.com / jury.php
Dok torclub Aw ards 2018 Fi nali stleri : https:// dok torclubaw ards.com / fi nali sts.php

Doktorclubawards 2017 Ödül Töreni'nden

DOKTORCLUB AWARDS 2018 F?NAL?STLER?
YILIN DOKTORU ÖDÜLLER?
Y?l?n Yeni li k çi Temel Bi li mler Dok toru Kategori si
Prof. Dr. Ranan Gülhan Ak ta?: Karaci ?er Kanseri Tan?, Tedavi Ve Prognozunda
Kullan?labi lecek Yaz?l?m Geli ?ti ri lm esi
Prof. Dr. Si nan Çavun: Gli si l-Glutam i ni n Depresyon Hastal???na Kar??Kullan?m ?
Prof. Dr. Juli de Sedef Göçmen: Bi yofi lm le ?li ?k i li Kandi da Enfek si yonlar?n?n
Azalt?lm as?Çal??m as?
Doç. Dr. Ay?en Günel-Özcan: Gluk ok orti k oi d ?le ?ndük lenen Tnfr Protei n Li gand?
(GITRL) Transfek te Edi lm i ? Mezenk i m al Kök Hücreleri n (MKH) Akci ?er Kanseri ne
Etk i si
Prof. Dr. Tuncay Veysel Pek er: Kendi m i ze Özgü Üç Boyutlu Modellem e-Ani m asyonlar,
Sanal Ve Artt?r?lm ?? Gerçek li k Uygulam alar?n?n Üreti lm esi Ve Bunlar?n T?p
E?i ti m i nde Kullan?lm as?
Y?l?n Yeni li k çi Dahi li Bi li mler Dok toru Kategori si
Doç. Dr. U?ur Canpolat: Persi stan Atri yal Fi bri lasyon Tedavi si nde Pulm oner Ven
?zolasyonu Yan?nda Kri yobalon ?le Sol Atri yal Apendi k s ?zolasyonu
Dr. Nevi t Di lmen: Osi ri x Color MRI
Prof. Dr. M ustafa M eti n Donma: Çocuk larda Obezi teyi Etk i leyen Beli rteçleri n
De?erlendi ri lm esi
Prof. Dr. Özgür Kasapçopur: Türk i ye'de Çocuk Rom atoloji Bi li m Dal?n?n
Kurum salla?t?r?lm as?Ve Nadi r Hastal?k lar Hak k ?nda Fark ?ndal?k Yarat?lm as?
Prof. Dr. Ali Ünal : Multi pl Mi yelom Kök Hücreleri ne Kar??Otolog Kök Hücre Ve
Mononük leer Hücreleri nden Dendri ti k Hücre Üreti lm esi (Tüm ör A??s?Üreti lm esi )
Y?l?n Yeni li k çi Cerrahi Bi li mler Dok toru Kategori si
Doç. Dr. Cem Ar?türk : ?k i Fark l?Kardi yovask üler Patoloji ni n Hi bri d Senk roni ze
Tedavi si
Doç. Dr. Deni z Balc?: Li vervi si on Yaz?l?m ?
Prof. Dr. Cumhur K?l?nçer: ?çten Ki li tli ?k i li Sak rum Vi das?
Uz. Dr. Seli m Safal?: Sti m uplexli Ki schner Teli
Doç. Dr. Bek i r Yavuz Uçar: Sk olyoz Cerrahi si nde Yeni Bi r Tek ni k
Y?l?n Yeni li k çi Di ? Hek i mi Kategori si
Dr.Ö?r. Üyesi Zeynep Burçi n Gönen: Di ? Pulpas?Kaynak l?Kök Hücreler
Prof. Dr. Eli f Bahar Tuna ?nce: Çocuk larda Dental Ank si yete Ve A?r?n?n
Azalt?lm as?nda Bi lgi sayar Tek noloji leri ni n Kullan?m ?
Prof. Dr. Kaan Orhan: Çocuk luk Ça??nda S?k Uygulanan Dental Radyografi k
?ncelem eleri ni n Kanser Ri sk i ni n Beli rlenm esi

DOKTORCLUB AWARDS 2018 F?NAL?STLER?
YILIN ?LAÇ ENDÜSTR?S? ÖDÜLLER?
Y?l?n Ar-Ge / ?novasyon Uygulamas?Kategori si
Deva Holdi ng A.?: Anti neoplasti k Ve ?m m ünom odülatör Lenali dom i de ?laç Etken
Maddesi ni n Sentezi Ve ?laç Form unda Üreti m i
Ege Üni versi tesi Eczac?l?k Fak ültesi : Valsartan?n Oral Yolla Kullan?m ??çi n Li pi d
Bazl??laç Ta??y?c?Si stem leri ni n Haz?rlanm as?Ve ?n Vi tro-?n Vi vo De?erlendi ri lm esi
Üzeri ne Çal??m alar
Uluda? Üni versi tesi T?p Fak ültesi : Gli si l-Glutam i ni n Depresyon Hastal???na Kar??
Kullan?m ?

Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi Kategori si
Abdi ?brahi m ?laç: Ak ?lc??laç Kullan?m ?
Allergan Türk i ye: Kutup Y?ld?zlar?
Neutec Inhaler : Tek noloji ?le Bulu?an Mi ni k Kalpler
Novarti s Oncology : Kansere Kar??1'i z!
Santa Farma ?laç: Di nam i k Di nlem e Deneyi m i / ?i zofreni ni n Sesi

YILIN M ED?KAL ENDÜSTR? ÖDÜLLER?
Y?l?n Ar-Ge / ?novasyon Uygulamas?Kategori si
Kardi va M edi k al A.?.: em boVEN Venöz Em boli zasyon Si stem i
Koç Üni versi tesi: Türk i ye?ni n ?lk Yerli Vücut ?çi ne Yerle?ti ri lebi li r Mi nyatür Kalp
Pom pas?Ve Destek Si stem i ni n (Istanbul Heart, Iheart VAD) Geli ?ti ri lm esi Ve ?lk Canl?
Testleri
Strateji k Yeni li k çi Gi ri ?i mler: Östak i Di sfonk si yonu Di agnosti k Ci haz?

Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi Kategori si
GE Healthcare : Zen Odas?- Doz Kontrol Alt?nda

YILIN B?YOTEKNOLOJ? VE GENOM TEKNOLOJ?S? ÖDÜLLER?
Y?l?n Ar-Ge/ ?novasyon Uygulamas?Kategori si
Bi ovalda Sa?l?k Tek noloji leri : S???r Kaynak l?Rejenerati f Bi yogreft
GK Bi otechnology: Peri feral Si ni r Hasarlar??çi n Si ni r Kondui ti Geli ?ti ri lm esi Ve
Üreti m i
VSY Bi yotek noloji Dünyan?n ?lk Ve Tek Si nüsoi dal Göz ?çi Lensi : Acri va Tri nova

DOKTORCLUB AWARDS 2018 F?NAL?STLER?
YILIN SA? LIK PROFESYONEL? ÖDÜLLER?
Y?l?n Yeni li k çi Sa?l?k Profesyoneli Kategori si
M eryem K?l?ç : Mobi l Di yabeti k Ayak Ki ?i sel Bak ?m Si stem i ni n (m -DAKBAS)
Etk i nli ?i ni n De?erlendi ri lm esi
Dr.Ö?r. Üyesi Yeli z Do?an M eri h: ?novasyon Kültürü Olu?turm a; Kelebek Etk i si
Dr.Ö?r. Üyesi Leyla Türk er ?ener: 3 Boyutlu T?bbi Ve Endüstri yel Tasar?m Laboratuvar?

YILIN SA? LIK G?R???M ? ÖDÜLLER?
Y?l?n Ar-Ge / ?novasyon Uygulamas?Kategori si
Asi s Otomasyon : Gi yi lebi li r ?rade Robotu - Voli bot
M HAS Bi li ?i m : Medi k al Hologram Laboratuar?Kurulm as?
M LP Sa?l?k Hi zmetleri : Deri n Ö?renm e Yöntem leri yle Mam ografi Ve Mr
Görüntüleri nden Mem e - Karaci ?er Lezyonlar?n?n Otom ati k Segm entasyonu
Ortho Fi x: Robofi x Roboti k Ortodonti
Sentezfarma ?laç : Varroa Destructor Parazi ti ?le Mücadele ?çi n Kullan?lm ak Üzere
Geli ?ti ri len Uzun Sal?n?m l?Ve Uzun Etk i li Flum etri n ?çeri k li Nanotabanl?Farm asöti k
Ürün

YILIN SA? LIK B?LG? S?STEM LER? ÖDÜLLER?
Y?l?n Yeni li k çi Ürünü / Uygulamas?Kategori si
?sti nye Üni versi tesi M ühendi sli k Fak ültesi : Wi sdom era Kem oterapi Si stem i
Labenk o Bi li ?i m : Phlerobo - Tek Durak ta Kan Alm a
Polymath People: Fi tofarm asi st Projesi : T?bbi Bi tk i ler ?çi n Web, IoS Ve Androi d
Uygulam alar?Olan Bi r Aram a Motoru

YILIN KAM U HASTANELER? VE SA? LIK KURUM LARI ÖDÜLLER?
Y?l?n Yeni li k çi Uygulamas?Kategori si
Alk ü Alanya E?i ti m Ve Ara?t?rma Hastanesi : Sa?l???n?z ?çi n Si ze Bi r Sm s Kadar
Yak ?n?z
Alk ü Alanya E?i ti m Ve Ara?t?rma Hastanesi : Um uda Yürüyoruz..
Esk i ?ehi r ?l Sa?l?k M üdürlü?ü: Hi ppoterapi (Atla Terapi Ve Rehabi li tasyon)
Süreçleri nde Sa?l?k Li sansi yerleri ni n E?i ti m i Ve Uygulam as?Projesi

DOKTORCLUB AWARDS 2018 F?NAL?STLER?
Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi Kategori si
A?r?Devlet Hastanesi : Mi ni k Kalpler Projesi
Hatay ?l Sa?l?k M üdürlü?ü : Gönüllü Genç Sa?l?k Li derleri Projesi (GGSL)
K?rk lareli ?l Sa?l?k M üdürlü?ü : Obezi te Kaderi m i z De?i l Projesi

YILIN ÖZEL HASTANELER VE SA? LIK KURUM LARI ÖDÜLLER?
Y?l?n Yeni li k çi Uygulamas?Kategori si
Anadolu Sa?l?k M erk ezi : Anadolu Sa?l?k Merkezi / Yam m er Projesi
Özel M edi cabi l Hastanesi : "Yal?n Sa?l?k " Uygulam alar??le Hastane ?? Süreçleri ni n
Olu?turulm as?Ve ?yi le?ti ri lm esi
Özel M edli ne Adana Hastanesi : Laboratuvar Bulgular?Ve Hek i m ?laç ?stem leri ?le
Tedavi ni n Etk i nli ?i
Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi Kategori si
Anadolu Sa?l?k M erk ezi : Mem e Kanseri ne Kar??Pem be Top Sahada
KTO Karatay Üni versi tesi T?p Fak ültesi : Haydi Gençli k , Egzersi z ?laçt?r; Hareket Et,
Harekete Li derli k Et
Lok man Hek i m Sa?l?k Grubu: ??i tm e Engelli ler ?çi n ??aret Di li Tercüm an ?sti hdam ?

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

Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi Kategori si
Kansersi z Ya?am Derne?i : KAYD TV, Üm rani ye E?i ti m Ara?t?rm a Hastanesi Çocuk
Hem atoloji -Onk oloji Yatak l?Servi si Projem i z, E?i ti m Ya?aTIR
Theodora Çocuk Hi zmetleri Derne?i : Theodora Sevgi Dok torlar?Projesi
Türk Böbrek Vak f?: Sa?l?k l?Bi r Ya?am ?çi n Beslenm e Ve Hayat Tarz?Öneri leri
Türk i ye ?nsan Kaynak lar?E?i ti m Ve Sa?l?k Vak f? : Önce Sa?l?k Projesi
Türk i ye Sa?l?k Endüstri si ??verenleri Sendi k as?: Tutuk lu Ve Hük üm lülere T?bbi
Ci haz Sek töründe ?sti hdam ?çi n E?i ti m

TümBa?vuruSahiplerineDoktorclubAwards2018'e
Gösterdikleri ?lgi için Tekrar Te?ekkür Ediyor ve
FinalistlerimizeSon Oylamada Ba?ar?lar Diliyoruz..
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Sa?l?k 4.0'da Bi zleri
Neler Bek li yor?
Prof. Dr. Semi h Bask an
Ok an Üni versi tesi
T?p Fak ültesi Dek an?
20.yüzy?l?n ba??nda 1.6 m i lyar olan dünya nüfusu bugün 7.7 m i lyara
ula?m ??t?r. Tahm i nler 2050 y?l?nda da bu say?n?n 10 m i lyara ula?aca??n?
öngörm ek tedi r. Di ?er yandan 65 ya? üstü i nsanlar?n say?s?n?n 242 m i lyon artarak
toplam nüfus i çeri si ndek i pay?n?n %9.4 e ula?m as?bek lenm ek tedi r.
Günüm üz dünyas?nda sa?l?k sek törünün yap?land?r?lm as?ndan, sosyal
güvenli k k urum lar?n?n ödem eleri ne k adar tüm yasal düzenlem eler i nsanlar?n
hasta olduk lar?nda onlara yöneli k tüm uygulam alar?k apsam ak tad?r.
Bütün bu yasal düzenlem eleri n tüm ülkelerde sa?l?k hi zm etleri ne yap?lan
harcam alarda büyük boyutlara ula?t???bi li nen bi r gerçek ti r.2015 y?l?nda 7 Tri lyon
Dolar olarak gerçek le?en k üresel sa?l?k harcam alar?n?n 2020 y?l?nda 8.7 Tri lyon
Dolar sevi yesi ne ula?aca??öngörülm ek tedi r. Yap?lan projek si yonlarda sa?l?k
harcam alar?n?n %77 si ni n geli ?m i ? ülkelerde sabi t k alaca??, buna k ar??n geli ?m ek te
olan ülkelerde i se bu oran?n %23'ten %32 'ye ç?k aca??tahm i n edi lm ek tedi r.
Dünyada ya?am süresi ni n uzam as?i le bi rli k te art?? gösteren en yayg?n
k roni k hastal?k lar olarak tan?m lanan k anser, k oah, obezi te, di yabet ve
k ardi yovask üler hastal?k lar?n k üresel ek onom i ye m ali yeti ni n 47 Tri lyon Dolar'a
ula?aca??öngörülm ek tedi r.
Y?llar öncesi nde elek tri ?i n m uci di Thom as Edi son gelece?i n hek i m leri ni
tan?m larken "Bunlar i laç yazarak hastay?tedavi etm eyecek , di yet ve k i ?i ni n ya?am
tarz?n?düzene k oyarak ve de hastal?k lar?n nedenleri ni ortadan k ald?rarak , bunlar?n
olu?m as?n?engelleyi ci bi r bi çi m de çal??acak lar" dem i ?ti .
??te sözünü etti ?i m i z Sa?l?k 4.0 k i ?i ye özel ve de sa?l?k l?olm a k o?ullar?n?ortaya

k oyan, hastal?k lar?n erken tan?ve tedavi leri ni i çeren yeni m odeller olu?turm ay?
hedeflem ek tedi r.
Asl?nda bu yeni m odeli n tem eli y?llar önce 12 Eylül 1978 tari hi nde yap?lan Tem el
Sa?l?k Hi zm etleri Uluslararas?Kongresi 'nde yay?m lanan Alm a-Ata Bi ldi rgesi 'nde
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tan?m lan?yordu. Am a ne yaz?k k i tüketi m ek onom i si ni n i nan?lm az boyutlara
ula?t???ve toplum lar?zorlad???günüm üzde tüm dünya bu önem li bi ldi rgeyi y?llar
sonra yeni den hat?rlam an?n ve uygulam aya k oym an?n yollar?n?aram ak la m e?gul.
Bu yeni m odelde tüm dünyada oldu?u gi bi ülkem i zde de ya?lanan nüfus ve
onlar?n evde bak ?m hi zm etleri k oruyucu hek i m li k le bi rli k te ön plana ç?k t?.
Yap?lan ara?t?rm alar ya?l?i nsanlar?n gençlere nazaran daha çok i laç
k ulland?k lar?n?ortaya k oym ak tad?r.75 ya??n üzeri i nsanlar?n %38'i en az 4 reçeteli
i laç k ullanm ak tad?rlar. Bunun sonucu olarak k üresel sa?l?k harcam alar?da her
geçen gün artm aya devam etm ek tedi r.
Günüm üzde bi li ?i m tek noloji leri nde ya?anan ola?anüstü geli ?m eler dok torlar?n
yeni ve yo?un t?bbi geli ?m elerden bi lgi sahi bi olm alar?na ve k arar destek
si stem leri i le bunlar?hastalar?n?n hi zm etleri ne sunm alar?na olanak
sa?lam ak tad?r.21.yüzy?lda bi r veri patlam as?i le k ar??k ar??ya bulunm ak tay?z.2010
y?l?nda t?bbi veri leri n i k i k at?na ç?k m as?i çi n yak la??k 2.5 y?l bek lenm ek te i di .2020
y?l?nda bu süreni n 73 gün veya bi r ba?k a deyi ?le 2.5 aya i nece?i öngörülm ek tedi r.
ABD'de 2012 y?l?nda NIH taraf?ndan ba?lat?lan "Bi g Data to Know ledge" gi ri ?i m i ni
buna örnek olarak gösterebi li ri z. Veri leri n etk i n k ullan?m ?sayesi nde ABD Sa?l?k
Si stem i nde harcam alar?n %8 oran?nda dü?ürülerek 300 Mi lyar Dolar tasarruf
yap?labi lece?i öngörülm ek tedi r.
Günüm üz dünyas?nda t?bbi bi lgi ni n üreti m i ve de?i ?i m i çok h?zlanm ?? ve k i ?i ye
özgü ve hedefe yöneli k tedavi leri n strateji leri ni destek leyen yeni yak la??m lar
gündem e gelm eye ba?lam ??t?r.
Bu geli ?m eler k arar verm e süreci ni n yan?s?ra geli ?ti ri lecek tan?ve tedavi
süreçleri ni de etk i lem ek tedi r.

