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Dok torclub Awards 2018 Türk i ye?ni n Sa?l?k
Ödülleri Sahi pleri ni Buldu
?stanbul ? 21 Aral?k 2018 - Dok torclub Aw ards 2018 Türk i ye'ni n Sa?l?k Ödülleri , bu
y?l i k i nci kez 21 Aral?k 2018 tari hi nde gerçek le?ti ri len görkem li törenle sahi pleri ni
buldu.
Dok torclub (w w w.dok torclub.com ) taraf?ndan ?stanbul Üni versi tesi ?stanbul T?p
Fak ültesi Spor Hek i m li ?i Anabi li m Dal?ve Ok an Üni versi tesi T?p Fak ültesi 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 töreni , 21
Aral?k 2018 tari hi nde ?stanbul Üni versi tesi Ord. Prof. Dr. Cem i l Bi lsel Konferans
Salonunda; 1.000?e yak ?n hek i m , ak adem i syen ve sa?l?k profesyoneli ni n k at?l?m ?i le
gerçek le?ti .
Dok torclub Aw ards Sek törel Jüri Ba?k an?ve Dok torclub CEO?su Gökçe Yara?an
yapt???k onu?m as?nda, ?Dok torclub Aw ards 2018'e bi rbi ri nden de?erli ba?vurular
gerçek le?ti ren 142 k i ?i ve k urum a, bi zlere bi li m sel destek sa?layan ?stanbul
Uni versi tesi T?p Fak ültesi ve Ok an Üni versi tesi T?p Fak ültesi ne, de?erli jüri
üyeleri m i ze, oylam aya k at?lan Dok torclub üyesi hek i m lere, bu geceyi
gerçek lesti rm em i ze destek veren de?erli sponsorlar?m ?za ve ödül töreni m i zde
bi zlerle bi rli k te olan si z de?erli m i safi rleri m i ze Dok torclub ad?na ayr?ayr?te?ek k ür
edi yorum ? dedi .
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Dok torclub Aw ards Bi li m sel Jüri Ba?k an?ve
Ok an Üni versi tesi T?p Fak ültesi Dek an?Prof. Dr.
Sem i h Bask an da yapt???aç?l?? k onu?m as?nda
?2015 y?l?nda Nobel Ki m ya Ödülünü alan Prof. Dr.
Azi z Sancar, 2016 y?l?nda Rahm i Koç Bi li m
Ödülünü k azanan Prof. Dr. Kam i l U?urbi l ve bu y?l
ayn?ödülü k azanan Alm anya?dan Prof. Dr. Meti n
Si tti gi bi de?erli bi li m i nsanlar?m ?z?n i çi nde
bulunduk lar?çal??m a k o?ullar?na sahi p olm asalar
da, ülkem i zdek i bi li m i nsanlar?da övgüye ve
de?erlendi rm eye lay?k ara?t?rm alar?ortaya
k oym ak tad?rlar.

??te bu örnek çal??m alar?n de?erlendi rm eleri ve
toplum um uzla payla??lm as?am ac?i le, yak la??k 17.000 dok tor üyesi bulunan
Dok torclub taraf?ndan i lk i geçen sene düzenlenen ?Türk i ye?ni n Sa?l?k Ödülleri ?
yar??m as?n?n i k i nci si ni n fi nali nde si zlerle bi rli k teyi z. Bu senek i ödülleri m i zde 17
k ategori de bi rbi ri nden de?erli 142 ba?vuruyu de?erlendi ren jüri m i z ön elem e i le
fi nali stleri beli rledi . Dok torclub üyesi hek i m ler de, fi nali stler aras?ndan k ategori
bi ri nci leri ni beli rledi ? dedi .
?stanbul Üni versi tesi T?p Fak ültesi Spor Hek i m li ?i Ana Bi li m Dal?Ba?k an?Prof.
Dr. Bülent Bayrak tar i se yapt???aç?l?? k onu?m as?nda, "Türk i ye'de bi li m i n be?i ?i olan,
Türk i ye Cum huri yeti 'ni n i lk üni versi tesi , sa?l?k bi li m leri nde, t?p e?i ti m i
yolculu?unun m erkezi k onum unda olan Mek teb-i T?bbi ye-i ?ahane'den ba?layarak
ni hayet günüm üzde ?stanbul T?p Fak ültesi i le devam eden t?p e?i ti m i ni n öncü
k urum u olan ?stanbul Üni versi tesi 'ni n ev sahi pli ?i ndek i ödül töreni nde bu önem li
salonda si zleri m i safi r etm ek ten dolay?çok m utluyuz, onurluyuz.
Sa?l?k çal??anlar?na k ar??son dönem de uygunsuz, olum suz bi r tak ?m tav?rlar,
sa?l?k ta ya?anan bi r tak ?m s?k ?nt?lar?n olum suz olarak yans?m alar?yla sa?l?k
sek töründe üzüntü, s?k ?nt?, problem ya?ad???m ?z bu dönem de güzel haberleri
payla?abi lece?i m i z, yapt???m ?z güzel ?eyleri toplum a duyurabi lece?i m i z, bi rli k te i yi
i ?ler üreten ark ada?lar?m ?z?takdi r edi p onlar?ödüllendi rebi lece?i m i z bu
organi zasyonda si zlerle bi rli k te olm ak bi zi m i çi n çok m utluluk veri ci ve gurur
veri ci di r. Bu yar??m aya k at?lan, fi nale k alan ve ödül bek leyen tüm fi nali stleri bu
vesi leyle bi r kez daha alk ??l?yoruz. Kazananlar?bi z de tebri k edi yor, yürek ten
k utluyoruz" dedi .
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Dok torclub Hak k ?nda
Dok torclub 17.000'e yak la?an üye hek i m say?s?i le ülkem i zde gerçek le?en sa?l?k ta
di ji tal dönü?üm ün öncü k urum lar?ndan bi ri olm ay?ba?arm ?? yerli bi r tek noloji
?i rketi di r. w w w.dok torclub.com , 81 i li m i ze ve her bran?a hom ojen da??lm ?? hek i m
üyeleri yle li der di ji tal hek i m platform udur.
Dok torclub, hek i m ler ve tüm sa?l?k sek törü payda?lar?i çi n di ji tal dönü?üm ün
parças?olm ay?k olayla?t?r?rken; üyesi hek i m ler i çi n dünyadak i en güncel m eslek i
bi lgi leri , sa?l?k ta geli ?en tek noloji leri , m eslek ta?lar?n?ve sek tör payda?lar?n?di ji tal
k anallar üzeri nden h?zl?ve k olay eri ?i lebi li r k ?lar. Ayn?zam anda h?zla di ji talle?en
sa?l?k dünyas?n?n yeni li kçi k urum lar?na hek i m lere ula?m ak i çi n benzersi z,
güveni li r ve ölçülebi li r bi r di ji tal i leti ?i m k anal?sa?lar.
Dok torclub w w w.dok torclub.com adresi nden w eb üzeri nde, i Os ve Androi d
uygulam alar?i le m obi l olarak servi s verm ek tedi r.

Dok torclub Awards 2018 Ödül Töreni 'nden

DOKTORCLUB AWARDS 2018 KAZANLARI

Y?l?n Dok toru Ödülleri
Ya?am Boyu Onur Ödülü
Prof. Dr. Münci Kalayo?lu

Y?l?n Dok toru Ödülleri
Y?l?n Yeni li k çi Temel Bi li mler Dok toru
Prof. Dr. Ranan Gülhan Ak ta?
Karaci ?er Kanseri Tan?, Tedavi Ve
Prognozunda Kullan?labi lecek Yaz?l?m
Geli ?ti ri lm esi Projesi i le

Y?l?n Dok toru Ödülleri
Y?l?n Yeni li k çi Dahi li Bi li mler Dok toru
Uz. Dr. Nevi t Di lm en
Osi ri x Color MRI Projesi i le

Dok torclub Awards 2018
Jüri Özel Ödülü
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 ) Projesi i le
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Y?l?n Dok toru Ödülleri
Y?l?n Yeni li k çi Cerrahi Bi li mler Dok toru
Uz. Dr. Seli m Safal?
Sti m uplexli Ki schner Teli Projesi i le

Y?l?n Dok toru Ödülleri
Y?l?n Yeni li k çi Di ? Hek i mi
Dr.Ö?r. Üyesi Zeynep Burçi n Gönen
Di ? Pulpas?Kaynak l?Kök Hücreler Projesi
i le

Y?l?n ?laç Endüstri si Ödülleri
Y?l?n Ar-Ge / ?novasyon Uygulamas?
Uluda? Üni versi tesi T?p Fak ültesi
Prof.Dr. Si nan Çavun
Gli si l-Glutam i ni n Depresyon Hastal???na
Kar??Kullan?m ?Projesi i le

Y?l?n ?laç Endüstri si Ödülleri
Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi
Abdi ?brahi m ?laç
Ak ?lc??laç Kullan?m ?Projesi i le
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Y?l?n M edi k al Endüstri Ödülleri
Y?l?n Ar-Ge / ?novasyon Uygulamas?
Koç Üni versi tesi ?stanbul Heart Ek i bi
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, i Heart VAD) Geli ?ti ri lm esi ve ?lk
Canl?Testleri Projesi i le

Y?l?n M edi k al Endüstri Ödülleri
Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi
GE Healthcare
Zen Odas?- Doz Kontrol Alt?nda Projesi i le

Y?l?n Bi yotek noloji ve Genom Tek noloji si Ödülleri
Y?l?n Ar-Ge / ?novasyon Uygulamas?
VSY Bi yotek noloji
Yak ?n, Orta ve Uzak Görü? Mesafeleri nde
Kesi nti si z Görü? Sa?layan, Dünyan?n ?lk ve
Tek Si nüsoi dal Göz ?çi Lensi : Acri va Tri nova
Projesi i le

Y?l?n Sa?l?k Profesyoneli Ödülleri
Y?l?n Yeni li k çi Sa?l?k Profesyoneli
Dr.Ö?r. Üyesi Leyla Türker ?ener
3 Boyutlu T?bbi Ve Endüstri yel Tasar?m
Laboratuvar?Projesi i le
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Y?l?n Sa?l?k Gi ri ?i mi Ödülleri
Y?l?n Ar-Ge / ?novasyon Uygulamas?
MHAS Bi li ?i m
Medi k al Hologram Laboratuar?Kurulm as?Projesi
i le

Y?l?n Sa?l?k Bi lgi Si stemleri Ödülleri
Y?l?n Yeni li k çi Ürünü / Uygulamas?
Wi sdom Era
Medi k al Onk ologlar?n kem oterapi haz?rlam a ve
uygulam alar?nda k olayl?k lar sunan, k arar destek
si stem i m odülleri ve yapay zek a i le entegre
Wi sdom Era Kem oterapi Si stem i Projesi i le