Bu yeni tek noloji leri n
sa?l?k sek törüne
geti rebi lece?i en
büyük fayda belk i de
hastal?k lar?n çok
erken dönem lerde
tespi t edi lebi lm eleri
ve erken m üdahale ve
tedavi f?rsat?
sa?lam alar?olacak t?r.
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Genç Kad?nlarda Görülme
S?k l???Artan Gi zemli Si ndi ri m
Bozuk lu?u: Gastroparezi

Günüm üzde genç k ?zlarda ve 20'li ya?lardak i genç k ad?nlarda gi derek artan
say?da gastroparezi vak as?görülüyor. Hastalar her yem ek yedi k leri nde
rahats?zland?k lar?i çi n yem ek yem ek ten k aç?n?yorlar. Bu hastalarda en s?k
görülen sem ptom lar m i de bulant?s?, k usm a, k ar?n a?r?s?, doluluk hi ssi ,
?i ?k i nli k gi bi ya?am k ali tesi ni oldukça dü?üren ?eyler.
Gastroparezi keli m e anlam ?yla "felçli m i de" anlam ?na geli yor ("gastro" m i de,
"parezi " i se felç anlam ?ndad?r). Gastroparezi , m i dedek i k aslar?n norm al
spontan hareketi ni (hareketli li k ) etk i leyen k roni k bi r durum . Norm alde
yi yecek ler güçlü k as k as?lm alar?i le si ndi ri m si stem i boyunca ta??n?yorlar,
ancak gastroparezi durum unda m i de hareketli li ?i yava?l?yor ya da tam am en
duruyor, ve bu durum m i deni n gerek ti ?i gi bi bo?alm as?n?önlüyor. Bunun
sonucunda gastroparezi si ndi ri m i etk i li yor, bulant?ve k usm aya neden oluyor,
k an ?ekeri sevi yeleri ni etk i li yor, yetersi z beslenm eye yol aç?yor.
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Gastroparezi ni n m i deni n bo?alm as?n?k ontrol eden si ni rler ve k aslarla i lgi li
bi r problem i n sonucu oldu?u dü?ünülm ek te. Bu si ni rler hasar görürse, m i de
k aslar?düzgün çal??m ayabi li yor ve yi yecek leri n hareketi yava?l?yor.
Cleveland Cli ni c'ten gastroenterog Dr. Mi chael Cli ne, ABD'dek i genç
k ad?nlarda 2014'ten beri gastroparezi vak alar?nda art?? görüldü?ünü, tedavi
etti ?i genç k ad?n say?s?n?n her y?l i k i ye k atland???n?söylüyor. Önceleri
gastroparezi vak alar?ti p1 ve ti p2 di yabet hastalar?i le i di opati k (sebebi
beli rlenem eyen) vak alar aras?nda s?n?fland?r?l?rken, ?i m di hastal?k görülen
genç k ad?nlarda otoi m m ün sebeplere rastlan?yor. Dr. Cli ne hastalar?n pek
ço?unda ti roi d hastal???, rom atoi d artri t veya lupus oldu?unu söylüyor:
"Hastalarda otoi m m ün hastal?k lara k ar??k anda taram a testleri yapt???m ?zda
bek lenm eyen sonuçlar görüyoruz, si ni r ve k as anti k orlar?gi bi . Bunlardan bi ri
GAD (glutam i k asi t dek arbok si laz) -k i bu ti p 1 di yabeti k lerde daha s?k görülür
am a ti p 1 di yabet hastas?olm ayan bi ri i çi n önem li bi r bulgudur. Ayr?ca
hastalarda sodyum , potasyum ve m yasteni a anti k or anom ali leri de görülüyor."
Sem ptolar?n i lk görülm esi nden sonra do?ru te?hi se k adar geçen süre
ortalam a 2 y?l. Hastal?k si ndi ri m si stem i haraketsi zli ?i ne ba?l?ba?k a
hastal?k larla da k ar??t?r?labi li yor. Dr. Cli ne'a göre do?ru te?hi s k onm as?i çi n
tek bi r ti p test de yeterli de?i l, EGG (elek trogastrografi ) de yap?larak si ndi ri m
k anal?hareketleri ni n gözlenm esi de gerek i yor. Kesi n te?hi s i çi n
günüm üzdek i en i yi testlerden bi ri de si ndi ri m k anal?ndan veri toplam ak i çi n
yutulan "ak ?ll?" haplar.
Gastroparezi te?hi si k onan genç k ad?nlar i çi n etk i li i laç tedavi opsi yonlar?
m alesef k ?s?tl?, Dr. Cli ne'?n uygulad???tedavi leri n ba??nda i ntravenöz
i m m ünoglobuli n (IVIg) geli yor. Bu i laç 12 hafta boyunca her hafta dam ardan
k ullan?ld???nda si ni r ve k aslar?etk i leyen otoi m m ün anti k orlarla sava?arak
k usm a, m i de bulant?s?, k ar?n a?r?s?ve ?i ?k i nli ?i azalt?yor. Ancak bu i laç
oldukça pahal?ve ço?u zam an tedavi ni n tek rarlanm as?gerek i yor.
?i m di , yeni li kçi bi r tedavi olarak POP prosedürü (per oral endoscopi c
pylorom yotom y) i yi bi r endosk opi k yak la??m olarak görülüyor. Anestezi
alt?nda yap?lan bu i ?lem de a??zdan bi r sk op i le gi ri lerek m i de duvar?nda bi r
kesi yap?l?yor ve m i deni n bo?alm as?sa?lan?yor.
Dr. Cli ne'a göre önem li olan önceli k le kesi n gastroparezi te?hi si ni k oym ak .
Sonras?nda art?k hastalar i çi n daha çe?i tli ve etk i n tedavi ler sa?lanabi li yor.

Daha Fazlas?DoktorclubSa?l?k Haberleri'nde
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Sen Sa?l?k 4.0??n
Neresi ndesi n?
Cemal Battal
Teva ?laç
MS ?? Bi ri m i Di rek törü
Endüstri 4.0 i le bi rli k te hayat?m ?zda bi r ?4.0? k avram ?oturdu. Hem en hem en her
alanda 4.0 k onu?uyoruz. Tek noloji alan?, otom oti v alan?, e?i ti m alan?, sa?l?k alan?
yan?nda turi zm ve m obi lya endüstri leri nde dahi 4.0 k onu?uluyor.
Pek i nedi r 4.0? Bunun 1.0??, 2.0??, 3.0??ne i di ?
1780?lerde su ve buhar gücü i le çal??an m ak i neleri n ortaya ç?k m as?endüstri de bi r
devri m ba?latt?. Art?k i nsan veya hayvan gücü k ullan?larak yap?lan baz?i ?leri
m ak i neler yapabi lecek ti . 1.0 Endüstri devri m i i ?te böyle ba?lad?. Yüzy?la yak ?n bi r
süre i ?ler bu ?ek i lde i lerli yordu k i elek tri k enerji si ni n k ullan?m ?m ak i nelere de
geçti . Böyleli k le seri üreti m ler ba?lad?. Bu 2.0 Endüstri devri m i i le i ?ler h?zlanm ??t?.
Örne?i n 1903 y?l?nda Henry Ford seri i m alat bantlar?yard?m ?i le üreti m yapm aya
ba?lad?. Am a tabi i k i zam an i lerledi kçe güçlenen tek noloji 1960?l?y?llar?n
sonlar?nda hayat?m ?za bi lgi sayarlar?sok tu. Bi lgi sayar devri m i , yani 3.0 Endüstri
devri m i i le bi rli k te veri m artt?, k ali te artt?, k ontrol
m ek ani zm as?daha do?ru bi r ?ek i lde yap?lm aya ba?lad?ve
tabi i k i daha da h?zland?k . Bu h?z di ?er tüm tek noloji k
geli ?m eleri de h?zland?rd?. ?nternet ça??na gi rm i ?ti k ve
art?k i leti ?i m çok k olayla?t?. ?leti ?i m h?z?m ?z ?jet? h?z?na
ula??rken di ?er taraftan bi lgi sayarlardak i ve tek noloji dek i
m uazzam geli ?m e robotlar?hayat?m ?za sok tu. Art?k tam
m anas?i le i nsans?z üreti m devri ba?lam ??t?. Onli ne çal??an
robotlar bulut (cloud) deni len veri taban?ndan k ablosuz bi r
?ek i lde veri al??veri ?i yaparak rahatça yöneti lebi li r hale
geldi ler. Ve yi ne Endüstri 4.0 i le yapay zek a (AI-Arti fi ci al
Intelli gence) da devreye gi rdi . Yani art?k robotlar kendi
kendi leri ni geli ?ti rm eye ba?lad?lar. ?Matri x? veya
?Term i natör? fi lm leri ne zam an gerçek olur bi lem em am a
Endüstri 4.0 i le bu senaryolar yava? yava? gerçek le?m e
yoluna gi rdi dem ek yanl?? olm az.

Geleli m Sa?l?k 4.0?a.
Bu k avram i lk ortaya at?ld???nda ak la i lk olarak sa?l?k veri leri ni n elek troni k
ortam da depolanm as?k onusu geli yordu. Bi r platform da toplanan veri ler çok daha
i yi anali zler yapm ak , k i ?i ni n sa?l???n?daha i yi tak i p etm ek , k ?sacas?; hastalar?n
tüm gerek li veri leri ni toplayarak hastal???yönetm ek i çi n k ullanm ak Sa?l?k 4.0??n
i lk ç?k ?? nok tas?n?olu?turdu. Ancak Endüstri 4.0 k avram ?daha i yi anla??lm aya
ba?land?kça sa?l?k alan?ndak i devri m de yolunu buldu. Sa?l?k 4.0 i le;
-

Am eli yat ve bak ?m robotlar?

-

Gi yi lebi li r ayg?tlar

-

Ak ?ll?telefon uygulam alar?

-

3D yaz?c?lar

-

Ak ?ll?tabletler (haplar)

-

Telet?p

gi bi yeni li k ler hayat?m ?za gi rdi .
VR gözlü?ü tak an bi r beyi n cerrah?elleri ne ald???joysti ck i le bi nlerce k i lom etre
uzak tak i bi r hastay?am eli yat edebi li yor.
Kaza sonras?yürüm e güçlü?ü çeken bi r hasta robot yard?m ?i le fi zi k tedavi
egzersi zleri ni yapabi li yor.
Hepi m i zi n k olunda bi r ak ?ll?saat ve k alp at??lar?m ?z?her an ölçebi li yoruz.
Ak ?ll?telefonlar?m ?zda kendi hastal???m ?za yöneli k sa?l?k apli k asyonlar?
yük leyerek hastal???m ?z i le i lgi li bi lgi leri anl?k olarak alabi li rken hasta olm asak
bi le egzersi z ve beslenm e apli k asyonlar?i le sa?l???m ?za di k k at edebi li yoruz.
3D yaz?c?lar i le dok u ve hatta organ üreti m leri ba?lad?. Özelli k le k aza sonras?
hastan?n yüzünde olu?an parçalanm a, yanm a gi bi sorunlar?gi derm ek i çi n
hastaya yeni bi r burun, a??z,
yanak yapm ak art?k çok k olay.
Tek yapm an?z gereken
bi lgi sayar?program lam ak ve
3D yaz?c?ya ne i stedi ?i ni z
i letm ek . Anlayaca??n?z bundan
yi rm i y?l önce ?nas?l olur??
dedi ?i m i z John Travolta?n?n
FACE/ OFF fi lm i gerçek oldu
bi le.

Organlar?m ?z?i çeri den gözlem leyecek olan si ndi ri lem eyen roboti k haplar?n
yan?nda sadece k i ?i ye ve hastal??a özel üreti len tabletler FDA taraf?ndan
onaylanm aya ba?land?bi le.
Ve Telet?p; i leti ?i m i n bu derece üst nok talarda oldu?u dü?ünülünce Telet?p
gerçek ten Sa?l?k 4.0??n en h?zl?i lerleyecek bi ri m leri nden bi ri si olm aya aday.
Sa?l?k 4.0 ülkem i zde de çok revaçta olan bi r k avram , ancak hepi m i zi n bi ldi ?i
gi bi ülkem i z Endüstri 4.0?da dünyay?bi raz geri den tak i p etm ek tedi r. Ayn??ey tabi i
k i sa?l?k i çi n de geçerli . Bi rçok alanda oldu?u gi bi sa?l?k alan?nda da AR-GE
aç?s?ndan oldukça geri deyi z. Bu sebep i le yuk ar?da bahsedi len bi rçok yeni li k
ülkem i ze di ?er ülkelerden sonra gi ri ? yapabi lecek .
Ancak yi ne de önem li bi rk aç nok tay?vurgulam ak gerek i r. Önceli k le
hük üm eti m i z 4.0 i le i lgi li tüm geli ?m eleri çok yak ?ndan tak i p edi yor ve yi ne
?sa?l?k ? devri m leri ni hayata geçi rm ek i çi n uzun dönem de planlam alar?n?yap?yor.
Sa?l?k Bak anl????n?n üzeri nde durdu?u en önem li k onu ?k oruyucu sa?l?k
hi zm etleri ?. Yani asl?nda bütün dünyan?n yo?unla?t????hastal?k lar?
hastalanm adan önce öngörm ek ve önlem ek ? k onusuna hük üm eti m i z de büyük
i lgi gösteri yor. Burada özel sek törün geli ?m eleri hük üm etten bek lem ek yeri ne
devreye gi rerek sa?l?k devri m i ni h?zland?rm as?gerek i r. Telet?p alan?çok bak i r bi r
alan. Belk i k anunlar bunu destek lem i yor ancak do?ru yap?lan bi r Telet?p hi zm eti
k anunlar?n k olayca de?i ?m esi ni sa?layacak t?r. Telet?p??n i çi nde bulunan Mobi l
Sa?l?k Hi zm etleri i se ülkem i zde ancak bi r arpa boyu yol alabi lm i ? durum da. Her
k onuda oldu?u gi bi sa?l?k alan?nda da bi r yeni li k yapm ak i stedi ?i ni zde önce
engeller i le k ar??la??rs?n?z. Ancak faydas?i spatlanan her yeni li k i çi n yollar
sonuna k adar aç?lacak t?r. ?nan?n o k adar çok yap?lacak i ? var k i .
Sa?l?k alan?nda hi zm et verm em esi ne ra?m en dünyan?n en büyük spor ayak k ab?
üreti ci si ve sat?c?lar?ndan olan bi r fi rm a
dahi Sa?l?k 4.0 i le yak ?ndan i lgi lenebi li yor.
Bu fi rm a hepi m i zi n yak ?ndan tan?d???Ni ke
fi rm as?. ?Ni ke? bi le Mi chael J. Fox?un
k urm u? oldu?u Park i nson Derne?i (The
Mi chael J. Fox Foundati on for Park i nson?s
Research) i le anla?arak Park i nson
hastalar?i çi n özel bi r ayak k ab?üretm eye
ba?lam ??sa i nan?n sa?l?k sek törünün
i çi nde çal??an bi zler i çi n daha yap?lacak
çok i ? var dem ek ti r. Sa?l?k 4.0 k onusunda
m uhak k ak daha çok bi lgi lenm eli ve daha
çok i lgi lenm eli yi z.

Brai nNet ?le Üç
Ki ?i ni n
Beyi nleri
Aras?nda
?leti ?i m Kuruldu
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Nörobi li m ci ler EEG ve TMS tek noloji leri ni bi rli k te k ullanarak beyi nler aras?
i leti ?i m i sa?lad?lar ve üç k i ?i ye tetri s benzeri bi r oyun oynatm ay?ba?ard?lar.

Dü?ünceleri do?rudan ba?k a bi r k i ?i ni n beyni ne gönderm e yetene?i esk i den
bi li m k urgu olarak görülüyordu. Son y?llarda fi zi kçi ler ve nörobi li m ci ler, belli
türden dü?ünceleri alg?layabi len ve bunlar hak k ?nda di ?er beyi nlere bi lgi
ak taran bi r araç geli ?ti rdi ler. Bu geli ?m e beyi nler aras?nda i leti ?i m i m üm k ün
k ?l?yor. Bu ci hazlar?n i çi nde yer alan Elek troensefalogram lar (EEG) beyi n
ak ti vi tesi ne dai r elek tri k i m pulslar?n?k aydederken, Transk rani al Manyeti k
Sti m ülasyon (TMS) tek noloji si de nöronlar?n sti m üle etti ?i m anyeti k alanlar?
k ullan?yor.
Ara?t?rm ac?lar bu sayede i nternet a??üzeri nden fark l?beyi nleri bi rbi ri ne
ba?layabi lecek ve ayn?zam anda beyi n fonk si yonlar?n?daha ayr?nt?l?
i nceleyebi lecek ler. Brai nNet deni len noni nvazi f arayüze sahi p a? i le, i lk kez üç
k i ?i ni n k at?ld???ve do?rudan beyi nler aras?nda bi lgi payla??m ?i le problem
çözüm ü gerçek le?ti ri lm i ? oldu. Bi li m i nsanlar?EEG elek trotu ba?lad?k lar?
denek lere Tetri s benzeri dü?en blok lara dayal?bi r oyun oynatt?lar. Deneye
k at?lan üç k i ?i , ek randa a?a??k ayan blok lar?n döndürülm esi gerek i p
gerek m edi ?i ne ortak k arar verdi ler.
Deneyde EEG'leri gi yen i k i k i ?i veri ya da dü?ünceleri gönderen taraf olup
oyunu tam ek randa görebi li rken, üçüncü k i ?i ye hangi bi lgi leri
gönderecek leri ne k arar verdi ler.
Üçüncü k i ?i i se veri ci al?c?olup Tetri s
ek ran?n?n sadece üst yar?s?n?ve dü?en
blok lar?görebi li yor, ancak blok lar?
nas?l döndürm esi gerek ti ?i ni
görem i yordu. Al?c?blok lar?döndürm ek
i çi n TMS üzeri nden i le bi r bi tli k fosfen
(???k çak m a) veri leri arac?l???i le
"döndür" ve "döndürm e" k om utlar?n?
alarak blok lar?döndürebi li yordu.
Ara?t?rm ac?lar deneyi n yap?ld???be? fark l?grupta ortalam a do?ruluk oran?n?
%81.25 olarak tespi t etti ler, bu sonuç daha k arm a??k gerçek dünya senaryolar?
üzeri nde çal??m ak i çi n um ut vaat edi yor. Si stem beyi nler aras?a?lar
k urulabi lm esi i çi n de önem li bi r i lk ad?m , ?i m di li k tek seferde bi r bi tli k veri
i leti lebi lse de ara?t?rm ac?lar bunun geli ?ti ri lebi lece?i ne i nan?yor.

Daha Fazlas?DoktorclubSa?l?k Haberleri'nde
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TÜRK?YE?DE TIPTA ARTTIRILM I?
GERÇEKL?K (AR) ÇALI?M ALARI

Dr. Yusuf Ye?i l
CEO&FOUNDER
Yesi lSci ence
?Yesi l Sci ence??n k urucusu, ayn?zam anda t?p dok toru olan Yusuf Ye?i l ek i bi yle
bi rli k te, artt?r?lm ?? gerçek li k (AR) tek noloji si ni n t?p e?i ti m i nde uygulanm as?
k onusunda en i leri tek ni k lerle ürünler geli ?ti ri yor.
Geli ?ti rdi ?i artt?r?lm ?? gerçek li k (AR) ve sanal gerçek li k (VR) tek noloji si
uygulam alar?i le t?bbi süreçleri n daha k olay anla??lm as?n?ve görsel aç?dan daha
etk i li bi r bi çi m de sunulm as?n?sa?layan ?stanbul T?p Fak ültesi m ezunu Yusuf
Ye?i l Türk i ye?de bu tek noloji li ni n t?p alan?ndak i i lk uygulam alar?n?yap?yor. Son
günlerde gi derek popüler olm aya ba?layan VR ve AR tek noloji leri yle i zlenebi len
dünyadak i say?l?ani m asyonlardan bi ri ni tasarlayan Ye?i l, yayg?nla?an bu
tek noloji ni n t?ptak i i lk uygulam alar?n?n Türk i ye?den ç?k m ?? olm as?n?n kendi si ne
gurur verdi ?i ni beli rtti .
AR ve VR tek noloji si d???nda bi li m sel ara?t?rm alar i çi n 3D ani m asyon ve
i llüstrasyonlar?n çi zi m i ni de gerçek le?ti ren ?Yesi l Sci ence? gi ri ?i m i ni n k urucusu
Dr.Ye?i l : ?Bu tek noloji yi Türk i ye?de kendi i m k anlar?m ?zla geli ?ti ri p, çal??m alar?n?
ülkem i zde yap?p, sadece AR veya VR de?i l geli ?en AI, ML gi bi tek noloji leri n
t?ptak i i ntegrasyonunu sa?layarak yük sek k atm a de?erli tek noloji k ürünler
tasarlay?p tüm dünyada ses geti recek projeler ç?k arm ak i sti yoruz. Gelecek
planlar?m ?z?hep bundan 5 sene sonra tüm dünyada ses geti ren i ?ler yapm ??, bu
alanda elle gösteri li r bi r gi ri ?i m olm ak am ac?yla planl?yoruz.
Bunun i çi n yeterli bi lgi ve tecrübeye sahi bi z fak at bazen m addi ve gerek li
ci hazlar?n ek si k li ?i gi bi donan?m sal i hti yaç s?k ?nt?lar?çek i yoruz. Bu k onudak i
alaca??m ?z destek ler ek si k leri m i zi gi derm ede ve çal??m alar?m ?zda önem li bi r h?z
ve çevi k li k sa?lam ada oldukça yard?m c?olacak t?r.
Çal??malar Bi li m Ve Görselli ?i Bi rle?ti ri yor
Bi li m ve görselli ?e bi rbi ri nden ba??m s?z olam ayaca??n?vurgulayan Ye?i l, çal??m a
süreci ni ?u ?ek i lde ak tard?: ?2014 y?l?nda Harvard Medi cal School?da ?ALS
hastal???nda sorum lu potansi yel genler? ve 2015 y?l?nda da Stanford Üni versi tesi
Medi ci ne?de ?Nanaoplasm oni c gold surfaces? üzeri nde stajlar yapt?m ve bi li m sel
ara?t?rm an?n yan?s?ra tasarlad???m bi li m sel tasar?m lar orada çok be?eni ldi .
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Stanford Üni versi tesi gi bi Si li k on Vadi si ?ni n yan?ba??ndak i bi r üni versi tede
bi le böyle bi r t?bbi tasar?m ek si k li ?i ni n olm as?, ara?t?rm ac?lar?n hala
çi zi m leri ni basi t program larla veya k arak alem yap?yor olm as?bana bu alanda
büyük bi r bo?luk ve ek si k li k oldu?una i ?aret etti . Bi li m i nsanlar?
ara?t?rm alar?n?yapt?k tan sonra, görselle?ti rm ek i çi n sadece kendi
yetenek leri ni k ullan?yorlar. Oysak i bu ayr?bi r uzm anl?k alan?. Ara?t?rm ac?lar?n
buna ay?racak pek zam anlar?da yok , o yüzden bi li m ve tasar?m ?bi rle?ti ren
profesyonel bi r yap?olu?turulm as?gerek li li ?i ni gördüm . Bu aç???tam am lam ak
am ac?yla Stanford Üni versi tesi ?nden döner dönm ez ?Yesi l Sci ence?ad?ndak i
gi ri ?i m i m i n i lk ad?m lar?n?att?m ., bu ay 3. Y?l?m ?z?k utluyoruz.

?Artt?r?lm?? Gerçek li k tek noloji si yle daha ak ?lda k al?c?bi r e?i ti m mümk ün?
AR tek noloji si ni n henüz t?p e?i ti m i nde ruti n k ullan?m ?n?n olm ad???n?beli rten
Yesi l, ?öyle devam etti : ?Klasi k t?p e?i ti m i m odeli nden uzak la??p, görm e i ?i tm e
gi bi bi rçok duyuya hi tap eden, etk i leyi ci li ?i art?rarak ö?renm eyi art?racak bi r
e?i ti m si stem i olu?turm aya, sanal gerçek li k tek noloji si ni bu alanda k ullanm a
ve geli ?ti rm e üzeri ne çal???yoruz.?
Ayr?ca Yusuf Ye?i l, yöneti m k urulu üyesi olarak bulundu?u Eczac?l?k ve ?laç
Derne?i (E?DER) i le bi rli k te yürüttü?ü Ak ?lc??laç Kullan?m ?Konusunda Halk ?
Bi lgi lendi rm e Projesi i le ?Genç Sosyal Sorumluluk Projesi Te?vi k Ödülü?,
k urdu?u gi ri ?i m ve t?p tek noloji leri üzeri ne çal??m alar?sebebi yle ?TURKM ISC
(Türk T?p Ö?renci leri Bi rli ?i ) Özel Ödülünü? ve ?stanbul T?p Fak ültesi
taraf?ndan ?Bi li m Ödülü?ne lay?k görüldü.
2015 Eylül?de k urdu?u ?Yesi l
Sci ence?i le Ye?i l, ?uana k adar
onlarca m edi k al AR
uygulam as?, onlarca sanal
gerçek li k uyum lu bi li m sel
ani m asyon, uluslararas?
çe?i tli dergi lerde k apak resm i
tasar?m lar?, yüzlerce bi li m sel
3D i llustrasyon olu?turarak ,
Harvard ve Stanford
Üni versi teleri gi bi dünyaca
ünlü k urum larla bi rli k te
çal??arak , Türk i ye?de h?zl?bi r büyüm e e?ri si yle dünyada zi rvelere oynam aya
aday bi r startup.

n

2018 Nobel T?p Ödülü'nü, k anserde
i mmünoterapi tedavi si ni n önünü
açan bi li m i nsanlar?James Alli son
ve Tasuk u Honjo ald?.
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Am eri k al?bi li m i nsan?Jam es Alli son ve Japon bi li m i nsan?Tasuk u
Honjo, k anserle m ücadelede ba????k l?k si stem i ni n ak ti f k ullan?lm as?
alan?nda yürüttük leri ç???r açan çal??m alar?i le 2018 Nobel T?p Ödülü'nü
k azand?lar.

Bi li m i nsanlar?n?n 1990'l?y?llarda ba?lad?k lar?çal??m alar, daha önce
tedavi si son derece zor olarak görülen m elanom ve akci ?er k anseri gi bi
k anser türleri nde h?zl?ve etk i n tedavi leri n geli ?ti ri lm esi yolunu açt?.
?sveç'tek i Karoli nsk a Ensti tüsü Nobel Mecli si 'ni n yapt???aç?k lam ada,
i k i de?erli bi li m i nsan?n?n ke?i fleri ni n k ansere k ar??m ücadelede
önem li bi r dönüm nok tas?oldu?u beli rti ldi . Nobel k azanan bi li m
i nsanlar?9 m i lyon ?sveç Kronu(1 m i lyon Am eri k an Dolar?) i le
ödüllendi ri ldi .
Jam es Alli son ve Tasuk u Honjo'nun yapt???çal??m alar?n ba????k l?k
si stem i ni n k anserle yapt??m ücadelede k ar??la?t???engelleri
k ald?rd???n?beli rten Nobel Ensti tüsü, i m m ün k ontrol nok tas?blok aj?
olarak ba?lat?lan tedavi ni n baz?i leri düzey k anser hastalar?i çi n tedavi
yöntem leri ni tam am en de?i ?ti rdi ?i beli rtti .
Nobel T?p Ödülleri her y?l Nobel ödülleri aras?nda i lk aç?k lanan ödül
olarak di k k at çek m ek tedi r. Di nam i ti n m uci di Alfred Nobel'i n vasi yeti
üzeri ne veri lm eye ba?lanan Nobel ödülleri , bi li m , edebi yat ve bar??
alan?nda s?rad???çal??m alar?1901'den beri ödüllendi rm ek tedi r.
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KANSER TEDAV?S?NDE DEVR?M
Alli son ve Honjo çal??m alar?nda, T-hücresi olarak bi li nen vücudun ana
ba????k l?k hücreleri ni n tüm örle m ücadele etm esi ni engelleyen
protei nlere odak land?. Texas Üni versi tesi MD Anderson Kanser
Merkezi 'nde görev alan profesör Alli son, CTLA-4 adl?protei ni
engelleyerek ba????k l?k si stem i ni n tüm örle m ücadelesi ni n önünün
aç?lm as?n?sa?lad?.
Nobel T?p Ödülü'nü ald?k tan sonra gerçek le?ti rdi k leri bas?n
toplant?s?nda Alli son, "Labaratuarda yapt???m ?z çal?m alarda beni m ve
çal??m a ark ada?lar?m ?n ak l?na bu protei ni engelleyerek ba????k l?k
si stem i ni n k anserli hücrelere sald?rm as?n?n önünü aç?labi lece?i m i z
fi k ri geldi " dedi .
Kyoto Üni versi tesi 'nde 1984 y?l?nda beri profesör olarak görev alan
Tasuk u Honjo i se, yapt???bi r ba?k a ba??m s?z çal?m ada PD-1 ad?veri len,
tüm örlerle m ücadelede ba????k l?k si stem i ni engelleyen ve bask ?layan
protei n türünü ke?fetti .
?k i bi li m i nsan?n?n yapt???çal??m alar k anser tedavi si nde
i m m unoterapi olarak adland?r?lan yeni tedavi protok olünün önünü
aç?yor, yeni k anser i laçlar?ve tedavi leri ni n bulunm as?na i m k an tan?yor.
76 ya??nda olan Tasuk u Honjo, Tok yo'da düzenledi ?i bas?n
toplant?s?nda Nobel Ödülü alm ak tan onur duydu?unu, ancak
çal??m an?n henüz bi tm edi ?i ni çünk ü hala i m m unoterapi i le tedavi
edi lebi lecek bi rçok k anser türünün oldu?unu söyledi .
Jam es Alli son da bas?n toplant?s?nda, o?lundan Nobel Ödülü
k azand???n?ö?rendi ?i nde ?ok oldu?unu, bi r bi li m i nsan?olarak
çal??m alar?yla i nsanlar?n ya?am lar?na etk i etm eni n ya?ad???en i yi
duygulardan bi ri oldu?unu ve i nsanlara fayda sa?layan çal??m alar
yapabi ldi ?i i çi n kendi ni ?ansl?hi ssetti ?i ni aç?k lad?.
?k i bi li m i nsan?n?n ke?fetti ?i yöntem ler i le y?llar i çeri si nde daha önce
tedavi si zor olan k anser türleri ni n tedavi si nde ci ddi i lerlem eler
sa?lanacak .