Y?l?n Kamu Hastaneleri ve Sa?l?k Kurumlar?Ödülleri
Y?l?n Yeni li k çi Uygulamas?
Esk i ?ehi r ?l Sa?l?k Müdürlü?ü
Hi ppoterapi Süreçleri nde Sa?l?k Li sansi yerleri ni n
E?i ti m i Ve Uygulam as?Projesi i le

Y?l?n Kamu Hastaneleri ve Sa?l?k Kurumlar?Ödülleri
Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi
A?r?Devlet Hastanesi
Mi ni k Kalpler Projesi i le
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Y?l?n Özel Hastaneler ve Sa?l?k Kurumlar?Ödülleri
Y?l?n Yeni li k çi Uygulamas?
Özel Medli ne Adana Hastanesi
Laboratuvar Bulgular?Ve Hek i m ?laç ?stem leri ?le
Tedavi ni n Etk i nli ?i Projesi i le

Y?l?n Özel Hastaneler ve Sa?l?k Kurumlar?Ödülleri
Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi
KTO Karatay Üni versi tesi T?p Fak ültesi
"Haydi Gençli k , Egzersi z ?laçt?r; Hareket Et,
Harekete Li derli k Et" Projesi i le

Y?l?n Si vi l Toplum Kurulu?lar?Ödülleri
Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi
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 Projeleri i le

DOKTORCLUB AWARDS 2019 ?Ç?N BA?VURULAR BA?LADI !
www.dok torclubawards.com

11 H EAL TH 4.0 M agazi n

Kendi M R??n?z?renk li görmek i stemez
mi si ni z?
Çek i len M R'?n?zda arterleri k ?rm?z?,venleri
mavi görmek daha i yi olmaz m??

Uz. Dr. Nevi t Di lmen
Sonom ed T?bbi Görüntülem e Merkezi
Radyoloji tari hi boyunca radyologlar, görüntüleri n si yah beyaz olm as?na al??m ??lard?r
ancak hastalar ve di ?er bran?lardak i hek i m ler si yah beyazl?k lar?de?erlendi rm ede
s?k ?nt?ya?ayabi lm ek tedi r. Vücutta en çok hi drojen i çeren ya? ve su MR?da bi rbi ri nden
fark l?davran?? gösteri rler. Örne?i n T1 a??rl?k l?sek anslarda ya? dok usu parlak i ken, su
dok usu k oyu tonda i zleni r. T2 a??rl?k l?sek anslarda i se hem su hem ya? dok usu parlak
tonda i zleni r. Ya? bask ?l?sek anslarda ya? dok usu k oyu tonda, su parlak olarak görünür.
Radyoloji de MR e?i ti m i ni n zorluk lar?ndan bi ri i se hangi sek ansta neleri n aç?k renk te,
neleri n k oyu renk te göründü?ünü ezberlem ek ti r. Di ?er bi r zorluk i se hasta görüntüleri ni
i ncelerken bi rden fazla sek ansa e? zam anl?bak arak görüntüleri k ?sa dönem li haf?zaya
alm ak t?r. Asl?nda gözüm üzde k ?rm ?z?, ye?i l ve m avi renk lere duyarl?üç fark l?hücre
bulunm as?ndan dolay?üç görüntüye bi r bak ??ta bak m ak m üm k ündür. Bi lgi i çeri ?i
aç?s?ndan bak arsak tek bi r si yah beyaz görüntü 256 de?er alabi li yorken, 3 sek ans?
bi rle?ti ren renk li k om pozi t görüntü 16 m i lyon renk de?eri alabi lm ek tedi r. Dolay?s?yla üç
görüntüyü bi rle?ti rm ede bi r bi lgi k ayb?ya?anm am ak tad?r.
Renk li MR??n renk sk alas??öyle olu?uyor: T1
sek ans?n?k ?rm ?z?renge, T2 sek ans?n?ye?i l renge,
ya? bask ?l?T2 sek ans?n?m avi renge atam ak tay?z.
Bu ?ek i lde baz?dok ular i nsano?lunun fi zi k i
olarak görm eye al??t???renk lere yak ?n renk lerde
görünm eye ba?l?yor. Bu k om bi nasyonda ya?lar
sar?, sular m avi , k aslar k ?rm ?z?renge
bürünm ek tedi r. Ya?lar?n sar?olarak
görünm esi ni n sebebi T1 de parlak , T2 de parlak
ve ya? bask ?l?sek anslarda k oyu renk li
olm alar?d?r.
Su i se m avi olarak i zleni r. Su T1 de k oyu, T2?de
ve ya? bask ?l?T2?de parlak göründü?ü i çi n
turk uaz m avi si rengi nde görünecek ti r. Böylece üç
görüntüye ayr?ayr?bak m ak yeri ne tek bi r
görüntüye bak arak ayn?bi lgi lere ula??p, zam an
ve k olayl?k k azan?yoruz. Herhangi bi r MR ci haz?
i le renk li MR elde edi lebi lm ek tedi r. Renk li MR
olu?turm ak i çi n üç seri üst üste k ondu?unda
bi rebi r örtü?m eli di r.
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Renk li MR anji o i çi n ayn?m ant?k
arteri yel ve venöz fazda elde edi len
si yah beyaz MR anji o sek anslar?na
uygulanm as?i le elde edi lm ek tedi r. Bu
?ek i lde arterleri n k ?rm ?z?, venleri n
m avi göründü?ü 3 boyutlu renk i MR
anji o i m ajlar?n olu?turulm as?
m üm k ündür.
Osi ri x renk li MR yaz?l?m ?renk li
MR??n uygulam ada k olay ve yararl?
hale gelm esi i çi n dünyada yaz?lm ?? i lk
yaz?l?m d?r. Dok tor Club aw ards 2018 Y?l?n Dok toru Ödülleri - Y?l?n Yeni li kçi Dahi li
Bi li m ler Dok toru Kategori si nde bi ri nci li k k azanan "Osi ri x Color MRI" bu i ?lem i
yak la??k 10 sani ye gi bi k ?sa bi r sürede yapm ak tad?r. Elde edi len renk li görüntülerde
vücuttak i de?i ?i k dok ular k olay anla??l?r renk lere bürünm ek tedi r. Yaz?l?m Osi ri x
adl?Radyoloji i ? i stasyonu i çi nde ek lenti olarak çal??m ak tad?r. E?i ti m ve ara?t?rm a
hastaneleri nde k olay k ullan?lm as?am ac?yla yaz?l?m MIT teli f hak k ?i le aç?k k aynak
k odlu olarak geli ?ti ri lm i ?ti r. "Osi ri x Color MRI" i ndi ri lm esi ve k ullan?lm as?
ücretsi zdi r.
Renk li MR gelecek te renk li 3D bask ?lar, otom ati k görüntü segm entasyonu ve
yapay zek a uygulam alar?um ut vadedi yor.

Oti zm Spek trum Bozuk lu?u
Olan Ki ?i lerde Si ni r Hücreleri
Daha H?zl?Geli ?i yor
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Cali forni a Salk Ensti tüsü'nde yap?lan yeni bi r ara?t?rm a, heyecan veri ci bi r bulgu ortaya att?. Oti zm spek trum bozuk lu?u (OSB) olanlar ve olm ayanlar?n si ni r hücreleri ni n
geli ?i m ?ek li k ?yaslanarak aralar?nda bi r fark ke?fedi ldi . Ara?t?rm ac?lar çal??m alar?n?n,
oti zm i n neden geli ?ti ?i ni n daha i yi anla??lm as?na ve daha i yi tan?tek ni k leri ve tedavi leri ni n olu?turulm as?na yard?m c?olaca??n?um uyor.

Oti zm i leti ?i m ve sosyal etk i le?i m sorunlar?, k ?s?tl?i lgi alanlar?ve tek rarlayan
davran??larla ortaya ç?k an bi r rahats?zl?k olup öm ür boyu devam eden bi r geli ?i m
bozuk lu?udur. Tan?genelli k le çocuk luk ça?lar?nda ve özelli k le de erkek çocuk lara
k onuyor. Henüz bi r tedavi si yok ve durum un kesi n nedeni veya nedenleri beli rsi z.
Geneti ?i n yan?s?ra beyi ndek i hi perba?lanabi li rli ?i n oti zm i n olu?m as?nda rol oynad???na i nan?l?yor.
Salk Ensti tüsü'nden dok tora sonras?ara?t?rm ac?s?Si m on Schafer ?Beyni n erken
geli ?i m i ndek i anorm alli k leri n oti zm e yol açt???hi potezi ço?unluk la k abul görüyor; ancak norm al olarak geli ?en bi r beyi nden oti zm te?hi si ne geçi ? süreci bi li m sel olarak
beli rsi zli ?i ni k oruyor. Alandak i en büyük zorluk , k ri ti k geli ?i m dönem leri ni ve bunlarla
i li ?k i li hücresel durum lar?beli rlem ek . Bu ara?t?rm a, oti zm geli ?i m i s?ras?nda ortaya
ç?k an ortak patoloji k özelli k leri ke?fetm eye yöneli k bi r tem el sa?layabi li r.? di yor.
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OSB'li i nsanlarda si ni r hücreleri ni n nas?l geli ?ti ?i ne bak m ak i çi n ara?t?rm ac?lar,
OSB'li sek i z k i ?i den ve OSB olm ayan be? k i ?i den ci lt hücresi örnek leri al?p bunlar?
vücuttak i herhangi bi r hücreye dönü?m e k abi li yeti ne sahi p pluri potent k ök hücrelere
dönü?türdüler. Kök hücreleri belli ba?l?k i m yasallara m aruz b?rak arak nöronlara
dönü?türm ek m üm k ün. Daha sonra, RNA'lar?n?anali z ederek hücrelerde geneti k ak ti vi teye bak m ak i çi n m olek üler enstantaneler yak alad?lar. Hücrelere be? fark l?nok tadan bak t?k lar?nda geli ?i m leri ni n ba?lang?ç a?am as?nda i lgi nç bi r ?ey buldular.
Hücreler nöral k ök hücre safhas?nda nörona dönü?m ek üzereyken, OSB i le ba?lant?s?
oldu?u bi li nen beli rli bi r gen grubu daha erken aç?l?p daha h?zl?geli ?m eye ba?lad?.
OSB'li k i ?i leri n si ni r hücreleri , OSB'li olm ayanlar?n hücreleri ne göre daha uzun ve
daha k arm a??k dallar geli ?ti rdi k leri i çi n, OSB'si z i nsanlar?n nöronlar?ndan daha h?zl?
ve daha fazla büyüm ü?tür. Bu çarp?c?bulgular Nature Neurosci ence dergi si nde
yay?nland?.
Ara?t?rm an?n k ?dem li yazar?Rusty Gage, ?Çal??m am ?z gen ek spresyonundak i erken
de?i ?i k li k leri n, OSB'li bi reylerde beyi n geli ?i m i ni nas?l de?i ?ti rebi lece?i ni anlam am ?za yard?m c?olabi li r? di ye beli rti yor. Çal??m an?n vücut d???ndak i hücre k ültürleri
k ullan?larak gerçek le?ti ri lm i ? olm as?n?n yan?s?ra, hücreleri n al?nd???k at?l?m c?
say?s?n?n az oldu?unu not etm ek de önem li .
Oti zm spek trum bozuk lu?u, ad?ndan da anla??laca??üzere bi r spek trum dur, yani
oti zm ve Asperger Sendrom u gi bi bi r di zi rahats?zl???k apsar. OSB'ni n ci ddi yeti k i ?i den
k i ?i ye de?i ?ebi li r ve k i ?i ler fark l??ek i llerde etk i lenebi li r. Dolay?s?yla bu bulgular OSB'li
herkese uyarlanam ayabi li r.
Schafer, ?Bu çal??m alar?n, davran??sal beli rti leri n ortaya ç?k m as?ndan uzun süre
önce, erken çocuk luk dönem i nde OSB'ni n tan?ve tedavi si i çi n yeni yak la??m lar
geli ?ti ri lm esi ne önayak olaca??n?um uyoruz. Böylece OSB geli ?i m i s?ras?nda ortaya
ç?k an ortak patoloji k özelli k leri ke?fetm ek i çi n bi r tem el sa?lanabi li r.? di ye vurgulad?.