Daha Fazlas?DoktorclubSa?l?k Haberleri'nde
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Geneti ?i mi zle
Oynuyorlar!
Ak ?n Çoban
Bi oGenA
Kurucu Ortak &CEO

Bundan 20-30 y?l önce bi li m -k urgu fi lm leri nde i zledi ?i m i z, k i taplarda
ok udu?um uz tek noloji ler oldukça uzak ve ula??lm as?zor geli rdi . ?i m di lerde
hayal gücüm üze yeti ?en bi r tek noloji var art?k . O fi lm lerde i zledi ?i m i z, k i taplarda
ok udu?um uz bi rçok ?k urgu? gerçe?e dönü?m ü? durum da.

Henüz çok yayg?n olm asa da k ?sa bi r süre sonra hayat?m ?za gi recek etk i le?i m li
otonom araçlar yollara ç?k t?. Uçan arabalar test a?am as?nda. Uzak tan eri ?i m le
her ?ey yap?labi li r durum da. Uzayda ya?am i çi n geri say?m ba?lad?. Kork utucu
bi r h?zla sosyal hayat?m ?z?de?i ?ti rm eye ba?layan tek noloji , elbette t?p alan?nda
da h?zl?bi r geli ?i m ve de?i ?i m süreci ne ???k tutuyor.

Son y?llarda elde edi len bi lgi ler ?????nda hastal?k lara k ar??yak la??m lar h?zla
de?i ?m eye ba?lad?. Kork ulan baz?hastal?k lar, esk i den tedavi si m üm k ün olm ayan
bi rçok hastal?k k ontrol alt?na al?nabi li yor. Hastal?k lar daha olu?m adan tahm i n
edi lebi li yor, hastal???n seyri öngörülebi li yor. ?u an bi le uygulanm aya ba?layan
tek noloji ler t?pta ?i m di den ba?k a paradi gm alar?teti k lem i ? durum da. K?sa bi r
süre sonra i se t?pta m uhte?em bi r dönü?üm e ?ahi t olaca??z.
Daha önce duym ad???m ?z, bi lm edi ?i m i z tek noloji ler ve yöntem ler te?hi s ve
tedavi leri n parças?olacak .

Bu geli ?meleri n k i li t rolleri nden bi ri ni ?Geneti k ? bi li mi oynuyor.
2000?li y?llar?n ba??nda tam am lanan ??nsan Genom Projesi ?ni n hem en ard?ndan
ba?lat?lan ?Kanser Genom Projesi ? 2013 y?l?nda sonland?r?ld?. Kanserlerde ba?rol
oynayan 602 gen ve 3 m i lyon varyasyonun ortaya ç?k art?lm as?n?n ard?ndan
onk oloji alan?nda ezber bozan geli ?m eler de ard?ark as?na gelm eye ba?lad?.

Sadece onk oloji alan?nda son 6 y?lda 22 fark l?endi k asyonda 68 yeni i laç ruhsat
ald?. Kem oterapi ni n yeri ni hedefe odak l?, i ?levi bozulan gen ve protei nlere yöneli k
i laçlar alm aya ba?lad?. Ba????k l?k si stem i m i zi atlatarak kendi ni gi zleyebi len
k anser hücreleri ni tespi t edebi li r ve ba????k l?k si stem i ne k anserli hücreleri
tan?tm ay?becerebi li r durum a geldi k . Bi rçok k anser türünde tedavi ?em alar?
?i m di den de?i ?m eye ba?lad?bi le.
En önem li geli ?m e k i ?i selle?ti ri lm i ? tedavi ler alan?nda kendi ni gösterdi ,
k anser ba?ta olm ak üzere bi rçok hastal???n tedavi si nde hastan?n ve hastal???n
geneti k fark l?l?k lar?na göre fark l?tedavi protok olleri uygulan?yor.
Kanser tedavi si nde art?k geneti k yap?dak i fark l?l?k lara göre fark l?tedavi
protok olleri uygulan?yor. ?Geneti k Profi llem e?, ?Geneti k Hari talam a? di ye
adland?r?lan yöntem i le hastan?n k anser dok usu i nceleni yor. Yük sek tek noloji li
anali zler i le k anser DNA?s?ayr??t?r?l?p di zi leni yor. Kanserle alak al?tüm genler ve
protei nler i nceleni yor ve k anser hastalar?n?n geneti k fark l?l?k lar?ortaya
k onuluyor. Elde edi len veri ler i le hastaya hangi i laçlar?n faydal?olup
olam ayaca??n?saptam ak m üm k ün. Böylece dok torlar hastalar?n?n fayda görece?i
i laçlardan olu?an bi r tedavi protok olü haz?rlayabi li yor. Ad?na ?k i ?i selle?ti ri lm i ?
tedavi ?, ?hassas onk oloji ?, ?hassas t?p? da deni len bu yeni yak la??m sayesi nde
k anseri yenm ek , yay?lm as?n?durdurm ak ya da yava?latm ak , hastalar?n ya?am
k ali tesi ni yük seltm ek , ya?am süreleri ni uzatm ak m üm k ün.
Son y?llarda geneti k testler i le i lgi li k ali teli bi li m sel çal??m alardan elde edi len
veri ler çok anlam l?sonuçlar ortaya k oym aya ba?lad?, daha önceleri tedavi si
m üm k ün olm ayan baz?k anser türleri i çi n tedavi alternati fleri bulm ak m üm k ün
hale gelebi li yor. Bu yüzden çok da uzun olm ayan bi r süre sonra hem en hem en
tüm hastal?k larda uygulanm aya ba?layacak olan ?geneti k profi llem e? onk oloji
alan?nda neredeyse ruti ne gi rm ek üzere.

Bi oGenA bu am açla k uruldu. Uzun y?llar i laç sek töründe yöneti ci olarak
çal??t?m ve her zam an k ar??lanm am ?? i hti yaçlara odak land?m . Sek törde son
y?llar?m ?onk oloji alan?nda geçi rdi m gi tti ?i m yurtd???k ongreleri n tam am ?nda
a??rl?k l?k onu?ulan k onu ?geneti k profi llem e?, ?k anser geneti ?i ? ve bu alanda elde
edi len veri leri n tart???lm as?üzeri neydi .
Türk i ye?de bu alanda net bi r i hti yaç oldu?unu gördüm ve 2018 y?l?n?n ba??nda
Bi oGenA?y?k urdum . Her ?eyden önce dünyadak i geli ?m eleri yak alam ak aç?s?ndan
da k ri ti k bi r k onu olan bu alan hem dok torlar hem de hastalar i çi n büyük önem
ta??yor.
K?sa bi r süre önce de k anser geneti ?i alan?nda dünyan?n en büyük ve en i leri
tek noloji si ne sahi p fi rm as?Cari s Li fe Sci ence i le i ?bi rli ?i yaparak onk ologlara ve
k anser hastalar?na k i ?i selle?ti ri lm i ? k anser tedavi si , geneti k profi llem e ve
geneti k hari talam a alan?nda Türk i ye ve yak ?n co?rafyada hi zm et verm eye
ba?lad?k .
Bi oGenA olarak hastal?k lara ?geneti k ? olarak ???k tutan bi r yak la??m i le
tedavi lerde yol gösteri ci olm ay?am açl?yoruz. Onk oloji , geneti k hastal?k lar, nadi r
görülen hastal?k lar gi bi önem li sa?l?k problem leri ne odak lanm ?? bi r ?i rket olan
Bi oGenA, k i ?i ye özel tedavi çözüm leri , te?hi s ve tedavi lerde beli rleyi ci geneti k
m ateryal ve testler, k ök hücre tedavi leri k onular?nda çal??m alar?n?
sürdürm ek tedi r.
Am ac?m ?z hastal?k lara geneti k olarak ???k tutm ada öncü bi r rol oynam ak .
Ak ?n Çoban k i mdi r?
1999 y?l?nda i laç sek töründe i ?e ba?lad?, yerli ve yabanc?fi rm alarda Sat?? Uzm an?,
Bölge Müdürü, Ürün Müdürü ve en son da ?? Bi ri m i Yöneti ci si görevleri nde
bulundu. Uzun y?llar sek törde yöneti ci olarak çal??t?k tan sonra 2018 y?l?n?n
ba??nda Bi oGenA?y?k urdu. Ki ?i sel olarak gelecek le ve gelecek tek noloji leri i le
i lgi leni yor. Bu k onu hak k ?nda yaz?lar yazd???k i ?i sel bi r blo?u ve dergi var, ayr?ca
ulusal bi r gazeteye de de i çeri k deste?i veri yor.

Kalp Kri zi ni Önceden Tahmi n
Edecek Ç???r Aç?c?Bi yobeli rteç
Çal??mas?
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Dam arlarda anorm al daralm a ve tehli keli k alsi yum bi ri k i m i gi bi bulgular?n
görüntülem elerde ortaya ç?k m ad???durum larda bi le, k alp k ri zleri ölüm cül
olabi lm ek tedi r.
Cleveland Kli ni k 'te yürütülen yeni bi r çal??m ada, hastalar?n k alp k ri zi nden
ölm e ri sk i ni k alp k ri zi i çi n bi li nen tüm di ?er ri sk fak törleri nden daha net bi r
?ek i lde ayr??t?ran peri vask üler ya? zay?flam a i ndek si (peri vascular Fat
Attenuati on Index - FAI) i si m li bi yobeli rteç tespi t edi ldi .
Çal??m ada görev alan k ardi yolog Mi li nd Desai : ?Oldukça ruti n ve i nvazi v
olm ayan bi r k alp görüntülem e çal??m as?ndan türetti ?i m i z yeni
bi yobeli rteçi n, k ardi yovask üler ri sk i di ?er tüm sk orlam a ve test
yöntem leri nden daha i yi tahm i n etti ?i ni gördük . Bu bi yobeli rteç, k alp k ri zi
ri sk leri ni n tespi t yöntem leri ni gelecek te tam am en de?i ?ti rebi li r? dedi .
Oxford Üni versi tesi , Cleveland Kli ni ?i ve Alm anya Erlangen Üni versi tesi 'ni n
ortak çal??m as?olan Bi lgi sayarl?Tom ografi Destek li Kardi yovask üler Ri sk
Tahm i ni , A?ustos 2018'de The Lancet'de yay?nland?.
Problem: ?nflamasyon
Yeni bi yobeli rteç, tem el k oroner arterleri çevreleyen ya? depolay?c?
hücrelerdek i i nflam asyonu i ?aretli yor. Ara?t?rm ac?lar, yük sek m i k tarda
i nflam asyon görüldü?ünde k alp hastal???n?n daha agresi f bi r ?ek i lde tedavi
edi lm esi gerek ti ?i ni beli rtti ler.
Dr. Desai : ?Tüm k alp k ri zleri ni n yar?s?, k oroner arterleri n önem li ölçüde
daralm as?olm ak s?z?n m eydana gelm ek tedi r. Tespi t edi len yeni bi yobeli rteç
boyutu büyük olm ayan ancak i lti hapl?olan plak lar?beli rlem ek te ve bu tarz
plak lara sahi p hastalar?k alp k ri zi ri sk i ne k ar??erken önlem al?nm as?i çi n
uyarm ak tad?r.?
Çal??m ada görüntülem e tek ni ?i olarak k alp ve k an dam arlar?n?n hareketli 3D
görüntüleri ni olu?turm ak i çi n dam ar i çi boya ve X-???nlar?k ullan?lan Koroner
BT Anji yografi si (Kardi yak BT) k ullan?l?yor.
Kan?tlanmas?gerek en bi r teori
Dr. Desai : "Hastalar k ardi yak BT i le tarand?k lar?nda, FAI'ni n olum suz k oroner
olay ri sk i ni tahm i n edebi ldi ?i teori si i le hareket etm ek teyi z. Bu bi yobeli rteç
i le ölüm cül k alp k ri zi geçi rm e ri sk i yük sek k i ?i leri daha agresi f tedavi lere
yönlendi rm ek üzere beli rlem eyi um uyoruz."
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Çal??man?n Önemli Bulgular?
Ara?t?rm ac?lar teori leri ni test etm ek i çi n k ardi yak BT'li hastalardan al?nan
veri ler i nceledi ler. Cleveland Kli ni ?i 'nden ortalam a ya?lar?62 olan 2.040
hasta, sek i z y?l boyunca tak i p edi ldi . Erlangen Üni versi tesi 'nden de ortalam a
ya?lar?53 olan 1.872 hasta dört y?l boyunca tak i p edi ldi .

Desai : ?Hastalarda FAI
belli bi r sevi yeni n
üzeri ne ç?k t???nda
k ardi yak ölüm ri sk i ni n
be? i la dok uz k at
artt???n?gözlem ledi k .
Bi yobeli rteçi k ullanarak
bu hastalar?daha do?ru
bi r ?ek i lde
beli rleyebi ldi k . Bundan
sonrak i ara?t?rm alar?n
k alp k ri zi geçi ren
hastalardan baz?lar?
i çi n taram alarda tespi t
edi len i lti hap
sevi yesi ne ba?l?olarak
yo?un ve agresi f
tedavi lerden yararlan?p
yararlanam ayaca??n?
ortaya ç?k araca??n?
dü?ünüyorum ."
Çal??m a k alp k ri zi nden
hayatta k alm a oranlar?
üzeri nde olum lu ve
büyük etk i
gösterebi lecek önem li
bi r çal??m a olarak
de?erlendi ri li yor.

Daha Fazlas?DoktorclubSa?l?k Haberleri'nde

S?rt A?r?lar?yla
?lgi li Üç Gen
M utasyonu
Ke?fedi ldi
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Bi li m i nsanlar?om urgan?n geli ?i m i nde rol ald???dü?ünülen, ayr?ca artri t ve
si yati k gi bi a?r?l?hastal?k larla ba?lant?l?üç gen ke?fetti ler.
Bel a?r?lar?günlük ak ti vi teyi oldukça k ?s?tlayan, hatta dünyadak i engelli li ?i n
ana nedenleri nden bi ri olan a?r?lardand?r. Oturm an?z?, yatm an?z?hatta
yürüm eni zi etk i leyen bu a?r?lar?n sebebi geneti k m utasyon olabi li r. Bi li m
i nsanlar?genlerdek i m utasyonu tespi t etm ek i çi n 150.000?den fazla i nsan?n
genleri ni n anali zi ni yapt?lar ve bel a?r?l?ar?yla i li ?k i li üç gendek i m utasyonu
ke?fetti ler.
SOX5,CCDS26/ GSDMC ve DCC olarak adland?r?lan genleri n om urga geli ?i m i ni
etk i ledi ?i ve si yati k ve artri t gi bi çok a?r?l?hastal?k larla i li ?k i li oldu?u
dü?ünülüyor. Ancak bu genler i çi nden SOX5 özelli k le di k k at çek i yor, SOX5
m utasyonlar?daha önce farelerde di z, k alça ve el ve k ?k ?rdak ve i skelet
k usurlar?nda osteoartri t i le i li ?k i lendi ri lm i ?ti . CCDC26 / GSDMC geni ni n daha çok
belde di sk k aym alar?sonucu ortaya ç?k an si yati k a?r?lar?nda rol oynad???
dü?ünülüyor. Bi r di ?er gen olan DCC i se om uri li k tek i a?r?larla i lgi li olarak öne
ç?k ?yor.
Dr. Pradeep Suri li derli ?i ndek i ara?t?rm ac?lar s?rt a?r?s?çeken 50.000 k i ?i ni n
dahi l oldu?u 280.000?den fazla i nsanda bu üç gen m utasyonunu ara?t?rd?. PLOS
Geneti cs'de yay?nlanan bulgular, SOX5 ve s?rt rahats?zl?k lar?aras?ndak i ba?lant?y?
do?ruluyor. DCC i se s?rt a?r?s?ndan daha çok depresyonla ba?lant?l?görüldü. Bu
sonuçlara göre ara?t?rm ac?lar zi hi nsel sa?l?k i le om urga rahats?zl?k lar?aras?nda
bi r ba?lant?olabi lece?i ne i nan?yorlar. Dr. Suri , ?Kroni k s?rt a?r?lar?ruh hali ndek i
de?i ?i k li k lerle ba?lant?l?d?r ve ak uttan k roni k s?rt a?r?s?na geçi ?te m erkezi si ni r
si stem i ni n rolü i yi bi li nm ek tedi r? di yor. Örnek lem e büyük lü?üne ra?m en
ara?t?rm ac?lar, genleri n s?rt a?r?s?na nas?l neden oldu?unu beli rlem ek i çi n hala
daha çok çal??m aya i hti yaç oldu?unu söylüyor.
NHS (?ngi ltere Ulusal Sa?l?k Si stem i ) veri leri ne göre s?rt a?r?lar??ngi li z sa?l?k
si stem i ne y?lda 2,1 m i lyar sterli ne m al oluyor. Kay?p i ? günleri ne resm i olm ayan
tedavi ler de dahi l edi ldi ?i nde y?ll?k m ali yeti n 10 m i lyar sterli ni buldu?u
dü?ünülüyor.

Daha Fazlas?DoktorclubSa?l?k Haberleri'nde
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H?zla Ya?anan De?i ?i m i n Yan?nda Tart??m aya Devam

?Gelece?i n Hek i mi M i ?
Hek i mi n Gelece?i M i ??
Dr. Hamza Gemi ci
EVP Medi k al
Dok torclub
Endüstri 4.0 ça??nda de?i ?i m i bari z bi r ?ek i lde görece?i m i z sek törlerden bi ri si de
sa?l?k olacak t?r. Sa?l?k 4.0 olarak adland?rd???m ?z bu dönem de tan?, tedavi den
e?i ti m e, hi zm et sunum undan ek i be k adar bi rçok unsur de?i ?m ek te ve bu
de?i ?i m den en çok etk i lenecek m eslek gurubu da hek i m li k olacak t?r.
Bi nlerce y?ld?r sa?l?k hi zm etleri hek i m leri n benzersi z bi lgi ve beceri leri ni n
gelenek sel uygulam alar?olarak güncel ya?ant?m ?zda yeri ni ald?.
Hasta-Hek i m etk i le?i m i süreci n m erkezi nde ve zam an?n y?k ?c?etk i si ne dayanan
k i ?i sel, ?efk atli bi r i li ?k i ni n tem eli olarak sa?l?k hi zm et sunum unun yap?ta??oldu.
Fak at 21. yüzy?l t?bb?n?de?i ?ti ren güçler bi nlerce y?ll?k gelene?i bozm aya devam
edi yor.
Zam anla t?bbi bi lgi oda??n?n hek i m i n haf?zas?n?n d???nda, k am usal alanda, di ji tal
dünyada yer alm aya ba?lam as?yla hastalar, di ?er hi zm et sa?lay?c?m eslek ler ve
?i rketleri n bi lgi ye eri ?i m leri artm aya ba?lad?. Bu süreç bi lgi ni n tek sahi bi olan
hek i m leri n sa?l?k hi zm eti ni yöneti p yönlendi rm e gücünü azaltt?.
Tari hsel süreçte bi li m sel ve tek noloji k geli ?m eler sa?l?k hi zm et sunum unda,
hek i m lere hasta sorunlar?n?tek ba?lar?na çözm esi ni n ötesi nde fark l?m eslek ler i le
i ?bi rli ?i zorunlulu?unu
do?urdu. T?bbi pazar her
geçen gün tek noloji
etk i si alt?na gi rm ek te,
tek noloji sayesi nde
hastalara ula?arak
do?rudan hem tan?, hem
de tedavi seçenek leri
sunan ?i rketler sa?l?k
süreci ni n k ontrol
oda??n?dok torlardan
hastalara k ayd?r?yor.

?Endüstri 4.0??n en önem li yap?ta??hi ç k u?k u yok k i e?i ti m . Ek onom i k ??bi rli ?i ve
Kalk ?nm a Örgütü'nün (OECD), 2015 y?l?nda 76 ülke aras?nda yapt???k apsam l?
k üresel e?i ti m ara?t?rm as?nda Türk i ye 41. s?rada yer al?yor.?
De?i ?en dünyam ?zda gelece?i n dok toru nas?l olacak ? Herkesten çok t?p e?i ti m i
veren ak adem i syenleri n bu k onuda bi r öngörüsü var. Ancak günüm üz t?p e?i ti m i
gelece?i n hek i m i ni yeti ?ti rm ek i çi n yeterli m i ? 2014 Y?l?nda toplanan Am eri k an
T?p Bi rli ?i ?nden(AMA) Ak adem i syenler gelece?i n hek i m i ni tan?m lar i ken sahi p
olm as?gereken yetk i nli k leri s?ralam ??lard?r.
Bunlar;
Gelece?i n hek i m leri i çi n
önem li bi r yetk i nli k
bi li nm eyenleri k abul etm ek ve
bunlar?nas?l ke?fedece?i ni zi
bi lm ek olacak t?r.
Gelece?i n hek i m leri sadece
di ?er sa?l?k m eslek m ensuplar?i le
bi rli k te çal??m ak zorunda
k alm ayacak lar ayr?ca di ?er
di si pli nlerden bi reyler ve hatta
sa?l?k hi zm etleri d???ndak i
profesyoneller i le çal??m ak
zorunda k alacak lar.
Gelece?i n hek i m i i çi n bi lgi
yöneti m i olm azsa olm azlardand?r.
Gün geçti kçe artan bi li m sel bi lgi
?????nda hasta tak i bi nde
k ulland???m ?z bi lgi ler k atlanarak
art?yor. Bu bi lgi leri n toplanm as?, anali z ederek anlam land?r?lm as?i çi n bi li ?i m
tek noloji leri nden yararlanm ak k aç?n?lm azd?r
Hasta veri leri ni toplay?p anali z etm ek daha k olay hale geldi kçe, hastaya
ayr?lan zam an daha da artacak , hasta hek i m i leti ?i m i nde fark l?araçlar ve
i m k ânlar do?acak t?r. Hek i m leri n bu yeni i leti ?i m araç ve m odelleri ni ö?renm esi
gerek m ek tedi r.
Sadece tan?k oym ak ve k an?ta dayal?tedavi yapm ak toplum lar?m ?za sa?l?k
k azand?rm ak i çi n yeterli de?i ldi r. 20. Yüzy?lda hek i m ler olarak m ücadelem i z ve
k ar??la?t???m ?z zorluk lar?n ba??nda hastalar?m ?z?n ya?am süreci ni n m üm k ün
oldu?unca sa?l?k l?geçi rm esi geli r i ken 21. Yüzy?l?n zorluk lar?, ya?am ?y?llara
ek lem ek olacak ve bunu fark l?di si pli n ve m eslek lerle çal??arak yapaca??z.

Hek i me ula??mda co?rafi s?n?r k alk ?yor. Eve dok tor ça??rma dönemi geri geli yor.
Günüm üzde k li ni k zi yareti n %97 si nde hasta, hasta yak ?n?ve hek i m i n i leti ?i m i söz
k onusu i ken gelecek zi yaretlerde hem ?i reler, beslenm e uzm anlar?, geneti k
dan??m anlar?, eczac?lar, terapi stler, sosyal hi zm et uzm anlar?, ak ?l sa?l???
profesyonelleri ve egzersi z k oçlar?gi bi uzm anlar?da s?k l?k la görece?i z. Geli ?en
tek noloji ler dolay?s?yla uzak tan eri ?i m i m k ânlar?artacak ve k urum sal s?n?rlar
ortadan k alk acak t?r.
Zam anla hek i m zi yareti ni n
do?as?da de?i ?ecek ti r. Hasta
taraf?ndan olu?turulan veri ler
zi yareti n veri al??veri ?i ne
dönü?m esi ni sa?layacak t?r.
Yar?n?n hek i m zi yareti ; k an
bas?nc?, gli k oz sevi yeleri ,
ak ti vi te düzeyleri , di yet ve
sosyal k at?l?m m etri k leri gi bi
nesnel, yük sek frek ansl?ve gerçek zam anl?ak ?? veri si ni i çerecek ti r. Zi yaret i çi n
beli rli bi r m ek âna i hti yaç duyulm ak s?z?n uzak tan veri ak tar?m ?i le hasta ve
hek i m ler bulunduk lar?yerden de?erlendi rm e i m k ânlar?na sahi p olabi lecek ti r.
Bi rçok zi yarette fi zi k sel m uayeneni n uzak tan eri ?i m den dolay?sorun olaca??n?
dü?ünüyorsan?z yan?l?yorsunuz. Zi ra bi rçok ak ?ll?telefon uygulam as?(Bugün
baz?lar?FDA Onay?ald?) i le k alp sesleri ni ve baz?hayati beli rti leri alm ak , ci lt
bulgular?n?ve davran??lar?i zlem ek ?i m di den m üm k ün oldu.
Bahsetti ?i m i z bi r m oda ak ?m ?de?i l, hem ?i reler günüm üzde de ev zi yaretleri nde
bulunuyor am a 1930?larda hasta hek i m i leti ?i m i nde %40 gi bi bi r zam an di li m i ni
olu?turan eve dok tor ça??rm a yok denecek k adar azalm ??t?. ?i m di eve dok tor
ça??rm a dönem i geri dönüyor. Pek çok m eslek ta??m ?ho?nut etm ese de gerçek ler
ortada; Tele T?p?tak i geli ?m eler, k i ?i selle?ti ri lm i ? ürünler, hi zm et sunum unda
k urum sal s?n?rlar?n ortadan k alk m as?, hi zm et çe?i tli li ?i ni n artm as?i le sa?l?k
hi zm etleri hastanelerden t?p m erkezleri ne, evlere, m obi l ci hazlara geçecek ve t?bbi
bak ?m ?di ?er hi zm etler gi bi (örne?i n, perakende sek törü) al??veri ?e uygun hale
geti recek ti r. Ev ortam ?na yap?lan hasta m erkezli zi yaretler, evdek i bi r
hastaneden(Tedavi ve tan?ci hazlar?i le donat?lm ?? ortam ), ak ?ll?telefon
uygulam alar?na ve hek i m bulm a yelpazesi i çi nde bi reyleri n i hti yac?
do?rultusunda faydalanm as?i çi n çe?i tli li k i çerecek ti r.
Tek noloji k geli ?m eler ve fi nansal yat?r?m lar taraf?ndan destek lenen yeni
gi ri ?i m ci ler, hi zm et sunum unu yeni den ?ek i llendi recek . Hek i m k li ni k
zi yareti ndek i de?i ?i k li k ler ba?lang?çta süreçleri , poli ti k alar?ve ek onom i si
günüm üzün m odas?geçm i ? m odelleri ne ba?l?olan m edi k al k urum lardan
gelecek ti r.

Hek i m zi yaretleri ndek i de?i ?i m i n zam anlam as?i se ?u anda k urum m erkezli
bak ?m ?te?vi k eden ve hasta m erkezli bak ?m ?engelleyen poli ti k a de?i ?i k li k leri ne
ba?l?olacak t?r. Bunun yan?nda h?zla ya?lanan nüfus ve tek noloji ni n beni m senm e
h?z?ülkeleri n bu sürece geçi ?i nde önem li fak törlerden olacak t?r.
Ya?anacak de?i ?i k li k leri n t?p m erkezleri , m eslek ve hastalar i çi n büyük etk i leri
olacak t?r. T?p m erkezleri ni n, k li ni k alan talebi , bek lem e odalar?ve otopark lar,
tek noloji k donan?m , fi zi k sel ve i ?gücü i hti yaçlar?de?i ?ecek ti r. Hek i m ler i çi n evde
bak ?m sa?lanm as?, yeni prosedürler, tan?ve tedavi donan?m lar?n?n k ullan?m ?i çi n
daha fazla e?i ti m gerek ti recek ti r. Hastalar?n co?rafi eri ?i m i geni ?leyecek ,
uzm anlar da dâhi l olm ak üzere daha fazla hek i m e eri ?i m i m üm k ün olacak t?r.
?Yerel? uygulay?c?k avram ?, bölgesel, ulusal ve hatta uluslararas?bi r m odele
dönü?m ek tedi r. Hasta i çi n eri ?i m artt?kça hek i m i çi n rek abet gündem e gelecek ti r.
Hek i m ler i çi n rek abette bi lgi ni n yan?nda sahi p oldu?u donan?m önem li hale
gelecek ti r.
Hek i mler k i ?i selle?ti ri lmi ? bak ?m sunma k onusunda k endi ni geli ?ti rmek zorunda

?ngi li z Tabi pler Bi rli ?i ba?k an?ve Lordlar Kam aras?'n?n ba??m s?z üyesi Prof. Dr.
Barones Ilora Gi lli an Fi nlay ?T?p son on y?lda ola?anüstü geli ?m eler k aydetti .

Kanser i le m ücadelede tedavi olas?l???ve süreçte i yi bi r ya?am ?ans?artt?.
Hastal?k süreci nde i yi bi r ya?am k ali tesi ni yak alam ak i çi n i yi bak ?m önem li hale
gelm i ?ti r. Dolay?s?yla yeni nesi l hek i m leri n, zor t?bbi durum lar?n yöneti lm esi ,
k ork m u? ve üzüntülü hastaya yak la??m ve günün her saati nde k i ?i selle?ti ri lm i ?
bak ?m sunm a k onusunda kendi leri ni geli ?ti rm eleri gerek i yor? di yor.
Gelecek te k oruyucu hek i m li k uygulam alar?uzun süreli sa?l?k l?ya?am y?l?i çi n
anahtar rol oynayacak t?r. Hek i m leri n bunu sa?lam as?i çi n pek çok yeni fak törü
göz önünde bulundurm as?gerek i yor. Her bi r bi reyi n geneti k yap?s?, ya?ad???
ortam , ak ti vi teleri , beslenm esi , m esle?i , al??k anl?k lar?, i leti ?i m leri ? vb. gi bi t?bbi
durum u fark l?la?t?racak özelli k leri ni göz önünde bulundurarak bi reyi n

i hti yaçlar?na göre k i ?i sel sa?l?k hi zm eti sunm ak zorunday?z.
Tan?ve tedavi de k ullan?lan ci hazlar ak ?llan?yor.
Sa?l?k sek töründe, sunulan hi zm ette standart sa?lanm as?y?llard?r üzeri nde
çal???lan k onulardan bi ri olm u?tur. Yüzlerce bran? ve yüzbi nlerce hek i m göz
önüne al?nd???nda bu standardi zasyonu sa?lam an?n güçlü?ü ortaya
ç?k m ak tad?r. Bi li m cam i as?her bi r t?bbi durum i çi n algori tm a ve gui deli ne
geli ?ti rerek standart sa?lam a çabas?i çi ne gi rm i ?ti r. Günüm üzde hek i m i n k ?s?tl?
zam anda çok fazla say?dak i t?bbi durum da algori tm a ve gui deli ne uygulam as?
bek leni yor. Zam an i çi nde sürek li de?i ?en ve geli ?en algori tm a ve gui deli nelar
k onusunda art?k hek i m e destek olacak si stem ler yolda. Günüm üzde hek i m
olarak tan?ve tedavi de k ulland???m ?z pek çok ci haz yapay zek â i le ak ?ll?hale
geli yor.
Yapay zek ân?n i lk örnek leri ni sa?l?k sek töründe görm eye ba?lad?k bi le. Yapay
zek ân?n ya?am ?n i çi ne her geçen gün daha fazla k at?ld???n?görm ek m üm k ün.
Yapay zek â ne k adar m ükem m el tasarlansa da i ?levi ni yapabi lm esi i çi n önce
ö?renm esi gerek i yor.
Günümüzde i nsanlar?n yan?nda mak i neleri de e?i ti yoruz.
Mak i ne ö?reni m i i le dok torlar?n gerçek ya?am deneyi m i ni bi rle?ti ren ?nsan Tan?
Projesi (Hum an Dx) , daha bi li nçli k li ni k k ararlar alabi lm ek i çi n hasta, dok tor,
organi zasyon, ci haz geli ?ti ri ci si veya ara?t?rm ac?gi bi herkesi n eri ?ebi lece?i bi r
si stem geli ?ti rm ek i çi n 80'den fazla ülkede 7.500 dok tor ve 500 sa?l?k
k urulu?undan bi lgi toplam ak tad?r.