Kaynak: www.iflscience.com/health-and-medicine/
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Bi lgi sayarlar Dü?ünceleri mi zi
Ok umaya Bi r Ad?m Daha Yak la?t?

Sci ence dergi si yazar?Kelly Servi ck , bi yoloji m ak aleleri sunucusu bi oRxi v?e bu
hafta üç fark l?ara?t?rm a ek i bi ni n, nöronlar?n ate?lem e k ay?tlar?ndan gelen
k onu?m alar?çözebi lecek leri ni gösterdi k leri üç ayr?m ak ale gönderdi ?i ni beli rtti .
Çal??m alarda, do?rudan beyi ne yerle?ti ri len elek trotlarla, beyi n am eli yat?hastalar?n?n k onu?m a di nlerken veya yük sek sesle keli m eleri ok urkenk i si ni rsel ak ti vi teleri ni k aydetti ler. Ard?ndan hastalar?n ne duyduk lar?veya söyledi k leri
ara?t?rm ac?lar taraf?ndan anla??lm aya çal???ld?. Her denem ede ara?t?rm ac?lar,
beyni n elek tri k sel ak ti vi tesi ni bi raz olsun anla??l?r ses dosyalar?na dönü?türebi lm eyi ba?ard?lar.
10 Ek i m 2018'de bi oRxi v'e gönderi len i lk m ak ale, ara?t?rm ac?lar?n beyi n
am eli yat?n?n ortas?nda bulunan epi lepsi li hastalara k onu?m a k ay?tlar?n?çald?k lar?bi r deneyi anlat?yor. (Denem ede al?nan si ni rsel k ay?tlar?n yorum lanm as?çok
ayr?nt?l?olm al?yd?. Bu ayr?nt?sevi yesi , sadece am eli yat s?ras?nda beyni n havaya
m aruz k alm as?ve beyni n üzeri ne elek trotlar yerle?ti ri lm esi gi bi nadi r durum larda
k ullan?labi li r.
Hastalar ses dosyalar?n?di nlerken, ara?t?rm ac?lar hastalar?n beyi nleri ni n sesi
i ?leyen bölgeleri nde ate?lenen nöronlar?k aydetti ler.
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Bi li m i nsanlar?, bu nöronal ate?lem e veri leri ni k onu?m aya dönü?türm ek i çi n
bi r di zi fark l?yöntem denedi ler ve ?deri n ö?renm eni n? - bi r bi lgi sayar?n az çok
denetlenm em i ? bi r sorunu çözm eye çal??t???- en i yi ?ek i lde çal??t???n?buldular. Sonuçlar?, 11 di nleyi ci den olu?an bi r grup i çi n i nsan sesleri ni sentezleyen
bi r ses k odlay?c?arac?l???yla oynatt?k lar?nda, bu bi reyler keli m eleri n yüzde
75'i ni do?ru ?ek i lde yorum layabi ldi ler.
27 Kas?m 2018 tari hli i k i nci yaz?, beyi n tüm örleri ni n al?nm as?i çi n am eli yat
geçi ren k i ?i leri n si ni r k ay?tlar?na dayan?yor. Hastalar tek heceli keli m eleri
yük sek sesle ok urken, ara?t?rm ac?lar hem k at?l?m c?lar?n a?z?ndan ç?k an sesleri
hem de beyi nleri ni n k onu?m a yapan bölgeleri nde ate?lenen nöronlar?k aydetti .
Bi lgi sayarlar?her hastayla i lgi li deri nlem esi ne e?i tm ek yeri ne, ara?t?rm ac?lar
yapay bi r si ni r a??na, si ni r k ay?tlar?n?sese dönü?türm eyi ö?retti .
9 A?ustos 2018'de yay?nlanan üçüncü m ak ale beyni n, bi r k i ?i ni n söylem eye
k arar verdi ?i keli m eyi k as hareketleri ne dönü?türm esi ni k aydetm eye
dayan?yordu. Ara?t?rm ac?lar bütün hali nde cüm leleri (ayr?ca epi lepsi li hastalarda beyi n am eli yat?s?ras?nda da k aydedi lm i ?) yeni den yap?land?rabi ldi k leri ni
ve cüm leleri di nleyen k i ?i leri n bunlar?10 seçenek aras?ndan yüzde 83 do?ruluk
pay?yla yorum layabi ldi k leri ni bi ldi rdi . Deneyi n yöntem i , tüm sözcük lerden
zi yade, tek tek heceleri n yap?m ?nda rol oynayan k al?plar?beli rlem eye dayan?yordu.
Bu deneyleri n hepsi nde am aç, k onu?m a yeti si ni k aybetm i ? k i ?i leri n (am i yotrofi k lateral sk leroz veya benzeri durum lar nedeni yle) bi r gün bi lgi sayarbeyi n ba?lant?l?bi r arayüz arac?l???yla k onu?m alar?n?m üm k ün k ?lm ak . Ancak ,
bu uygulam a i çi n bi li m henüz haz?r de?i l.
Sci ence dergi si nde, k onu?m ay?yaln?zca hayal eden bi r i nsan?n si ni r k al?plar?n?yorum lam an?n, k onu?m a di nleyen ya da üreten bi r k i ?i ni n k al?plar?n?
yorum lam ak tan daha k arm a??k oldu?u beli rti ldi . (Bununla bi rli k te, i k i nci
m ak aleni n yazarlar?, k onu?m ay?hayal eden bi ri ni n beyi n ak ti vi tesi ni yorum lam an?n m üm k ün olabi lece?i ni söyledi .)
Bunlar?n k üçük çal??m alar oldu?unu ak ?lda tutm ak önem li . ?lk m ak ale
sadece be? hastadan al?nan veri lere dayan?rken, i k i nci si alt?hastaya, üçüncüsü
sadece üç hastaya dayan?yor. Si ni r k ay?tlar?n?n hi çbi ri bi r saatten fazla
sürm edi .
Yi ne de bi li m i lerlem eye devam edi yor ve do?rudan beyne ba?lanan yapay
k onu?m a ayg?tlar?n?n, gelecek te gerçek le?m esi olas?görünüyor.
Kaynak: www.livescience.com
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VSY Bi otechnology?ni n
Ba?ar?Yolculu?u
DR. ERCAN VARLIBA?
VYS BIOTECHNOLOGY CEO

VSY Bi otechnology ?i rketi ni n k urucusu Dr. Ercan
Varl?ba???n bi yoloji , bi yotek noloji ve m edi k al si stem lere
m erak ?ortaok ul y?llar?ndan ba?lad?. Bu bi li m dallar?na olan i lgi si Dr. Varl?ba???li se
y?llar?nda bi yoloji ye ve t?p bi li m i ne yönlendi rdi . ?stanbul Cerrahpa?a T?p Fak ültesi ?nde
6 y?l ö?reni m gören Dr. Varl?ba?, daha sonra 4 y?l süren göz i hti sas?n?n ard?ndan, göz
hek i m i oldu. Ard?ndan Dr. Varl?ba? 1997?de VSY?yi k urdu.
VSY, k urulu?unun i lk y?llar?nda i thalata a??rl?k verdi ; dünyan?n önde gelen
?i rketleri ni n tem si lci li k leri ni alarak Türk i ye?yi göz alan?ndak i tek noloji k ürünlerle
tan??t?rd?. Dünyadak i tek noloji k geli ?m eleri sürek li tak i p eden Ar-Ge ve i novasyona
yat?r?m yapan VSY, üreti m yapm ak üzere 2008 y?l?nda i lk fabri k as?n?n tem elleri ni att?.
2009 y?l?nda i se üreti m e ba?lad?.

BÜYÜK TEKNOLOJ? ÖDÜLÜ?NÜN SAH?B? OLDU
VSY Bi otechnology, TUB?TAK i le ortak Ar-Ge projeleri geli ?ti rdi . Ar-Ge projeleri
sonucunda i lk olarak Acri vaUD Revi ol m ulti fok al göz i çi lensi üreti ldi . ?lk üreti m i ni n
ba?ar?l?sonuçlar?i le dünyada yank ?bulan VSY Bi otechnology 2010?da düzenlenen 9.
Tek noloji Ödülleri ?nde Büyük Tek noloji Ödülü?nün sahi bi oldu.

TUZLA VE ALM ANYA FABR?KALARINI BÜNYES?NE EKLED?
2010 y?l?ek ba?ar?lar?ve at?l?m lar?da beraberi nde geti rdi . VSY Bi otechnology ayn?y?l
Tuzla?da i k i nci fabri k as?n?k urarken, Alm anya?da da Alsanza Fabri k as??n?sat?n ald?.