Günüm üzde hek i m leri n zam an?n?n önem li bi r k ?sm ?n?ek ran ba??nda geçi rdi ?i
bi li ndi ?i nden, yapay zek â destek li tan?ci hazlar?n?n geli ?ti ri lm esi ni n ne k adar
anlam l?oldu?u daha i yi anla??l?yor. Oxford'dak i John Radcli ffe Hastanesi 'ndek i
ara?t?rm ac?lar, k alp hastal?k lar?n?n te?hi si nde yapay zek â geli ?ti ri rken, Harvard
Üni versi tesi 'nden ara?t?rm ac?lar, potansi yel olarak ölüm cül k an
enfek si yonlar?n?tespi t edebi len ?ak ?ll?? bi r m i k rosk op yaratt?lar. Bi li m i nsanlar?
yapay zek âya sahi p m i k rosk oplar?n?n do?ru te?hi s oran?n?art?rm ak i çi n
m i k rosk oplar?n?25.000 slayttan al?nan 100.000 görüntü i le e?i tti . Hali haz?rda
k ullan?lan roboti k cerrahi ni n zam anla geli ?ti rm elerle kendi kendi ne operasyon
yapabi lecek durum a gelece?i öngörülüyor.
Önüm üzdek i y?llarda, yapay zek ân?n sa?l?k sek töründek i rolü büyüyecek ti r.
Accenture Consulti ng'i n haz?rlad???bi r raporda, 2014 y?l?nda i laçta yapay
zek ân?n pi yasa de?eri 600 m i lyon dolar olarak gösteri li yordu. 2021 y?l?na k adar,
bu rak am ?n 6,6 m i lyar dolara ula?m as?bek leni yor. Bi rçok hek i m i n
dü?üncesi ni n ak si ne gelecek te yapay zek â dok torlar?de?i ?ti rm ek le de?i l,
yetenek leri ni opti m i ze etm ek ve i yi le?ti rm ek le i lgi li destek olacak t?r.
Hek i m leri n ço?unlu?unun, son k arar?kendi si al?p uygulad???m üddetçe bu
alandak i geli ?m eleri destek ledi ?i ni söyleyebi li ri z.

Son söz; Haz?r olun gelecek hi ç olmad???k adar yak ?n
T?p tari hi ni n en heyecan veri ci dönem i ne gi rdi ?i m i zden ?üpheni z olm as?n.
Tek noloji ve bi li m sel geli ?m eleri n ?????nda geneti k alan?ndak i geli ?m eler
hastal?k lar?ve ya?lanm a süreci ni daha i yi anlam am ?z?sa?l?yor. Yak ?n gelecek te
son derece etk i li ve bi reyselle?ti ri lm i ? tedavi ler i le hi zm et sunarken, yeni ve
uygun fi yatl?tek noloji ler k ullanarak belk i de k üresel ölçek te sa?l?k
problem leri ne çözüm leri n bulunaca??k onusunda i yi m seri m . Tüm bu
geli ?m eleri n ?????nda t?p m esle?i 21. yüzy?lda f?rsatlar?n yan?nda k ayda de?er
bi r ri sk alt?ndad?r. Hek i m ler i çi n geli ?en ve de?i ?en dünyada e?i ti m , ö?reti m den
organi zasyona, teori k ten prati ?e k adar hi zm et sunum unun tüm yelpazesi nde
de?i ?i m olacak t?r. Hek i m ler olarak bu de?i ?i m e haz?r olm ak zorunday?z.

Anti -HIV Anti k oru Tedavi si ni n Erken
Deneyleri Umut Veri yor

Yap?lan i k i ayr?ön çal??mada, i leri de HIV hastalar?n?n günlük
anti retrovi ral haplar yeri ne y?lda i k i k ez yap?lacak anti -HIV
anti k or i nfüzyonu i le hastal?k la mücadele edebi lece?i i leri
sürüldü.

39| H EAL TH 4.0 M agazi n

?lk deneysel tedavi ler oldukça k ?s?tl?say?da hasta i le yap?ld?, çal??m alar?n
bi ri si nde sadece yedi hasta, di ?eri nde dok uz hasta vard?. Bu deneyler anti -HIV
anti k orlar?n?n henüz i ?e yaram ad???n?fak at potansi yele sahi p oldu?unu gösterdi .
Bu yeni tedavi ni n güvenli ve etk i li olup olm ad???n?görm ek i çi n daha çok
hastan?n k at?ld???ve uzun zam an alacak denem eleri n gerek ti ?i görülüyor. Bu
k apsam l?çal??m alar yap?lsa dahi yeni bi r i lac?n pazara ula?m as?y?llar alabi li r.
Günüm üzde HIV tedavi si ni n om urgas?olan günlük haplar öm ür boyu günlük i laç
k ullan?m ?gerek ti ri yor ve bu i laçlar hastalar haplar?alm ay?b?rak t???anda etk i si ni
k aybedi yorlar. Bu sebeple i laca günlük eri ?i m sorunu ya?and???durum larda
hastan?n sa?l???negati f etk i leni yor.
New York 'ta Rockefeller Üni versi tesi How ard Hughes T?p Ensti tüsü'nde
ara?t?rm ac?Dr. Mi chel Nussenzw ei g, ?HIV tedavi si nde de?i ?ti ri lm i ? anti k orlarla
yap?lan bu yeni çal??m a k apsam l?denem elerde ba?ar?l?sonuçlar üreti rse,
hastalar her gün i laç alm ak yeri ne her alt?i la dok uz ayda bi r kez yap?lacak
uygulam a i le tedavi protok olleri ni sürdürm e ?ans?bulacak lar. Bu sayede günlük
i laç alm ay?unutan hastalar i çi n de?erli bi r alternati f m etod üreti lm i ? olurken, bu
yeni tedavi protok olü i nsan anti k orlar?ndan üreti ldi ?i i çi n ?i m di k i i laçlara göre
daha az yan etk i leri olacak t?r" dedi .
Bi li m i nsanlar?ba????k l?k si stem i i laç tedavi si olm adan HIV i le ba?ar?yla
m ücadele edebi len az say?da i nsan üzeri nde yapt?k lar?ara?t?rm a sonucunda
3BNC117 ve 10-1074 olarak adland?r?lan i k i anti k or tespi t etti ler. Bu i k i anti k or HIV
vi rüsünün d???nda bulunan protei nleri i k i fark l?aç?dan hedefleyi p hastan?n
ba????k l?k si stem i ni HIV vi rüsüne k ar??faali yete geçi ri yor.
Günüm üzde baz?k anser i laçlar?benzer yöntem k ullanarak , tüm örlerle hastalar?n
ba????k l?k si stem i ni ak ti ve ederek m ücadele edi yorlar. Fak at bu yak la??m HIV
tedavi si nde güvenli ve efek ti f olarak henüz k ullan?lam am ??t?.
Yap?lan deneylerden bi ri si nde dok uz HIV hastas?anti retrovi ral haplar?alm ay?
b?rak t?ve alt?hafta
boyunca i k i anti -HIV
anti k orunun üç ayr?
i nfüzyonunu ald?. Bu
hastalarda HIV
vi rüsünün 15 i la 30
hafta aras?nda
bask ?lanabi ldi ?i ,
hastalar?n yar?s?nda
i se HIV'ni n en az 21
hafta boyunca
bast?r?ld???görüldü.

Deney süreci nde baz?hastalarda hafi f yorgunluk beli rti leri gözlenleni rken, genel
olarak hastalarda bunun d???nda ba?k a ci ddi bi r yan etk i görülm edi . Bu deneyi n
di k k at edi lm esi gereken önem li bi r nok tas?i se; hastalar deney öncesi nde
anti retrovi ral hap ald?k lar?i çi n k anlar?nda dola?an HIV bulunm am as?yd?.
?k i nci deneyde i se HIV hastas?olan ancak anti retrovi ral hap alm ad???i çi n
k an?nda HIV vi rüsü dola?an yedi hasta i le deney gerçek le?ti ri ldi . Ara?t?rm ac?lar
HIV k ar??t?anti k orlara yan?t verebi lecek HIV varyantlara sahi p hastalar?özelli k le
seçti . Deneye k at?lan hastalara her i k i anti k oru i çeren i nfüsyonlar alt?hafta
boyunca bi rer kez ya da üçer kez yap?ld?. Ara?t?rm ac?lar?n Nature dergi si ne
verdi gi bi lgi ye göre, tedavi ertesi nde çal??m aya k at?lan hastalar?n k anlar?nda
bulunan HIV sevi yeleri nde önem li düzeyde azalm a tespi t edi ldi .
Genelde HIV ara?t?rm ac?lar?n?zorlayan k onular?n ba??nda, vi rüsün tedavi de
k ullan?lan i laca k ar??di renç geli ?ti rm e potansi yeli olm as?geli r. Bu deneyde i se
hastalar?n hi çbi ri her i k i anti k ora k ar??di renç geli ?ti rm edi .
Ek i p d???ndan bi r ara?t?rm ac?
olan Dr. Anthony Moody de,
ba?k a HIV tedavi leri nde de
görüldü?ü gi bi gelecek te bu
hastalar?n anti k orlara tepk i
verm eyi b?rak abi lece?i
unutulm am al?di yor: ?Hem
anti retrovi raller hem de
anti k orlar sadece HIV-1
su?lar?na k ar??etk i li di r, bu
yüzden önceden di renç
geli ?ti rm i ? hastalarda veya
di rençli vi rüslerle k ar??la?an hastalarda tedavi etk i n olm ayabi li r.?
Bi r ba?k a ara?t?rm ac?Dr. Kathari ne Bar, günüm üzde anti retrovi ral haplarla
gerçek le?ti ri lm ek te olan HIV tedavi si ne alternati f olarak bu i k i deneyde
k ullan?lan ve geni ? çapta nötrali ze edi ci olan anti k orlar?n, vi rüsü bask ?layabi lm e
ve enfek te olm u? hücreleri vücuttan tem i zlem e potansi yeli ne sahi p oldu?unu
söyledi . Bar, ?Anti retrovi raller HIV repli k asyonunu bast?rabi lm ek te fak at vi rüs
bula?m ?? ve gi zli k alm ?? hücreleri tem i zlem eyi ba?aram am ak t?r. Yap?lan
deneylerde k ullan?lan geni ? çapta nötrali ze edi ci anti k orlar, HIV enfek te hücreleri
hedefleyebi li r ve bi r tedavi strateji si ni n parças?olm a potansi yeli ne sahi pti r.? dedi .
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Dü?ük M ali yetli Ultrason Geli ?ti ri lebi lecek
Bri ti sh Colum bi a Üni versi tesi 'nden m ühendi sler, ultrason taray?c?lar?n?n
m ali yeti ni 100 $ 'a k adar dü?ürecek yeni bi r ultrason dönü?türücü prob
geli ?ti rdi ler.
Ara?t?rm ac?lar?n patent bek leyen i novasyonlar?, ak ?ll?telefonlar üzeri nde
çal??abi len, gi yi lebi li r ürün s?n?f?nda olan ta??nabi li r bi r ci haz. Gelenek sel ultrason
taray?c?lar?pi ezoelek tri k k ri stalleri k ullanarak vücudun i ç k ?s?m lar?n?görüntüler
ve sonogram olu?turm ak i çi n bi r bi lgi sayara gönderi r. Bu k ri staller gerçek ten
ultrason ci hazlar?n?n k albi , am a üreti m leri zor ve pahal?d?r. Ara?t?rm ac?lar,
pi ezoelek tri k k ri stalleri ni , poli m er reçi neden yap?lm ?? olan k üçük ti tre?i m li
tam burlar i le de?i ?ti rdi . Bunlar daha ucuz olan poli CMUT'ler (poli m er k apasi ti f
m i k ro-i ?lenm i ? ultrason dönü?türücüler) olarak adland?r?ld?.
Mali yet tasarruflar?na ek olarak , poli CMUTs olarak adland?r?lan ci hazlar, güç i çi n
sadece 10 volt gerek ti ri yor. Bu, i m plante edi lebi li r uygulam alar da dahi l olm ak
üzere çok k üçük t?bbi araçlara dahi l edi lebi lecek leri anlam ?na geli yor. Ayn?
zam anda transdüserleri n üretti ?i görüntüyü gösteren çok ak ?ll?telefonlar
taraf?ndan çal??t?r?lacak elde ta??nabi li r ultrasonlar i çi n de k ullan?labi lecek .
Elek tri k ve bi lgi sayar m ühendi sli ?i profesörü olan Edm ond Cretu, "UBC'de
geli ?ti rdi ?i m i z ci haz taraf?ndan üreti len görüntüler, pi ezoelek tri k dönü?türücüler
taraf?ndan üreti len gelenek sel sonogram lardan daha kesk i n ve hatta daha
ayr?nt?l?. Ayr?ca dönü?türücüm üz, ri ji t ultrason problar?n?n ak si ne daha fazla
taram a ve vücuda sar?labi len esnek bi r m alzem eye yerle?ti ri lm e potansi yeli ne
sahi p" di yor.
Mak i ne m ühendi sli ?i ve elek tri k ve
bi lgi sayar m ühendi sli ?i profesörü
olan Robert Rohli ng, ara?t?rm an?n bi r
sonrak i ad?m ?nda çok çe?i tli
prototi pler geli ?ti recek leri ni ve
sonunda ci hazlar?n?k li ni k
uygulam alarda test etm eyi
hedefledi k leri ni söyledi . Rohli ng, ?Bu
dönü?türücüleri m i nyatürle?ti rebi li r
ve dam arlar?n i çi ne bak m ak i çi n
k ullanabi li rsi ni z. Ya da gö?sünüze
yap??t?rabi li r ve günlük hayat?n?zda
k albi ni zi n sürek li i zlenm esi ni sa?layabi li rsi ni z. Bu tek noloji bi ze çok fark l?
olas?l?k lar sunuyor? di yor.
Daha Fazlas?DoktorclubSa?l?k Haberleri'nde
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?LAÇ 4.0
?LAÇTAN ÖTE?
Cengi z Alk ??
SGD Dan??m anl?k
TSM Ali yeni pi yasaya ç?k an ürünleri olan anti bi yoti ?i Dr. Cem ?e çok i yi tan?t?m
yapt???dü?üncesi yle odadan ç?k t?. Tüm sorular?i yi yan?tlad???n?, i lac?n hastal??a
faydas?n?i yi ak tard???n?, Dr. Cem ?in de bunlardan etk i lenerek uygun hastada
ürünü deneyebi lece?i ni söylem esi de keyfi ni art?rm ??t?. Ali , yeni ürünün
lansm an?na i lk ba?ta i li ?k i leri ni n i yi oldu?u, rahat sunum yapaca??dok torlardan
ba?lam aya k arar?verm esi ni n ne k adar do?ru oldu?unu tek rar dü?ündü. Dr. Cem
i le hafta sonlar?da bulu?uyorlar, baz?sosyal program lara bi rli k te k at?l?yorlard?.
Yak la??k 10 gündür kesi lm eyen ök sürük ve ba? a?r?s?rahats?zl???olan Hasan
sabah uyand???nda ?i k âyetleri ni n devam etm esi üzeri ne dok tora gi tm eye k arar
verdi . Sa?l?k Oca??na gi tm eden önce i ç çam a??rlar?n?de?i ?ti rdi , k ?z?Arzu?nun
yard?m ?yla gi tti ?i sa?l?k oca??nda Dr. Cem ?e ?i k âyetleri ni anlatt?. Dok tor m uayene
etti k ten sonra üst solunum yollar??i k âyeti i le gelen hastas?Hasan?a anti bi yoti k
yazm aya k arar verdi . Tam reçeteyi yazacak ken, TSM Ali ?ni n tan?tt???yeni
anti bi yoti k ak l?na geldi ve i yi bi r terci h oldu?unu dü?ündü?ü i çi n de reçeteye yeni
ç?k an ürünü yazd?.
Hasan dok torun reçetesi ald?ve eczaneye gi tti , söyledi ?i ?ek i lde i lac?tok k arn?na
sabah ve ak ?am bi rer adet bol suyla ald?.
?laç sek törü dünyada ve ülkem i zde son 30 y?lda çok fark l?a?am alardan geçti . Bu
a?am alarda fark l?a??rl?k m erkezleri sek törün ak ???n?etk i ledi ve ?ek i l alm as?n?
sa?lad?. Am eri k a ve Avrupa?da etk i li olan durum lar, yak la??m lar ve uygulam alar
ortalam a 5- 10 y?l i çi nde ülkem i zde de a??rl???n?hi ssetti rdi .
?laç sek törü ülkem i zde 90?l?y?llar?n sonlar?na k adar 1.0 etk i si nde k ald?. Sek törün
ak ???n?beli rleyen ve sonuçlar?etk i leyen üç nok ta vard?.
1

Sat?? Tem si lci leri

2

Dok torlar

3

Eczac?lar

Fi rm alar?n ç?k ?? nok talar?ve sonuçlar?etk i lem eleri Sat?? Tem si lci leri üzeri nden
oluyor, hedef k i tleleri yle i leti ?i m leri ni onlar üzeri nden sa?l?yorlard?.