B?YOTEKNOLOJ?K ÜRÜN V?SKKOELAST?K ÜRET?LM EYE BA?LANDI
2011 y?l?nda göz am eli yatlar?nda gözü k oruyucu olarak k ullan?lan bi yotek noloji k
ürün, vi sk oelasti k sodyum hyalüronat üreti lm eye ba?lad?. VSY Bi otechnology 2011?de
ba?lad???vi sk oelasti k üreti m i ni geli ?ti rerek ürün çe?i tli li ?i ni art?rd?. 2015?te kem i k ve
ek lem lerde k i reçlenm eye k ar??etk i li i nsan vücudu i le tam am en uyum lu vi sk oelasti k
üreti m i ni gerçek le?ti rdi .
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ONAYLI AR-GE M ERKEZ? OLDU
VSY Bi otechnology i novati f ürünler geli ?ti rm eye devam ederken, alan?nda dünya
?i rketleri s?ralam as?nda da h?zla yük seldi ve 2014 y?l?nda Market Scope?un dünyay?
etk i leyen uluslararas?göz bi yotek noloji si ?i rketleri s?ralam as?nda 13. s?raya
yerle?ti . Ayn?y?l VSY Bi otechnology, T.C. Bi li m , Sanayi ve Tek noloji Bak anl???
taraf?ndan 161. Ar-Ge Merkezi olarak onayland?.

DÜNYADA YEN? B?R TEKNOLOJ? ÜRETT?
VSY Bi otechnology 2015 y?l?nda lens tek noloji si nde dünyada bi r i lk i
gerçek le?ti rerek ; tri fok ali te (üç fok us) ve Enhanced Depth of Focus (EDOF Art?r?lm ?? Fok us Deri nli ?i ) tek noloji leri ni n ayn?opti k te bi rle?ti ri lm esi sayesi nde
elde edi len uzak -orta ve yak ?n tüm m esafelerde kesi nti si z sürek li görü? sa?layan
tri fok al göz i çi lensi ni üretti .

KATM A DE? ER? EN YÜKSEK ÜRÜNÜ ÜRET?YOR
VSY Bi otechnology, k atm a de?eri yük sek ürünleri üreterek Türk i ye?ni n bi ri m
ba??na i hracat de?eri ni yük seltm eyi am açlam ak ta ve bu do?rultuda yeni ürün,
ar-ge, tasar?m ve ham m adde üreti m i çal??m alar?gerçek le?ti rm ek tedi r. 1 k i logram ?
675 bi n USD i hracat de?eri ndek i göz i çi lensleri i le Türk i ye?ni n k atm a de?eri en
yük sek ürününü üreten VSY Bi otechnology, cari aç???azaltarak Türk i ye?ni n
ek onom i si ne k atk ?sa?layan i novati f ürünlere i m za att?.
VSY Bi otechnology göz i çi lens ham m addesi ni de tesi sleri nde üreti yor, üreti m de
i thal gi rdi m ali yetleri ni yüzde 2?ni n alt?na dü?ürdü ve k atm a de?eri ni daha da
yük seltm eyi ba?ard?.

GÖZ ?Ç? LENS TEKNOLOJ?S?NE YEN? B?R NORM GET?RD?
VSY Bi otechnology, gerçek le?ti rdi ?i üstün tek noloji ni n de üstüne ç?k arak
dünyadak i en son tek noloji yi yi ne Ar-Ge Merkezi ?nde yapt???çal??m alar
neti cesi nde gerçek le?ti rdi ve Acri va Tri nova göz i çi lensi ni oftalm oloji sek törüne
sundu. Yo?un- Ar-ge, test, k ali te çal??m alar?n?i çeren bi r süreç neti cesi nde
geli ?ti ri len Acri va Tri nova tüm dünyaya tan?t?ld?.Tan?t?m la ayn?anda ürünün
patent ba?vurular?da tüm dünyada tam am land?. Bu yeni tri fok al göz i çi lensi ;
Suni zoi dal yap?s?ve SVT üreti m tek ni ?i yle göz sek töründe yeni bi r norm olu?turdu.
Tri nova halk as?z yap?s?sayesi nde göz dok torlar?n?n k olay bi r ?ek i lde di optri ayar?
yapm as?n?sa?l?yor; göz hek i m leri yeni ürün sayesi nde k atarak t am eli yatlar?n?
k olay bi r ?ek i lde gerçek le?ti rebi li yor. Hastalar sürek li kesi nti si z görü? sa?l?yor;
m i yop, hi perm etrop, asti gm at gi bi göz k usurlar?ndan k urtularak gözlük
ba??m l?l???na son verebi li yorlar.
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300?ÜN ÜZER?NDE ?ST?HDAM , 60 ÜLKEYE ?HRACAT
VSY Bi otechnology; k uruldu?u günden bu yana her y?l bi raz daha
kendi si ni geli ?ti rerek faali yet alan?n?, üreti m alanlar?n?, i hracat oranlar?n?
yük seltti . Bugün 300?ü a?k ?n i sti hdam say?s?yla Türk i ye?de üreti m yap?p 60?a
yak ?n ülkeye i hracat gerçek le?ti ri yor.

HOLLANDA, ?SPANYA, ALM ANYA, H?ND?STAN A? I
Merkezi Hollanda?da bulunan uluslararas?bi r ?i rket olan VSY
Bi otechnology?ni n ?spanya, Alm anya ve Hi ndi stan?da da i ?ti rak leri
bulunuyor. Bu m erkezleri sayesi nde tüm dünyaya h?zl?ürün nak li yesi
sa?lanabi li yor.

ÖDÜLLERLE DOLU YILLAR
2018 ? Dok torclub Aw ards 2018 Türk i ye?ni n Sa?l?k Ödülleri ; Y?l?n
Bi yotek noloji ve Genom Tek noloji si k apsam ?nda ?Y?l?n Ar-Ge ve ?novasyon
Uygulam as?? Kategori si Türk i ye Bi ri nci si
2018 ? Türk i ye Bi li m sel ve Tek noloji k Ara?t?rm a Kurum u (TÜB?TAK),
Türk i ye Tek noloji Geli ?ti rm e Vak f?(TTGV) ve Türk Sanayi ci ler ve ??adam lar?
Derne?i (TÜS?AD) i ?bi rli ?i i le 13. Tek noloji Ödülleri , ?Büyük Ölçek li Fi rm a
-Ürün? k ategori si Jüri Özel Ödülü
2017 ? ?hracat?n Y?ld?zlar?/ Türk i ye?ni n Gi zli ?am pi yonlar?2017
Yar??m as?n?n ?Ar-Ge Merkezi ?novasyon Kategori si ? Türk i ye Bi ri nci li k Ödülü
2017 ? Türk i ye ?hracatç?lar Mecli si (T?M) taraf?ndan düzenlenen 2017
?novaL?G Yar??m as??nda; ?novasyon Sonuçlar?Kategori si ?ni n Bi ri nci li k Ödülü
2017 ? Ek onom i Bak anl???ve Türk i ye ?hracatç?lar Mecli si (T?M) taraf?ndan
düzenlenen Mark a Türk i ye 2017 Ödülleri k apsam ?nda; ?Türk i ye Mark as?na
De?er Katanlar? k ategori si ndek i ?Katm a De?er Üreten Mark a? Ödülü
2016 ? Türk i ye ?hracatç?lar Mecli si ve Ek onom i Bak anl???taraf?ndan
düzenlenen ?novaL?G ?novasyon Sonuçlar?Kategori si Bi ri nci li k Ödülü
2016 ? Türk i ye Bi li m sel ve Tek noloji k Ara?t?rm a Kurum u TÜB?TAK, Türk i ye
Tek noloji Geli ?ti rm e Vak f?(TTGV) ve Türk Sanayi ci ler ve ??adam lar?Derne?i
(TÜS?AD) i ?bi rli ?i i le ?12. Tek noloji Ödülü?
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2016 ? Avrupa?n?n en i yi ?i rketleri ni n de?erlendi ri ldi ?i European Busi ness
Aw ards Ödülleri ?ni n ?The ELITE Aw ard? etab?nda Y?l?n Büyüm e Strateji si
Kategori si ?ni n Ulusal ?am pi yonu
2016- Türk i ye Odalar ve Borsalar (TOBB) öncülü?ünde, Türk i ye Ek onom i
Ara?t?rm alar Vak f?(TEPAV) i ?bi rli ?i nde gerçek le?ti ri len ?4. Dönem -2016
Türk i ye 100? yar??m as?nda; 2012-2015 Sat?? Geli ri Art?? H?z?na Göre En H?zl?
Büyüyen 100 ?i rket Ödülü
2014- Türk i ye Bi li m sel ve Tek noloji k Ara?t?rm a Kurum u (TÜB?TAK), Türk i ye
Tek noloji Geli ?ti rm e Vak f?(TTGV) ve Türk Sanayi ci ler ve ??adam lar?Derne?i
(TÜS?AD) i ?bi rli ?i i le 11. Tek noloji Ödülleri Fi nali sti Ödülü
2012- Türk i ye Bi li m sel ve Tek noloji k Ara?t?rm a Kurum u (TÜB?TAK), Türk i ye
Tek noloji Geli ?ti rm e Vak f?(TTGV) ve Türk Sanayi ci ler ve ??adam lar?Derne?i
(TÜS?AD) i ?bi rli ?i i le 10. Tek noloji Ödülleri Fi nali sti Ödülü
2010 ? Türk i ye Bi li m sel ve Tek noloji k Ara?t?rm a Kurum u (TÜB?TAK), Türk i ye
Tek noloji Geli ?ti rm e Vak f?(TTGV) ve Türk Sanayi ci ler ve ??adam lar?Derne?i
(TÜS?AD) i ?bi rli ?i i le 9. Tek noloji Ödülleri Büyük Tek noloji Ödülü
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Kem ot er apiyi Dah a Az Tok sik Hale Get ir en
Sü n ger
Bi li m i nsanlar?kem oterapi tedavi si ni , vücuda
daha az tok si k etk i yapacak hale geti rm eni n bi r
yolunu bulm u? olabi lecek leri ne i nan?yor. Test
a?am as?nda olan yöntem de dam ar i çi ne oturan
m i ni k bi r sünger, kem oterapi hedef tüm öre atak
yapm aya ba?lad?k tan sonra fazla i lac?k andan
uzak la?t?r?yor.
ACS Central Sci ence dergi si nde yay?nlanan
m ak alede uzm anlar?n beli rtti ?i ne göre, test
a?am as?ndan olan çal??m a saç dök ülm esi ve
bulant?gi bi kem oterapi ni n yan etk i leri ni ortadan
k ald?rm ak i çi n bi r um ut sunuyor.
Yöntem ?i m di ye k adar yaln?zca dom uzlar üzeri nde denendi ; ancak ara?t?rm ac?lar
bunu i nsanlar üzeri nde test etm ek i sti yor.
Cali forni a Üni versi tesi 'nden bi li m i nsan?Dr Ni tash Balsara, ?Her ?ey yolunda gi derse
?u an test a?am as?nda olan yöntem bi rk aç y?l i çi nde hayata geçi ri lebi li r.? di yor.
Sünger Nas?l Çal???yor?
Tüp ?ek li ndek i ci haz 3D yaz?c?lardan ç?k ar?l?yor, böyleli k le her hastaya uyacak ?ek i lde
özel olarak üreti lebi li yor. Ci haz?n a? benzeri yap?dak i m erkezi özel bi r k aplam a i le k apl?,
bu bölge i lac?em i yor am a bi r yandan k an?n engellenm eden ak m as?n?da sa?l?yor. Ci haz
kem oterapi s?ras?nda yerle?ti ri li yor ve seans sona erdi k ten sonra ç?k ar?l?yor. Her
kem oterapi seans?yeni bi r ci haz gerek ti ri yor. Ci haz ayn?zam anda i lac?k al?c?olarak
bünyesi nde tutm aya devam edi yor. Ci haz?ç?k artt?k tan sonra bi r ay boyunca
laboratuvarda sürek li y?k ansa dahi i laç yeri nden ç?k m ?yor. Ulusal Sa?l?k Ensti tüsü ve
Ulusal Kanser Ensti tüsü taraf?ndan fi nanse edi len ara?t?rm ac?lar bu durum un, ci haz?n
vücuttan ç?k ar?ld???nda hi çbi r i lac?s?zd?rm ayaca??anlam ?na geldi ?i ni beli rti yor.
Dom uzlarda yap?lan testler, dok sorubi si n adl?bi r kem oterapi i lac?n?n yak la??k
%64'ünün k an dola??m ?ndan tem i zlendi ?i ni gösteri yor.
Balsara, ?u ank i sonuçlar?n um ut veri ci oldu?unu, k aplam an?n i yi uyu?m as?
durum unda ci haz?n di ?er kem oterapi i laçlar?yla bi rli k te de çal??aca??n?söylüyor ve
i lac?n %50'si ni n vücuttan ç?k ar?lm as?n?n hastay?önem li ölçüde i yi etk i leyece?i ni
dü?ündük leri ni beli rti yor.
Cancer Research UK'den Profesör Steve Rannard, ?Kem oterapi , k anser hastalar?i çi n
hayat k urtarar?c?bi r tedavi yöntem i di r; ancak zararl?dok ularla bi rli k te yararl?olanlar da
etk i lenebi ldi ?i i çi n ci ddi yan etk i lere yol açabi li yor. Bu çal??m a kem oterapi ni n yan
etk i leri ni azaltm ak i çi n yeni ve heyecan veri ci bi r yak la??m .? di yor.
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Gly-Gln depresyonda
yeni bi r umut olabi li r
mi ?
Pr of . Dr . Sin an Çavu n
Ul uda? Üniversit esi T?p Fakül t esi
Depresyon, tedavi si ne yük sek oranda yan?t al?nam am as?ve yan?t?n
geci k m eyle görülm esi nedeni yle, k li ni k öncesi çal??m alar?n gi derek artt???bi r
hastal?k t?r. Günüm üzde Dünya?da sak atl?k ve ölüm e neden olan hastal?k lar
i çi nde 4. s?rada yer alan depresyonun 300 m i lyon k i ?i yi etk i ledi ?i , 2020 y?l?ndan
sonra 2. s?raya yük selece?i beli rti lm ek tedi r.
Depresyon tedavi si nde k ullan?lan m evcut i laçlar, yan etk i ler bak ?m ?ndan da
son derece s?k ?nt?l?i laçlard?r. Bugün i çi n depresyon tedavi si am ac?yla al?nan
anti deprasanlar?n ri sk leri ve yan etk i leri , ci nsel problem lerden ölüm e k adar
geni ? bi r yelpazeye yay?lm ak tad?r.
Bu anlam da, ?Glycyl-glutam i ne? i le hayvanlar üzeri nde yap?lan deneyler
neti cesi nde depresyon üzeri ne son derece etk i li oldu?u gösteri ldi .
Gly-Gln?in en önem i özelli ?i i se vücudum uzda sentez edi lebi len bi r m olek ül
olm as?d?r. B-endorfi n?in y?k ?l?m ?s?ras?nda ortaya ç?k m ak tad?r. Bu özelli ?i
sayesi nde yan etk i bak ?m ?ndan son derece güvenli di r. Yap?lan tok si k oloji k
çal??m alarda herhangi bi r yan etk i gözlenm em i ? olm as?ve kendi ne ai t ek stra
bi r etk i olu?turm uyor olm as?son derece avantajl?bi r m olek ül olm as?n?
sa?lam ak tad?r.
Beyi n m i k rodi yali zi i le yapt???m ?z çal??m alarda, Glycyl-glutam i ne?in beyi nde
serotoni n ç?k ???n?art?rd???gösteri lm i ?ti r. Serotoni n bi li ndi ?i gi bi , i nsanda
m utluluk , canl?l?k ve zi ndeli k hi ssi veren bi r horm ondur. ?nsanlarda ek si k
oldu?u durum larda depresi f, yorgun, s?k ?lgan bi r ruh hali görülür. Bu bak ?m dan
Gly-Gln i le serotoni n düzeyleri nde görülen ci ddi art??lar, depresyon tedavi si nde
etk i n bi r ?ek i lde k ullan?lm as?bak ?m ?ndan son derece önem li di r.
Geli nen son nok tada Gly-Gln?in depresyon tedavi si nde k ullan?m ?i le i lgi li
olarak Türk i ye, Avrupa ve ABD patentleri al?nd?. Bundan sonrak i tok si si te ve
k li ni k faz çal??m alar?i çi n i se i laç fi rm alar?n?n deste?i gerek m ek tedi r.
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15 Dak i k ada M eme Kanseri
Bi yobeli rteci HER-2?yi
Alg?l?yan Sensör

Bi rk aç y?l önce ara?t?rm ac?lar, baz?m em e k anseri türleri ni n
bi yobeli rteci olarak ?nsan Epi derm al Büyüm e Fak törü Reseptörü 2
(Hum an Epi derm al Grow th Factor Receptor 2 / HER-2) protei ni ni
tan?m lad?lar. Ancak bu bu testler pahal?yd?ve sonuç alm ak uzun
zam an al?yordu.
?i m di , Connecti cut Üni versi tesi ve Hartford Üni versi tesi ?nden
ara?t?rm ac?lar, HER-2 protei ni ni 15 dak i k a i çi nde az m i k tarda tam
k an örne?i nden tespi t eden ucuz bi r bi yosensör geli ?ti rdi ler.
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Bu ba?ar?n?n tem eli , özel bi r
elek trot di zi si çi pi üretm e
süreci nde bi r m ürek kep püsk ürtm eli yaz?c?k ullanm aya dayan?yor.
Çi pte, HER-2 protei nleri ni tutan
elek trotlar?k aplayan anti k orlar
yer al?yor. Çi p, k an num unesi ni n
i çeri dek i ak ???n?k ontrol eden bi r
m i k ro-ak ??k an ci haz i le bi rli k te
çal???yor. Kan ak ???ndan sonra
özel bi r s?v?enjek te edi li yor ve elek tri k ak ?m ?geçi yor. Çi pte ölçülen ak ?m ,
HER-2 protei ni ni n m evcut olup olm ad???na ba?l?olarak bi raz de?i ?i yor.

Ara?t?rm a bütçesi ni n büyük bi r k ?sm ?n?fi nanse eden ABD?de yer alan
Ulusal Bi yom edi k al Görüntülem e ve Bi yom ühendi sli k Program lar?Ensti tüsü?nün Bi yosensör ve Fi zyoloji k Dedek törler Program ?di rek törü
Sei la Seli m ovi c, Ph.D, ?Bu bi yosensör gi bi daha az i nvazi v, daha eri ?i lebi li r ve daha h?zl?çal??an te?hi s araçlar?, sa?l?k hi zm etleri ni
geli ?ti rm ek i çi n ?art. Bi yosensörler geli ?m eye devam etti kçe ak ?lda tutulm as?gereken ?ey, tan?araçlar?n?n sadece yanl??s?z çal??t?k lar?nda bi zlere yard?m c?olabi lece?i . Bu bi yosensör k li ni k olarak i lgi li aral?k ta
çal???yor ve bi ldi ri len en dü?ük HER-2 saptam a s?n?rlar?ndan bi ri ne
sahi p; bu sayede art?k daha az yanl?? pozi ti f ve yanl?? negati f ortaya
ç?k acak t?r.? di yor.
Kaynak: www.medgadget.com
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HIZIR i le Gelece?e
Haz?r Bi r Türk i ye
?çi n
Uzm. Dr. Can Özlü
Erzurum Bölge E?i ti m ve Ara?t?rm a Hastanesi , Hem atoloji Bi ri m
Sorum lu Hek i m i

Fi k i r süreci y?llar öncesi ne dayanm as?na k ar??n k ?s?tl?i m k anlarla yak i n