Do?al olarak da, i laç fi rm alar?i çi nde sat?? k ökenli olanlar?n yöneti m sel
k adem elerde ve fi rm a i çleri nde a??rl?k lar?oldukça fazlayd?.
Ayn?zam anda, dok torlar?n terci hleri , k o?ulsuz k abul görürdü. Bu durum , i laç
k ullan?m ?nda en beli rleyi ci k i tleni n dok torlar olm as?n?sa?lard?. ?laç fi rm alar?
dok torlara daha etk i li tan?t?m lar yapabi lm ek i çi n onlar?k ategori ze ederek ,
segm entasyon / selek si yonlar?yaparak tan?t?m planlar?n?olu?turuyorlard?.
Ürünün jeneri ?i varsa, eczaneler de bu ?artlarda etk i li oluyorlard?.
?laç fi rm alar?tüm strateji leri ni , a??rl?k l?beli rtti ?i m i z üç nok ta üzeri nden yapard?.
Sat?? tem si lci leri ne yük sek m aa? ve pri m leri n veri ldi ?i bu dönem de, prom osyon
m ateryalleri ne ci ddi bütçeler ayr?l?rd?. Fi rm alardak i Sat?? Tem si lci leri n
say?lar?n?n çok ci ddi oranda artm as?bu strateji leri ni n do?al sonuçlar?yd?.
Böylece dok tor ve eczane zi yaret s?k l???n?art?r?larak sonuçlar?etk i li yorlard?.
Ancak , y?llar i çi nde sat?? tem si lci leri ni n say?lar?n?n art?r?larak sonuç alm a
e?i li m i bi r nok tadan sonra doyum a?am as?na geldi . Önce bat?dünyas?nda
ba?layan pazarlam a faali yetleri ni n a??rl???90?l?y?llar?n ortalar?ndan i ti baren
ülkem i zde de sek tör i çi nde etk i si ni daha fazla gösterdi . Yuvarlak m asa
toplant?lar?, dok tor k onu?m ac?lar, k li ni k çal??m alar?i çeren sunum lar?vb. i laç
?i rketleri nde pazarlam an?n a??rl???n?art?rd?ve pazarlam a departm anlar?
i laçlar?n tan?t?m ?nda yön beli rlem ede daha önem li bi r k onum a yük seldi ler.
Geçm i ? y?llara oran jeneri k ürünleri n say?s?ve pazar paylar?artm ??t?.
Dr. Cem , resm i k urum lar?n geçen y?l yay?nlanan tebli ? i le art?k baz?ürünleri
reçete edem i yece?i ni görm ü?tü. Bugün yeni gelen tebli ? i le de baz?i laçlar?RPT
bi le yapam ayacak t?. Bu durum a bi raz can?s?k ?lm ??t?, dok tor olarak baz?
yetk i leri ni n eli nden al?nm as?keyfi ni k aç?rm ??t?. Daha önce haftada bi r- i k i s?kça
zi yaret eden TSM Ali ?ni n zi yaret say?lar?önce azalm ??, fi rm an?n ald???k ararla da
tam am en kesi lm i ?ti . Yak ?n ark ada? olduk lar?i çi n zam an zam an hafta sonu
görü?m eleri devam edi yordu. Ali ?ni n
çal??m a alan?de?i ?m i ?ti , zi yaretleri ni
sadece uzm an dok torlara yap?yordu.
A??rl?k l?olarak zam an?n?n ço?unu e?i ti m
hastaneleri n de geçi ri yordu.
E?i ti m Hastanesi nde Asi stan olan
Dr.Sevgi , hastas?Arzu?nun m uayenesi
uzad???ndan k at?lm ay?planlad???
toplant?ya bi raz geci k m i ?ti . H?zl?
ad?m larla da hareket etse toplant?ya geç
k alm ??t?. TSM Ali ?ye de k at?laca??na dai r
söz verdi ?i i çi n geç k alsa da k ap?y?
çalarak i çeri gi rdi .

TSM Ali , Pazarlam a Departm an??n?n organi ze etti ?i ?Uzm anla Bulu?m a?
toplant?s?nda asi stan dok torlar?ö?le aras?nda bi r araya geti rm i ?, Üni versi te?den
gelen bi r hocan?n da asi stan dok torlara yeni tedavi ?ek i lleri ni ak tarm as?n?
sa?lam ??t?.
Ülkem i zde 2000?li y?llar?n ba??nda i laçta 2.0 kendi ni hi ssetti rdi . ?laçlar?n
k ullan?m ?ve pi yasada etk i nli k leri nde a??rl?k l?olarak geri ödem e k urum lar?ve
resm i sa?l?k otori teleri daha etk i n hale geldi . Bi rçok k onuda standartlar?n
olu?turulm as?ve uygulanm as?nda etk i li oldular. Dok torlar?n i laç terci hleri yle i lgi li
standartlar?n olu?turulm as?, ürünleri n ruhsat ve endi k asyon standartlar?n?n k abul
edi lm esi , tan?t?m i lkeleri ni n beli rti ldi ?i ?ek i lde uygulanm as?vb. bunlardan
baz?lar?yd?.
Tüm sat?? ek i bi ni n bu plans?z toplant?s?sadece Ali ?de de?i l tüm çal??anlarda
huzursuzlu?a neden olm u?tu. Son zam anlarda ?i rket i le i lgi li olum suz dedi k odular
Ali ?ni n de k ula??na geli yordu, bunlar her zam ank i saha dedi k odular?di ye
dü?ünüyordu. Ancak , o gün hava bi raz fark l?yd?. ?nsan Kaynak lar?Yöneti ci si ve
Genel Müdür sahneye bi rli k te ç?k t?lar. Çok k ?sa bi r k onu?m ayla ?i rkette bi r
daralm aya gi di ldi ?i ni ve tüm departm anlarda yüzde elli ye yak ?n, i ?ten ayr?lm alar
olaca??n?söyledi ler. Ve o gün Ali de i ?ten ayr?lanlar aras?nda kendi ni n de
oldu?unu ö?rendi .
Bu yeni olu?an ?artlarla bi rli k te ?i rket i çleri nde farm ak o-ek onom i st, resm i
i li ?k i ler yetk i li si , pazara eri ?i m uzm anlar?vb. yeni pozi syonlar bi rçok ?i rkette
aç?ld?. Ruhsat gi bi departm anlar ?i rket i çleri nde daha etk i li hale geldi ler. ?laç
?i rketleri nde çal??an sat?? tem si lci leri ni n say?lar?ci ddi oranda azald?. Eczane
k arl?l?k lar?dü?tü.
Ülkem i zde 2000?li y?llar?n sonlar?na do?ru a??rl?k m erkezi ne ?hasta?oturdu. Ve i laç
3.0 ba?lad?. Hasta, i lk olarak hastal???i nternette ö?reni yor, ya da i lac?n?n ödenm esi
i çi n resm i otori te üzeri nde bask ?olu?turuyordu, dok torun tedavi ak ???n?daha çok
sorgulam aya ba?lam ??t?. Bazen dok tor etken m adde olarak fark l?terci hte bulunsa
bi le, hasta kendi talep etti ?i ürün i çi n fark ödem ek ya da ödem em ek i çi n olaylar?
sorguluyordu. Böyleli k le, i laç ?i rketleri , resm i otori teler, hastaneler ve dok torlar
i lac?n k ullan?c?s?olan ?hasta?y?daha çok anlam aya ba?lad?k lar?dönem ortaya
ç?k t?.
Hasan??n k ?z?Arzu büyüm ü?tü ve o gün kendi ni i yi hi ssetm i yordu, tari f edem edi ?i
bi r a?r?vard?, hem en bi lgi sayar?ndan i nternete gi rerek kendi ne göre
rahats?zl?k lar?tan?m layarak ne olabi lece?i ne bak t?. Durum unu i fade eden olum lu
? olum suz bi lgi ler aras?nda k afas?k ar??m ??t?. Bi r an ak l?na en k ötüsünü geti rdi ve
i çi ürperdi . Sabah olur olm az devlet hastanesi ne gi tti . Poli k li ni k tek i dok torlar
aras?ndan daha önceden de bi rk aç kez m uayene oldu?u Dr.Sevgi ?yi terci h etm i ?ti .

?laç 3.0?la bi rli k te hastada fark ?ndal?k geli ?ti rm e çal??m alar?daha da artt?. Resm i
otori teler, toplum da hastal?k lar?n ya da k orunm alar?n fark ?ndal?k lar?yla i lgi li
hastay?bi lgi lendi rm e ya da di k k at çek m ek i çi n televi zyon dahi l bi r çok fark l?
m ecra k ullan?yorlard?. Dok torlar kendi leri ni hastaya daha i yi i fade etm ek i çi n
k i ?i sel w eb si teleri , blog, röportaj vb. k ullan?m ?n?art?rd?lar. Hastaneler hastalar
i çi n daha i yi bak ?m ?artlar?ortaya k oydular, eczaneler daha fazla bi lgi lendi ri ci
oldular, ?laç ?i rketleri ürün geri ödem ede de?i lse hastay?bi lgi lendi ri ci çal??m alar?
art?rd?lar. Ürün geri ödem edeyse tabi k i dok tora tan?t?m a devam etti ler, dok tor
tan?t?m lar?n?n daha etk i li olm as?i çi n bu dönem de dok tor segm entasyonuna i lave,
hasta segm entasyonu yapt?lar, fark l?hasta profi lleri ni n (ya?/ çal??m a durum u/ tek
ba??na ya?am a durum u/ bak ?m a m uhtaçl?k / daha önce tedavi al?p-alm am a vb.)
detaylar?na göre hasta segm entleri ni tan?t?m lar?n?zengi nle?ti rerek dok torun
hastay?daha i yi / duygusal olarak da alg?lam as?na k atk ?sundular.
Dok tor uzm anl?k dernek leri i nternet, televi zyon, gazete üzeri nden genel olarak ya
da taram alar yoluyla yüz yüze kendi uzm anl?k alanlar?yla i lgi li hastalar?,
hastal?k lar?bi lgi lendi rm e ve fark ?ndal?k çal??m alar?yapt?lar. Hastalar i se daha
organi ze hareket edebi lm ek i çi n hastal?k larla i lgi li hasta dernek leri ni k urdular.
Hasan??n rahats?zl???ya??i lerledi kçe daha da artm ??t?. Arzu i se evlendi k ten sonra
ba?k a bi r ?ehi rde ya?am aya ba?lam ??t?. Bazen babas?yan?na geli yor, ancak fark l?
?ehi rde ark ada?lar?olm ad???ndan can s?k ?nt?s?ve esk i an?lar?n özlem i yle hem en
evi ne geri dönüyordu. Arzu, babas?n?n evde tek ba??na ya?am as?ndan dolay?onu
sürek li telefonla k ontrol edi yor, ula?am ad???nda m erak lan?yor, geceni n bi r
vak ti nde babas?ak l?na tak ?l?yor ancak , onu uyand?rabi lece?i endi ?esi yle
arayam ?yor, i çi i çi ni yi yordu. Ayn??ek i lde Hasan da, hem ark ada?lar?yla
görü?m ek hem de evi nde ya?am ak i sti yor, ancak ya i lac?alm ay?unutursam veya
dozu az geli rse ya da dü?er k al?rsam nas?l haber veri ri m endi ?eleri ni ta??yordu.
Bu durum , i k i si i çi n de çok stresli ve yorucuydu.
Ancak , geçen ay babas?n?n k oluna, bi lek li k benzeri bi r m alzem eyi deri si ne
yap??t?rm ??lard?. Bi lek li k tüm hareketleri ni , k an bas?nc?n?, k alp at?m h?z?n?, i lac?n
k an k onsantrasyonunu vb. tak i p edi yordu, tüm bi lgi ler Hasan??n dok toruna da
an?nda gi di yordu. Bunlara i laveten bi lek li ?i n i çi ne en önem li i lac?n?n bi rk aç
dozluk hali ni rezerv ?ek li nde yerle?ti rm i ?ler, gece doz yetersi z k al?rsa oradan
devreye otom ati k gi recek ?ek li de program lanm ??t?. Ayr?c?önem li bi r durum
olursa dok toru da bi lgi lendi rm ek i çi n alarm devreye gi ri yordu. Tüm bunlara
i laveten basi t bi r bi lgi lendi rm e de Arzu?nun cep telefonuna gi di yor, o anda babas?
nerede, evde m i , d??ar?da m ?, uyuyor ya da hareket hali nde m i , günlük i laçlar?n?
tam ald?m ?vb. sorular art?k can?n?s?k m ?yordu. Bu durum hem Hasan??hem de
Arzu?yu çok m utlu etm i ?ti . Arzu, babas?na bi lek li k tak ?ld???ndan beri kendi ni i yi
hi ssedi yordu.

Tüm dünya yeni bi r dönem e gi rdi i laç sek törü de bundan Ar-Ge, tan?t?m , i ?
bi rli k leri , yöneti m ?ek li vb. bi r çok ?ek i lde etk i lendi özelli k le ülkem i zde geçen 1-2
y?l i çi nde i laç 4.0??n i p uçlar?devreye gi rdi .
Art?k sadece kendi pazar?na, çal??an?na, dok toruna, eczanene, kendi ülkene,
i çi nde bulundu?un sek törüne vb. bak arak yol alm a ?ans?n azald?. En önem li si
rak i pleri ni z bi ldi ?i ni z rak i pler olm ayacak hatta m evcut durum da sek törde olan
rak i pleri ni zde olm ayacak , sek tör d???ndan gelecek olanlar olacak t?r. Ancak
bunlar?do?ru yak alarsan?z da belk i de bu devri m sel de?i ?i m en büyük gücünüz
olacak t?r.
Arzu m uayeneden ç?k t?ve dok torun önerdi ?i i lac?alm aya eczaneye gi tti ?i nde,
eczac?i lac?ücretsi z verem eyece?i ni söyledi . Arzu ?a?k ?nl?k la nedeni ni
sordu?unda, eczac?tek rar bi lgi sayara bak ?p, ba??n?k ald?rarak aç?k lam ada
bulunur. Si z si gara k ullanm aya devam etm i ?si ni z, k an testi ni zde ç?k m ??, si ze
b?rak m an?z i çi n 6 ay süre tan?nm ?? ve bu durum da si ze beli rti lm i ?. Arzu durum u
anlam ??t?. Kendi ne k ?zm ??t?, ?u si garay?b?rak am am ??t?. Eczac?, k onu?m as?n?n
devam ?nda, e?er 3 y?l i çi nde de b?rak m azsa i leri de do?abi lecek ba?k a
hastal?k lar?n tedavi leri ni n de bu durum dan etk i lenece?i ni ve i lac?tam am en kendi
m addi i m k ânlar?i le tem i n edebi lece?i ni beli rtti ?i nde Arzu, si garay?kesi n
b?rak m a zam an?n?n geldi ?i ne k arar verm i ?ti .
Bi li ?i m Tek noloji si ndek i yeni li k ler ?laç 4.0??n
tem eli ni olu?turuyor ve ?ek i l veri yor. ?laçta
a??rl?k m erkezi ne oturuyor. Do?al olarak
sek törde m ühendi sler sadece üreti m de de?i l,
di ?er departm anlarda da daha fazla yer
alacak lard?r.
?laç 4.0 i le yak ?n zam anda bi zi bi r çok fark l?
yak la??m lar bek lem ek tedi r.
?laç i le m edi k al sek törleri n daha yak ?n
çal??m alar?olacak t?r. Bi rbi rleri ni olum lu yönde
etk i leyen i ? bi rli k leri yapanlar daha fazla yol
alacak lard?r.
Ayn??ek i lde i laç ve bi li ?i m tek noloji
sek törleri nde i ? bi rli k leri nde si nerji yi
yak alayanlar da avantajl?olacak lard?r. Hi zm et sek törüyle daha i novati f çal??m alar
ortaya ç?k arm ak zorunda k alacak lard?r.
Bi g Data?dan daha i yi yararlananlar daha çok yol alacak lard?r. Gen tek noloji leri ,
ak ?ll?i laçlar, bi yotek noloji k ürünler ve di ji tal i m k ânlarla tan?ve tedavi ler daha
etk i li olacak t?r, böylece bi reyler hastaneye daha az gi derek tan?alacak , tedavi
olm alar?hem daha prati k , hem de ek onom i k ve k onforlu olacak t?r. Hastalar robot
dok torlarla, hem ?i relerle, bak ?c?larla tan??acak lard?r.