zam anda projem i z HIZIR??hayata geçi rm i ? bulunm ak tay?z. HIZIR her dai m
haz?r slogan?i le yola ç?k ?p aci l i hti yaç durum unda her türlü hava m uhalefeti
ve olum suz k o?ulun üstesi nden gelebi lecek donan?m da olm as?yani HIZIR
(AS) gi bi yeti ?m esi HIZIR'dan en büyük bek lenti m i zdi . Am ac?m ?z aci l k an ve
k an urunleri , i lac, panzehi r, asi , serum , elek trosok ci hazi gi bi i hti yac
varl???nda i hti yaç sahi pleri ne bu urunleri n ula?t?r?lm as?ndak i ak sak l?k lar?n
önüne geçm ek ve halk ?m ?za sa?l?k alan?nda dünyada öncü olabi lecek bi r
tek noloji yi bayra??m ?zla dalgaland?rarak bu gururu ya?atm ak t?. D?? güçleri n
ülkem i zde olu?turm aya çal??t???ek onom i k dalgalanm a ve k ri zi her ?erde bi r
hay?r vard?r di yerek m i lli le?m e süreci ni n ate?leyi ci si olarak görüyoruz. Bu
ba?lam da ba?ta odak nok tam ?z sa?l?k m edi k al olm ak üzere bi r çok alanda
d??ar?ya ba??m l?l?k tan k urtulup gerek m addi gerek se m anevi m i lli
k aynak lar?m ?zla besleni p bu projeyi hayata geçi rm ek bi zi m i çi n en önem li
m oti vasyon k ayna??oldu.
HIZIR i le sadece k an ve k an ürünleri de?i l ba?ta i laç, serum , panzehi r
olm ak üzere çe?i tli t?bbi ci hazlar?n ta??n?m ?m üm k ündür. Bu ta??n?m hava
yolu k usucusu i le gerçek le?ti ?i nden büyük ?ehi rlerde trafi k sorunu, k ?rsal
kesi m de co?rafi ?artlar ve cephede de güvenli ta??m a zorlu?u ortadan
k alk m ak tad?r. HIZIR ulkem i zdek i paydaslari na (k i Ulkem i zde bu baglam da
yerli m i lli bi r urun Yok ..)ve uluslararasi rak i pleri ne gore havada k alm a
suresi ve yuk tasi yabi len guclu bi r drone olm asi nedeni yle fark atm ak tadi r.
Bu aci dan etk i alani sadece i lk yardi m aci l sagli k m edi k al alani i le si ni rli
k alm ayi p enerji guvenli k aram a k urtarm a UMKE AFAD KIZILAY sagli k
bak anli gi ve si lahli k uvvetleri m i z envanteri ne gi rerek faydalanabi lecek
potansi yel tasi m ak tadi r.
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?nsans?z hava ta??tlar?ve quadrok opterler (dronelar) i le loji sti k destek son
y?llardak i bi lgi ak tar?m ve elek trom ek ani k tek noloji lerdek i i lerlem elerle
bi rli k te h?z k azanan ve gelecek te de askeri , sa?l?k , güvenli k , tar?m , aram a
k urtarm a, sanat ve spor ba?l?k lar?alt?nda bi r çok k onuda i ? k olu açacak
potansi yel ta??m ak tad?r.
Bi r prototi p olarak HIZIR??n fark ?gucluk le bulunabi lecek parçalar?n
opti m um bulu?m a nok tas?olarak üstün perform ans sa?lam as?d?r. HIZIR??n
fark ?k oak si al rotor si stem i , k arbon fi ber gövdesi , güçlü bataryalar?i le kendi
a??rl???na e?de?er a??rl???60 dak i k a k adar havada tutabi lm esi di r. Bi n m etre
yük sek li ?e ç?k m ak la k alm ay?p saatte 50 k m ?li k h?za ve 25 k i lom etreli k uçu?
m esafesi ne sahi pti r.Suan da %80 orani nda yerli ve m i lli nok tasi na
geti rdi gi m i z HIZIR ?m k anlardak i k ?s?tl?l?k nedeni i le k arm a parçalardan
üreti lm i ? olm as?na ra?m en tasar?m ve opti m i zasyonundak i süreç bi zi
HIZIR??n tam am en yuzde yuz m i lli k aynak larla Türk i ye?de yap?labi lece?i ne
i nand?rd?. Y?llar öncesi nden gelen bi r rüya ancak tecrübeli bi r ek i bi n bi r y?li
asan yo?un u?ra??s?sonucu do?du. Bu u?ra??ve çaban?n de?er görece?i
i nanc?bi zi k azanm ?? oldu?um uz tecrübe i le HIZIR?a k arde? olacak çok daha
uzun m enzi lli ve hassas k ontrole sahi p i k i nci bi r projeni n ve bunlara es
patent alacagi m i z di ger m edi k al ci haz projeleri m i zi n yap?lm as?k onusunda
da cesaretlendi rm ek tedi r.

Videoyu izlemek için resmin üzerine t?klay?n?z.
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Bi yoloji k Olarak Parçalanabi len
Kan Ak ???Sensörü
Stanford Üni versi tesi ?nden ara?t?rm ac?lar, vask üler cerrahi esnas?nda bi r
atardam ar etraf?na sar?labi len ve k an ak ???n?i zleyebi len bi r sensör geli ?ti rdi .
Bataryas?z ve k ablosuz olan ci haz, k li ni k tedavi uzm an?na bi r dam ar t?k al?ysa bunu
bi ldi rerek am eli yattan sonra k om pli k asyonlar?n tespi t edi lm esi ne ve önem li bi r sorun
hali ne gelm eden çözülm esi ne yard?m c?oluyor. Sensör bi yoloji k olarak
parçalanabi ldi ?i i çi n, daha sonra cerrahi i ?lem le ç?k ar?lm as?gerek m i yor ve basi tçe
vücudun i çi nde parçalan?p k ayboluyor.

Genelde vask üler cer rahi ni n ba?ar?l?olup olm ad???n?de?erlendi rm ek zor

olabi li yor ve e?er bi r sorun ortaya ç?k arsa tedavi etm ek i çi n bazen geç k al?nm ??
olabi li yor. Bu gi bi durum larda hastan?n i k i nci bi r dam ar am eli yat?na i hti yac?
olabi li yor. Dok torlar yak ?n zam anda onar?lm ?? bi r dam ardak i k an ak ???n?
gözleyebi lselerdi , bi r sorun olu?m aya ba?lad???n?erkenden tespi t edi p çözüm le
i lgi lenm eye ba?layabi li rlerdi . Bu dü?ünce Stanford'l?bi r grup ara?t?rm ac?ya,
cerrahlar?n vask üler am eli yat s?ras?nda bi r atardam ar etraf?na
yerle?ti rebi lecek leri ve daha sonra ç?k arm alar?na gerek k alm ayan bi r k an ak ???
m oni törü geli ?ti rm eleri i çi n i lham verdi .

29 H EAL TH 4.0 M agazi n

Atm ak ta olan dam ar sensörün i ç yüzeyi ni
bozuyor; bu da elek tri k yük ünü sak lam a
k abi li yeti ni de?i ?ti ri yor. Bu durum
sensörün anteni ne ba?lanabi len ve
vücudun d???nda yer alan bi r ci haz
taraf?ndan k ablosuz olarak ölçülebi li yor.
Ci haz, dok torlar?n k ablosuz olarak k an
ak ???ölçüm ü yapm as?n?sa?l?yor.
Ara?t?rm ac?lar, gelecek te bu si stem i n
gi yi lebi li r ölçüm ci hazlar?na veya ak ?ll?
telefonlara dahi l edi lebi lece?i ni um uyorlar.
Ek i p üyeleri nden Zhenan Bao, ?Bu tür sensörleri t?bbi uygulam alarda nas?l
k ullanabi lece?i m i z k onusuna her zam an i lgi duyduk ; ancak do?ru uyum u
bulm ak bi raz zam an ald?? di ye beli rti yor.
?u ana k adar yaln?zca fareler üzeri nde test edi len ci haz, bu m i nyatüri ze
form da bi le bi r fare atardam ar?na ba?land???nda ba?ar?yla k an ak ???veri leri ni
toplad?. Bunun yan?s?ra sensör çok say?da ba?k a potansi yel uygulam aya da
sahi p. Ara?t?rm a grubundan bi r ba?k a k at?l?m c?Pai ge Fox, ?Kan ak ???n?n ölçüm ü
bi rçok t?bbi uzm anl?k alan?nda k ri ti k önem e sahi p; bu nedenle k ablosuz çal??an
ve bi yoloji k olarak parçalanabi len bi r sensör, vask üler cerrahi , nak i l
operasyonlar?, rek onstrük ti f cerrahi ve k alp cerrahi si gi bi bi rçok alanda
k ullan?labi li r? di yor.
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Hava Ki rli li ?i
Hami lelerde
Dü?ük Ri sk i ni
Art?r?yor
Son y?llarda yap?lan ara?t?rm alar, dü?ük hava k ali tesi ni n her y?l m i lyonlarca
yeni do?an ölüm ü vb. çok say?da sa?l?k sorunuyla i li ?k i li oldu?unu ortaya k oyuyor.
Yap?lan güncel bi r çal??m a i se, hava k i rli li ?i ni n anne k arn?ndak i bebek ler üzeri nde
k ork unç etk i leri olabi lece?i ni ortaya k oydu.
Ferti li ty and Steri li ty dergi si nde geçen ay yay?nlanan bi r ara?t?rm ada, ABD'de
dü?ük le sonuçlanan ham i leli k ri sk i ni n %16 artm as?n?n yük sek düzeyde hava k i rli li ?i
i le i li ?k i li oldu?u bulundu. En çarp?c?nok ta i se, dü?ük leri n özelli k le hava k ali tesi ni n az
oldu?u haftalarla ba?lant?l?olabi lece?i ni n fark edi lm i ? olm as?.
Utah Üni versi tesi 'nden ara?t?rm ac?lar, Utah'?n k alabal?k kentsel alanlar?ndan bi ri
olan Wasatch Front'ta 2007-2015 y?llar?aras?nda dü?ük ler ya?ayan 1300'den fazla
k ad?n?n k ay?tlar?n?i nceledi . Anne ya??gi bi ri sk fak törleri hesaba k at?ld?k tan sonra,
dü?ük oranlar?n?n havay?k i rleten m adde k onsantrasyonu (parti k ül m adde (PM 2.5),
azot di ok si t (NO2) ve ozon) i le ba?lant?s?i ncelendi .
Ara?t?rm ac?lar azot di ok si t sevi yeleri nde bi r yük selm e ya?and?k tan sonra 3-7 günlük
süreçte dü?ük lerde az (am a k ayda de?er) bi r art?? oldu?unu tespi t etti ler. En beli rgi n
azot di ok si t k aynak lar?: fosi l yak ?tlarla çal??an i çten yanm al?m otorlu ta??tlard?r.
Ara?t?rm a ni speten k üçük bi r co?rafi alanla s?n?rl?olsa da, bulgular bi rçok ?ehi r
sak i ni ni n k ar??la?abi lece?i yayg?n bi r soruna i ?aret edi yor.
Bu çal??m a hava k i rli li ?i ve dü?ük ler aras?ndak i ba?lant?y?i nceleyen i lk ara?t?rm a
de?i l. 2017'den yap?lan bi r çal??m ada, ozona daha fazla m aruz k alan çi ftleri n gebeli k
k ayb?ya?am a olas?l???, ozona m aruz k alm ayanlara oranla %12 daha fazla i ken, k üçük
parti k üllü m addelere m aruz k alanlar?n ri sk i ni n de %13 daha fazla oldu?u tespi t edi ldi .
The Guardi an'a k onu?an ara?t?rm a yazar?Matthew Fuller, ?Bu ri sk art???n?, fetüs
üzeri ndek i çevresel etk i lerle i lgi li di ?er çal??m alarla k ar??la?t?r?rsan?z, i lk tri m esterde
gebeli k k ayb?nda tütün dum an?na m aruz k alm ayla benzer sonuçlar oldu?u göze
çarp?yor. Üzeri nde ci ddi yetle dü?ünülm esi gereken bi r k onu oldu?u son derece ortada!?
di yor.
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A??r?Ki lo Beyi nde Gri M adde
Küçülmesi ne Neden Olabi li r
?ngi ltere'de Loughborough Üni versi tesi 'nde yap?lan bi r ara?t?rm aya göre
vücuttak i fazla ya?larla beyi n k üçülm esi aras?nda bi r i li ?k i olabi li r.
Ara?t?rm a ya? ortalam alar?55 olan 9 bi n 652 k i ?i ni n k at?l?m ?yla gerçek le?ti ri ldi .
Kat?l?m c?lar?n %19'u vücut k i tle i ndek si 'ne (VK?) göre obez ç?k t?.
Ki ?i leri n MR'lar?
i ncelendi k ten sonra VK?'si
yük sek olanlar aras?nda bel
k al?nl???daha fazla olan
k i ?i leri n, zay?f k i ?i lere k ?yasla
beyi nleri ndek i gri m adde
haci m leri ni n daha az oldu?u
görüldü.
Beyni n en d???nda yer alan gri
m adde büyük ölçüde si ni r
hücreleri nden olu?ur ve bellek ,
di k k at, alg?sal i drak , dü?ünce, di l ve ?uur k onusunda k i li t rol oynar.
VK?'si yük sek olarak tespi t edi len 1291 k i ?i aras?nda en k üçük gri m adde hacm i
786 santi m etrek üp olarak ölçüldü. VK?'si norm al s?n?rlar i çi nde k abul edi len 3 bi n
k i ?i ni n beyi nleri ndek i gri m adde hacm i i se 798 santi m etrek üp ç?k t?.
Ara?t?rm a heyeti nden Mark Ham er "Daha önce beyi n k üçülm esi yle haf?za k ayb?
ve daha yük sek dem ans ri sk i ni i li ?k i lendi ren ara?t?rm alar yap?lm ??t?. Ancak fazla
vücut ya??n?n beyi ndek i gri m adde büyük lü?üyle i li ?k i si ne dai r bi r veri yok tu.
Ara?t?rm am ?z, obezi teni n beyi n k üçülm esi yle ba?lant?l?olabi lece?i ni ortaya
k oydu." dedi . Ham er, obezi teni n beyi n yap?s?nda anorm alli k lere ya da beyi n
yap?s?ndak i anorm alli k leri n obezi teye yol aç?p açm ad???n?n i se henüz
bi li nm edi ?i ni söyledi .
Sonuçlar?bi li m dergi si Neurology'de yay?m lanan ara?t?rm ada gri m addeni n
ak si ne beyaz m adde hacm i nde önem li bi r de?i ?i k li k olm ad???görüldü.
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OBEZ?TE TEDAV?S?N?N
BUGÜNÜ VE GELECE? ?
Prof.Dr.AHM ET TÜRKÇAPAR
Türkçapar Bariatrics
Obezi te ça??m ?z?n en büyük salg?n?d?r.WHO 2014
sa?l?k veri leri ne göre 3 m i lyon k i ?i obezi teni n sonucu
di yabet,k ardi yovask ülerve akci ?er hastal?k lar?
sonucu hayat?n?n k aybetm i ?,2 m i lyon k i ?i de açl?k tan
ölm ü?dür.
Günüm üzde ?i ?m anl???n m edi k al tedavi si yeterli sonucu alm ak tan uzak t?r. Medi k al
tedavi i le hastalar k i lo verselerde, hastalar?n %90-95 i verdi k leri k i lolar?2-3 y?l
i çeri si nde geri al?rlar. Bu nedenle t?bb?n geli ?m i ? oldu?u ülkelerde cerrahi
tedavi (Bari atri k cerrahi ) k al?c?tedavi olarak görülür ve son y?llarda say?s?h?zla
artm ak tad?r.
Hareketsi zli k ve g?da sanayi si ni n geli ?m esi ?i ?m anl???n tüm toplum larda art???na yol
açm ak tad?r.?i ?m anl???n a??r?hale gelm esi (Morbi d Obezi te) , olm as?gerekenden fazla
k i lo i le bi rli k te ba?ta di yabet ve yük sek tansi yon olm ak üzere onlarca m edi k al tedavi si
çok zor k roni k hastal?k bi reyleri n ya?am k ali tesi ni ve ya?am süresi ni azaltm ak tad?r.
Di ?er tarafdan di yetler ve spor m alesef a??r??i ?m anl?k ta ç?k m az yoldur. Bi li m sel
çal??m alar 10 y?lda spor ve di yetle sadece %2 k i lo k aybetti k leri ni gösterm ek tedi r.
?i ?m anl???n beli rli bi r nedeni bulunam ad???gi bi geneti k ,horm onal,çevresel
say?lam ayacak k adar m etaboli zm ay?i lgi lendi ren fak tör vard?r bu nedenle ?i ?m anl???n
herhangi bi r i lac?yada a??s?i leri de etk i n tedavi de yer alm ayacak t?r.
Obezi te cerrahi si ni n, k an?ta dayal?t?p aç?s?ndan m orbi d obezler i çi n k al?c?tek tedavi
seçene?i ni n oldu?u dok sanl?y?llarda gösteri lm i ?ti . Ülkem i zdede özelli k le m i de
k üçültücü Sleeve Gastrek tom i ni n di ?er operasyonlara göre daha k olay görünm esi ve
ba?lang?çta tahm i n edi lenden daha etk i n oldu?unun ortaya ç?k m as?k onu i le i lgi li genel
cerrah say?s?nda büyük bi r art???beraberi nde geti rm i ?ti r. Obezi te cerrahi si etk i nli ?i
k abul edi lm ek le beraber uzun dönem de %30 lara varan yeteri nce k i lo verem em e ve nük s
sorunu halen Cerrahlar?i lgi lendi ren en önem li problem di r.
Cerrahi yöntem lere ba?vurm adan önce hasta detayl?anali zlerden geçi ri lm eli ve
obezi teni n herhangi bi r geneti k , endok ri n, nöroloji k (hi potalam i k fonk si yon bozuk lu?u
gi bi ) patoloji den veya i laç k ullan?m ?ndan k aynak lanm ad???ortaya k onm al?d?r.Am eli yat
öncesi detayl?Kardi oloji ve Gö?üs hastal?k lar?i ncelem esi yap?lm al?Anestezi
dok torunun öneri leri al?nm al?d?r.
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Hastalar?n am eli yat öncesi dü?ük k alori li di yeti Karaci ?eri n büyük lü?üne göre
m i num um bi r hafta i le bi r ay aras?nda ti ti zli k le uygulanm al?d?r.
Morbi d obezi tede, cerrahi gi ri ?i m i çi n hasta seçerken, Am eri can Soci ety of Bari atri c
Surgery'ni n endi k asyonlar?na uyulm ak tad?r :
* Vücut k i tle endek si 40'?n üzeri nde olan veya 30-40 aras?nda olup e?li k eden hastal?k
durum lar?nda (hi pertansi yon, di abetes m elli tus, uyk u apne send., artri t).
* 18-60 ya? aras?
* Obezi teni n en az 3 y?ld?r var olm as?
* Horm onal hastal?k lar?n bulunm am as?
* ?laç ve di yet tedavi si ne ra?m en, en az 1 y?ld?r k i lo verem eyenler
* Alk ol ve i laç ba??m l?s?olm am ak
* Hastan?n uygulanacak yöntem i anlam as?ve am eli yattan sonra uyum sa?layabi lecek
durum da olm as?
* Kabul edi lebi li r am eli yat ri sk i ,olm as?d?r
Morbi d obezi te am eli yatlar?tek ni k olarak üç fark l?grupta toplanabi li r. Bunlar;
1.Sadece g?da al?m ?n?k ?s?tlayan am eli yatlar,
2. Malabsorpsi yon yapan am eli yatlar,
3. Hem m alabsorpsi yon hem de g?da al?m ?n?k ?s?tlayan am eli yatlar,
Hastaya yap?lacak am eli yat?n seçi m i nde hastan?n k om orbi teleri , yem e
al??k anl?k lar?, di yabeti ni n süresi ve a??rl???,ya??göz önünde bulundurulm as?gereken
fak törlerdi r.Hastaya am eli yat tek ba??na sunulm am al?m utlak a am eli yat sonras?tak i p
ve rehabi tasyon tedavi si ne k at?laca??n?n yaz?l?onam ?al?nm al?d?r.Cerrahi ni n tek
ba??na ba?ar?s?n?n m ülti di si pli ner yak la??m la artabi lece?i bi li nci a??lanm al?d?r
Obezi te operasyonunda fazla k i lolar?n %70-80 i veri lebi lm ek tedi r.?eker hastal???,
yük sek tansi yon beraberi nde olan ?i ?m an hastalarda özelli k le Bari atri k cerrahi
obezi teni n m üm k ün olan en etk i li tedavi si di r.. En çok uygulanan RYGB, esasl?bi r k i lo
k ayb?ve obezi te i le alak al?k om orbi d durum larda -özelli k le ti p 2 di yabet m elli tus (ti p2
DM)- i yi le?m e sa?lar. Di yabeti k hastalar?n ortalam a %84?ünde RYGB sonras?tam bi r
ti p2 DM i yi le?i m i gözleni rken, yük sek tansi yon olan hastalar?nda %65 de hastal?k
ortadan k alk m ak tad?r.
Cerrahi sonras?hastan?n aram as?n?bek lem eden hasta i le i lgi lecek
di yeti syen,psi k olog ve hem ?i re beli rlenen aral?k larla hastaya i leti ?i m e
geçm eli di r.Hasta destek gruplar?düzenli olarak yap?lm al?hastalara burada geri k i lo
al?m ?na k ar??bi li nçlendi rm e strateji leri uygulanm al?d?r.
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IBH?li Kad?nlarda Do?um Sonras?
Zi hi nsel Hastal?k Ri sk i Daha Yük sek
Gut dergi si nde geçti ?i m i z günlerde yay?nlanan bi r ara?t?rm a, i nflam atuar barsak
hastal???(IBH) olan k ad?nlar?n genel popülasyona k ?yasla, do?um yapt?k tan sonra
zi hi nsel bi r hastal?k geli ?ti rm e ri sk i ni n daha yük sek oldu?unu ortaya k oydu. Çal??m a
yazarlar?, ?BH olan gebeleri n be?te bi ri nden fazlas?na yeni ortaya ç?k an bi r zi hi nsel
sa?l?k sorunu te?hi si k ondu?unu beli rtti . Çal??m ada, 2002-2014 y?llar?aras?nda
Ontari o, Kanada'da do?um yapan k ad?nlarda yeni bi r zi hi nsel hastal?k te?hi si
s?k l???n?anali z etm ek i çi n, k ad?nlar?n ham i leli k s?ras?nda ve do?um dan bi r y?l
sonraya k adar olan süreçtek i sa?l?k veri leri k ullan?ld?.
?nflam atuar barsak hastal???veya IBH, i nsanlar?n gastroi ntesti nal si stem leri nde
olan ülser, i lti hap ve k anam a gi bi bi r grup k roni k rahats?zl??a veri len i si m di r. Bu
hastal?k lar vücudun di ?er bölüm leri nde de k om pli k asyon yaratm a ri sk i ta??r. ?k i ana
alt ti p Crohn hastal???ve ülserati f k oli tti r. IBH'li k i ?i leri n barsak lar?ndak i
i lti haplanm an?n beyi nleri ni etk i lem esi sonucu potansi yel olarak k ayg?ve depresyon
gi bi bi r zi hi nsel hastal??a yak alanm a i hti m alleri yük sek ti r.
CHEO Ara?t?rm a Ensti tüsü k ?dem li bi li m i nsan?, CHEO ?nflam atuar Barsak
Hastal?k lar?Merkezi pedi atri k gastroenterologu, Ottaw a Üni versi tesi Pedi atri ve
Epi dem i yoloji doçenti ve ara?t?rm an?n k ?dem li yazar?Dr. Eri c Benchi m ol, ?Ham i leli k
ve do?um sonras?nda k ad?nlarda zi hi nsel hastal?k k onusunda artan bi r fark ?ndal?k
var. IBH'li k i ?i lerde zi hi nsel hastal?k ri sk i ni n yük sek olm as?sebebi yle, IBH'li
k ad?nlar?n da ham i leli k s?ras?nda ve do?um sonras?nda genel popülasyona k ?yasla
yeni bi r zi hi nsel hastal?k geli ?ti rm e ri sk i ni n daha yük sek olup olm ad???n?
ara?t?rm an?n önem li oldu?unu dü?ündük . IBH'li k ad?nlar i çi n do?um sonras?
dönem de, özelli k le do?um dan sonrak i i lk 90 günde ri sk i n artt???n?ke?fetti k . Gebeli k
s?ras?nda i se ri sk i n artt???na dai r bi r veri bulam ad?k .? di ye aç?k lad?.
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Kaynak: w w w.scien cedaily.com
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Kanser Hücreleri Zarars?z Ya?lara
Dönü?türüldü