Profesör olan Dr.Sevgi , bi r yandan hastalar?yla i lgi leni rken di ?er yandan da
ak adem i k çal??m alar?na h?z kesm eden devam edi yordu. Hastas?n?yolcu etti k ten
sonra randevu ak ???na bak t???nda i laç fi rm as?n?n randevusu vard?.
Fi rm alar tan?t?m ve çal??m alar?m ai l üzeri nden randevu alarak yap?yorlard?. Bu
görü?m e onun i çi n ayr?ca önem li ydi , hem en tari h verdi . Çünk ü randevunun
k onusu, yak ?n zam anda ç?k an yeni ak ?ll?i lac?n tan?t?m ?yd?. Yeni ak ?ll?i lac?n
uygulam a ?ek li fark l?yd?. Basi t bi r aparat yard?m ?yla uygulan?yordu. ?laç
fi rm as?n?n tem si lci si ni n uygulam a ?ek li k onusunda bi lgi payla??m ?nda bulunacak
olm as?, Dr.Sevgi i çi n önem li ydi .
Sek reteri ne haber veri p odas?na davet etti ?i nde i çeri ye her zam ank i bak ?m l?ve
enerji k hali yle Nazl?gi rdi .
Son 30 y?lda i laç sek töründe baz?ak ??lar de?i ?ti . Ancak , baz?lar?yeni ?ek i l al?rken,
baz?lar?da ayn?k alacak t?r. En önem li de?i ?i k li k , ?Tedavi den Öte??yak la??m lar
oldu? Sek tör tam 4.0?a geldi ?i nde ortadak i ürünün ad???laçtan Öte ? ..?olacak t?r.
Sek törün ad?ne olur? Bi lm i yorum . Sadece tedavi etm ek , ya da sem ptom gi derm ek
yeterli de?i l, en etk i li hi zm eti verm ek i çi n yeni paradi gm alar yaratanlar, yeni i ?
bi rli k leri olu?turanlar, payda?larla i li ?k i leri geli ?ti renler daha fazla yol
alacak lard?r. Bunun i çi n de resm e daha büyük çerçeveden bak m ak gerek li di r.
Neler de?i ?m eyecek ti r? 1.0, 2.0, 3.0 ya da 4.0?da her bi ri kendi i çi nde k üçük
evri m ler ya?asa da etk i leri ayn?olan ?de?er yaratm ak ?, ?bi lgi yi k ullanm ak ??ileti ?i m ?
ve ?güveni li r olm ak ?de?i ?m eyecek ti r. Bu unsurlar, i laç ?i rketleri aç?s?ndan da
halen en önem li fark yarat?c?lar?olacak t?r.
Nazl?m erkez ofi se geldi . Üç y?ld?r çal??t????i rketi bu k adar beni m seyece?i ni i lk i ?
ba?vurusunu yaparken kendi si de tahm i n etm i yordu. Kar??la?t???i ? ark ada?lar?yla
selam la?t?k tan sonra ana k ap?dan geçti . Çal??m a alan?n?n gi ri ?i nde, ?i rketi n
m ottosu çok ??k ve herkesi n görece?i ?ek i lde duvarda parl?yordu. ?Dürüst olm ak
GÜÇtür. Bi z zoru da severi z, çünk ü bi z GÜÇlüyüz.?? ?i rketi n en önem li de?eri olan
?Güveni li r olm ak ?tüm çal??anlar taraf?ndan k o?ulsuz beni m senm i ?, en önem li
davran?? ?ek li ydi . ?lk i ? gününde ?nsan Kaynak lar?Yöneti ci si Zeynep Han?m
m ottoyu ve dürüstlü?ü i roni k bi r ?ek i lde çok i yi ak tarm ??t?. Nazl??y?i ?
ark ada?lar?yla tan??t?rm a program ?çerçevesi nde bi rli k te ?i rket i çi nde yürürken
m ottonun önüne geldi k leri ni eli ni k ald?rm ?? tane tane ok uduk tan sonra k ararl?bi r
ses tonuyla devam etm i ?ti . ?Mottom uz hem dürüst k alabi lm eni n 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 li r?dedi k ten sonra ?Seni n gözleri nde bu GÜCü
gördük , ho? geldi n Nazl??dem i ?ti .
Nazl?bu sohbetten çok etk i lenm i ?ti hatta Nazl??n?n bi lgi sayar aç?l?? m esaj?sank i
m ottonun etk i leri ni yans?tm ??t?;
?Dürüst de?i lseni z, hi çbi r ?eyi n önem i yok tur.
Am a e?er dürüstseni z, hi çbi r ?eyi n önem i yok tur.?
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Güne? Enerji si ?le Çal??an ve
Ci lde Yap??an Kalp M oni törü
Geli ?ti ri ldi
Bi li m i nsanlar?güne? enerji si nden güç alan, ci lde yap??arak i ?lev gören ve k alp
m oni töri zasyonu i çi n k ullan?labi lecek organi k ve ultra esnek bi r sensör
geli ?ti rdi ler.
Do?rudan i nsan deri si ne veya dok uya yerle?ebi len ve kendi kendi ne çal??an
ci hazlar, t?bbi uygulam alar i çi n büyük bi r potansi yele sahi p. Bu ti p ci hazlar,
gerçek zam anl?olarak k alp ve beyi n fonk si yonunlar?n?görüntülem ek i çi n
k ullan?labi li rler. Fak at bataryalar?n çok yer k aplam as?ve yetersi z güç deste?i
nedeni yle uzun süreli k ullan?lm alar?henüz pek m üm k ün de?i l. Ayr?ca elek tri k
k ayna??ndan gelen gürültü i nterferans?olu?um u ve k onfor k ayb?nedeni yle de
uzun süreli k ullan?m a uygun de?i ller. ?i m di bi li m i nsanlar?bu yeni çal??m ada
bi yoloji k fonk si yonlar?ölçm ek i çi n k ullan?labi lecek elek trok i m yasal transi stör
olarak adland?r?lan organi k bi r duyusal ci haz?, do?rudan organi k güne? hücresi ne
entegre etti ler. Çal??m aya tek sti lde k ullan?labi lecek esnek bi r fotovoltai k hücre
geli ?ti rerek ba?lad?lar ve ci haz?k ullanarak fareler ve i nsanlarda gün ?????nda k alp
at?m say?s?n?ölçebi ldi ler.
Bu tür ci hazlar i çi n tem el i hti yaç kesi nti si z ve yeterli bi r enerji k ayna??.
Ara?t?rm ac?lar yapt?k lar?çal??m ada solar hücreler üzeri nde nano-yüzey aral???
k ullanarak yük sek foto-çevri m veri m i (PCE - photo-conversi on effi ci ency) ve
ba??m s?z ???k aç?s?sa?lad?lar. Bu sayede yüzde 10.5'li k bi r PCE'ye ve gram ba??na
11.46 w att gi bi yük sek bi r güç-a??rl?k oran?na ula??larak , organi k fotovoltai k leri n
si li k on bazl?m uadi lleri i le rek abet edebi lecek bi r enerji veri m i (%15 veri m ) elde
edi ldi . 900 bük ülm eden sonra sadece %25'li k bi r veri m k ayb?ya?and?(%9.82'den
%7.33'e), k i bu de?er bek lenti leri n üzeri nde i di .
Ürünü hayata geçi rebi lm ek i çi n organi k elek trok i m yasal transi störler, 1 m i k ron
k al?nl???nda ultra i nce organi k solar hücrelere entegre edi ldi . Böyleli k le farelerde
k alp at?m lar?n?n ci lt üzeri nden k aydedi lm esi sa?land?. Ci haz?n aç?k güne?li bi r
günde gölgedek i ???k ?i ddeti ne yak ?n olan 10.000lux ???k ?i ddeti nde gayet i yi
çal??t???gözlendi . Ayr?ca elek tri k k ablolar?olm ad???ndan ci haz benzerleri ne
k ?yasla çok daha az gürültülü i nterferans?na m aruz k al?yor.

Daha Fazlas?DoktorclubSa?l?k Haberleri'nde
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NASIL B?R GELECEK ?

Ümi t Ceylan
Sa?l?k ,fevk alade önem li bi r k onu,daha önem li bi r ?ey yok ! ?nsanlar dok torlardan
çok ?ey bek li yorlar. Gerçek ten de dok torlar?n pek çok say?da ?beceri leri ?var. Bu
beceri leri n ba??nda önceli k le ?unlar?sayabi li ri z:
"Kendi bran??nda uzm an olm a, en son t?p geli ?m eleri ni yak ?ndan tak i p edebi lm e,
do?ru te?hi s, farm ak oloji bi lm e, yeni i laçlar?yak ?ndan tan?m a, anali z sonuçlar?n?
do?ru ok um a, hastay?yak ?ndan tak i p, hastaya i lgi ve ?evk at gösterm e ve sonuçta
en uygun bi r ?ek i lde hastay?tedavi etm e."
Kötü haber ?u: Yuk ar?dak i leri n bi r k ?sm ?i çi n art?k dok tora i hti yaç yok ; bunlar
otom ati k bi r ?ek i lde çözüm leni yor.
?yi haber i se ?u: Bu ?beceri leri n?baz?lar?nda kendi si ne art?k i hti yaç duyulm ayan
dok tor geri k alan di ?er beceri lerde daha da uzm anla??yor.
Gelece?i n dok toru nas?l olacak ? Gelece?i n sa?l?k si stem i nas?l olacak ? Gelece?i n
i laç endüstri si nas?l olacak ? Bunlar?bi lm em i z i çi n fal bak m aya gerek yok , çünk ü
?u anda sa?l?k alan?nda henüz yayg?nla?m am ?? veya deneysel düzeydek i
çal??m alara bak arak gelecek hak k ?nda anlam l?bi r fi k i r sahi bi olabi li ri z.
?sterseni z bunlar?n baz?lar?na k ?saca bi r göz atal?m :
Sensörler:?u anda m evcut olan baz?sensörler k roni k hastal?k lar??m oni tor?edi p
olas?bi r k ri zi n erken uyar?lar?n?elek troni k olarak bi r sa?l?k m erkezi ne
ula?t?r?yorlar. Ayr?ca otom obi llerde uygulanm aya ba?layan bi osensörler, hastada
yak la?m ak ta olan k alp k ri zi , epi lepsi veya hi pogli sem i atak lar?n?önceden
saptay?p hastay?uyar?yor ve böylece trafi k k azalar?n?da önlüyor. Yi ne bi r ba?k a
ci lt sensörü teri ni zi anali z edi yor, veri leri cep telefonunuza gönderi yor,
elek toli tleri ni zi ölçüyor. Bu sensör özelli k le sporcular taraf?ndan k ullan?l?yor ve
bugünk ü fi yat?10 TL?ni n alt?nda.
A??:Küba?da geli ?ti ri len Ci m aWax i si m li bi r a??k anser hücreleri ni ar?yor,buluyor
ve oradak i 'Grow th Factor'u hedefleyerek akci ?er k anseri ni önleyebi li yor, hatta
baz?vak alarda tedavi edi yor.
Kafatas?So?utucusu: Kem oterapi sonucu ortaya ç?k an alopesi yi önlüyor. May?s
2017?de FDA taraf?ndan onayland?.
Nöro-Modülasyon Tedavi si : Mi ni m al bi r cerrahi i ?lem le çene alt?na yerle?ti ri len
bi r i m plant ve Patch vas?tas?yla di l ve bo?az uyar?l?yor ve bunun sonucunda uyk u
apnesi sorunu olan k i ?i lerde hava yollar?aç?k k al?yor. 2018 y?l?nda yayg?n
uygulam a ba?lad?.

Hücre Bi yoloji si : Mi tok ondri ler üzeri nde yap?lm ak ta olan çok yo?un ve detayl?
ara?t?rm alar k roni k hastal?k lar?n daha i yi anla??lm as?ve tedavi si ,sa?l?k l?
ya?lanm a ve uzun ya?am a k onular?nda son derecede üm i t veri ci geli ?m eler
gösteri yor.
Pek i , i laç sek töründe durum nas?l?
Asl?nda i laç fi rm alar?bi rbi ri nden bi lgi sak lad?k lar?i çi n sonuçta ci ddi bi r
bi ri k i m e sahi p olam am ak ta ve sa?l?k tek noloji si ni n h?z?na tam olarak ayak
uyduram ?yor gi bi görünm ek tedi r. Hatta bi r fütüri st 'Gelece?i n en i yi i lac?n?n
bi r i laç fi rm as?ndan de?i l de,garaj?nda tek noloji yle u?ra?an 19 ya??ndak i bi r
gençten gelebi lm e i hti m ali ni n hi ç de dü?ük olm ad???n?' i leri sürüyor.
Am a yi ne de heyecan veri ci geli ?m eler var; örne?i n:
Di sli pi dem i de bi yoloji k tedavi : Bi yotek noloji k i laçlar art?k ?Pri m ary Care?
hastal?k larda da uygulam aya gi ri yor. Yük sek düzeyde LDL k olesterol
tedavi si nde anti PCSK9 proteni m onok lonal anti k orlar?k ullan?l?yor. Bu alanda
Evolocum ab ve Ali rocum ab art?k deneysel düzeyi a?m ?? durum dalar.
Gen Tedavi si : Geneti k bi r hastal?k olan ve k örlü?e de yol açabi len Reti nal
Di strofi de uygulanm ak üzere FDA i lk defa, Spark Therapeuti cs?e bi r gen tedavi
ürünü olan Luxturna i si m li ürün i çi n onay verdi .
Gi yi lebi len ?laçlar: Mobi le w rap-around deni len bi r apli k asyon hastaya i laç i le
beraber yutturuluyor ve bu i lac?n ve beraberce al?nan di ?er i laçlar?n etk i si ve
etk i le?m eleri ak ?ll?telefona bi r data seri si olarak geli yor.
Bi r ba?k a örnek te hastaya,sensör i çeren bi r m i k ro ci haz i laçla bi rli k te
yutturuluyor, ?i zofren veya bi polar depresyonlu hastalar?n i laçlar?n?düzgün
bi r ?ek i lde al?p alm ad???,uzak tak i bi r t?p m erkezi nden tak i p edi li yor.
Bu yuk ar?dak i ler si ze Kurgu-Bi li m gi bi geli yorsa bi r daha dü?ünün; bi ri nci si
Dai chi i -Sank yo, i k i nci si i se Otsuk a fi rm alar?taraf?ndan geli ?ti ri lm i ? olup, ?u
anda uygulanm ak talar.
Veri lebi lecek pek çok örnek daha var,m esela i lk 3D Yaz?c?i laç Spri tam ad?yla
Apreci a fi rm as?taraf?ndan çok tan pazara veri lm i ? durum da.
Türk i ye?de i se, durum pek i ç aç?c?de?i l. ?laç fi yatlar?fevk alade yo?un bi r
poli ti k bask ?alt?nda. Çok uzun y?llar i laç sek töründe çal??an bi ri olarak ?unu
rahatl?k la söyleyebi li ri m k i ,i laç fi rm alar?b?rak ?n benzer ham leleri yapm ay?,
büyük oranlarda m ali yet art??lar?k ar??s?nda i laç k ali tesi ni ?k abul edi lebi li r?
düzeyde tutabi lm ek i çi n dahi büyük çaba sarfetm ek teler.
Tek tük gördü?üm üz ?Bi yotek noloji Yat?r?m lar??da bi yobenzer, yani yi ne
jeneri k ürünler i çi n yap?lm ak tad?r.
Büyük yönetm en Frank Capra ?Trendleri tak i p etm ek yeri ne yeni trendleri si z
yarat?n?di yor am a, anla??lan bi zler uzunca bi r süre daha dünyadak i
geli ?m eleri , bi r Capra fi lm i seyredercesi ne tak i p etm ek le yeti nece?i z.
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