?svi çreli bi li m i nsanlar?, farelerle yapt?k lar?yeni bi r çal??m ada, m etastaz
s?ras?ndak i baz?k anser hücreleri ni n plasti si tesi nden yararlanarak m em e k anseri
hücreleri ni ya? hücreleri hali ne geti rm eyi ba?ard?.
Bu i ?lem i çi n ABD G?da ve ?laç ?daresi (FDA) taraf?ndan i nsanlarda k ullan?m ?
onaylanm ?? i k i i lac?n k om bi nasyonu k ullan?ld?. Ara?t?rm ac?lar?n aç?k lam as?na göre
tedavi , tüm k anser hücreleri ni ya? hücreleri ne dönü?türm üyor; ancak k anseri n
m etastaz?n?durdurup vücudun di ?er bölüm leri ne yay?lm as?n?önlüyor.
Çal??m a henüz çok yeni ve bulgular?n i nsanlara ve m em e k anseri hari ci ndek i
k anser türleri ne uygulanabi li rli ?i kesi n de?i l. Ancak ara?t?rm ac?lar?n Cancer Cell
dergi si nde yay?nlanan 14 Ocak 2019 tari hli m ak alesi nde, k ullan?lan i laçlar?n
hali haz?rda FDA taraf?ndan onaylanm ?? olm as?dolay?s?yla yöntem i n i nsanlara da
uygulanabi lece?i ni n dü?ünüldü?ü yaz?yor.
?svi çre'dek i Basel Üni versi tesi 'nden Bi yot?p bölüm ü profesörü ve ara?t?rm an?n
k ?dem li yazar?Gerhard Chri stofori yapt???aç?k lam ada, çal??m a onaylan?rsa
tedavi ni n hem pri m er tüm ör büyüm esi ni hem de ölüm cül m etastaz olu?um unu
bask ?lam ak i çi n gelenek sel kem oterapi i le bi rli k te k ullan?labi lece?i ne i nand?k lar?n?
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Kanseri Ya?a Dönü?türme
Kanser hücreleri m etastaz yapt???nda, i lk tüm örden k opm alar?na ve vücuttak i
ba?k a bi r bölgeye yay?lm alar?na yol açan de?i ?i k li k lere m aruz k al?r. Bunu yapm ak
i çi n hücreler geçi ci olarak k ök hücrelerde görülenlere benzer ?ek i lde daha
"olgunla?m am ??" bi r durum a gi rer. Bi li m sel li teratürde bu de?i ?i m
epi telyal-m ezenk i m al geçi ? (EMT) olarak bi li ni r.
EMT s?ras?nda, k anser hücreleri oldukça plasti k , yani adapte olabi li r
durum dad?r. Ara?t?rm ac?lar bu plasti si teni n, tedavi ni n hücreleri hedef alm as?ve
fark l?bi r hücre ti pi ne dönü?türm esi i çi n "f?rsat" sunabi lece?i ni dü?ünüyor.
Hi potezi test etm ek i çi n ara?t?rm ac?lar i lk olarak i nsan m em e k anseri
hücreleri ni , di ?i fare m odelleri n m em e ya? dok usu i çi ne nak letti ler. Daha sonra
fareleri i k i i laçla tedavi etti ler: ?nsanlarda ti p 2 di yabet tedavi si nde k ullan?lan
rosi gli tazon ve k anser hücreleri ni n büyüm esi ni ve yay?lm as?n?engelleyen bi r
anti -k anser i lac?olan tram eti ni b. (Rosi gli tazon, 2005 y?l?nda yay?nlanan bi r
m ak aleye göre, esas olarak ya? dok usunda bulunan reseptörlere ba?lanan ve baz?
bi yoloji k i ?lem lerde rol oynayan, ti yazoli di ndi yonlar olarak bi li nen bi r i laç s?n?f?na
ai tti r.)
Ara?t?rm a sonucunda fareler bu i laç k om bi nasyonunu ald?k lar?nda i lk tüm örden
ayr?lan k anser hücreleri ni n ya? hücreleri ne dönü?tü?ü bulundu. ?laçlar ayr?ca
tüm örün büyüm esi ni bast?rd?ve m etastaz?önledi .

Kaynak: www.livescience.com
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LABORATUVAR
BULGULARI VE HEK?M
?LAÇ ?STEM LER? ?LE
TEDAV?N?N ETK?NL?? ?
Op. Dr. M usa ?NAL
Özel M edli ne Adana Hastanesi
Ba?hek i mi

Ülkem i zde hek i m ba??na dü?en hasta say?s?n?n fazla olm as?nedeni yle hek i m leri n i ?
yük leri ni n yo?unlu?u hek i m li k uygulam alar?nda s?k ?nt?lar ya?am alar?na sebep
olabi li yor. Özelli k le baz?laboratuvar testleri ni n sonuçlar?i le baz?i laçlar?n etk i le?i m leri
hek i m ler taraf?ndan i lk bak ??ta k olay fark edi lem eyebi li yor. Özel Medli ne Adana
Hastanesi , üzeri nde çal??arak uygulam aya k oydu?u yeni bi r yaz?l?m sayesi nde,
gerek ti ?i nde hem hek i m i n hasta güvenli ?i aç?s?ndan uyar?lm as?n?hem de eczac?n?n
i lac?k ar??larken, hem ?i reni n de i lac?uygularken benzer bi r uyar?i le k ar??la?arak sorun
ya?anm as?n?önleyen bi r proje gerçek le?ti rdi .
Özel Medli ne Adana Hastanesi , haz?rlad???proje i le Dok torclub Aw ards 2018
Türk i ye?ni n Sa?l?k Ödülleri yar??m as?na ba?vuruda bulundu. Yap?lan çal??m alar?n
de?erlendi ri lm esi ve toplum la payla??lm as?am ac?i le i lk i geçen sene düzenlenen
?Türk i ye?ni n Sa?l?k Ödülleri ? yar??m as?n?n bu y?lk i fi nali nde Özel Medli ne Adana
Hastanesi ?ni n Y?l?n Özel Hastaneler ve Sa?l?k Kurum lar?Ödülleri - Y?l?n Yeni li kçi
Uygulam as?Ödülü?nü k azand?.
Geli ?ti rdi k leri proje hak k ?nda ayr?nt?l?bi lgi ler veren Özel Medli ne Adana Hastanesi
Genel Di rek törü ve Ba?hek i m i Op. Dr. Musa ?nal ?unlar?söyledi :
Ara?t?rm alar her y?l i laç hatalar?ndan 1,5 m i lyon i nsan?n zarar gördü?ünü ve bu
hatalar?n önlenebi li r oldu?unu bi zlere gösteri yor. Ayr?ca i laç hatalar?na ba?l?olu?an
m addi k ay?plar?n i se 3,5 m i lyon dolar oldu?unu görüyoruz.
Hastanem i zde hek i m ve yöneti ci ler olarak bi zleri n am ac?her zam an i çi n hastal?k lar?
erken ve do?ru te?hi s etm ek , t?bbi hatalar?, k om pli k asyonlar?ve m ortali teyi m üm k ün
olan m ak si m um ölçüde azaltm ak olm u?tur. Bunun yan?s?ra i ?letm e m ali yetleri ni
azaltm ak da önem li hedefleri m i z aras?nda yer alm ak tad?r.
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Bu k apsam da, i stenm eyen olaylar?n en önem li sebepleri nden oldu?u bi li nen i laç
hatalar?n?azaltm ak i çi n tek noloji k ullan?m ?n?bi r öncü yöntem olarak görm ek teyi z.
Bunun ?????nda hastalar?n i laçlar?n?k li ni k i hti yaçlara uygun ?ek i lde ve k i ?i sel sa?l?k
gerek si ni m leri ni k ar??layacak dozlarda ak ?lc?i laç k ullan?m ?n?sa?layarak , i laç
gerek si ni m i ni do?ru saptayarak do?ru reçete edi lm esi ni m üm k ün k ?lan bi r si stem
geli ?ti rerek hasta güvenli ?i ni en üst düzeyeç?k artm ay?hedefledi k .
Geli ?en t?bbi tek noloji ler, artan laboratuvar testleri ni n çe?i tli li ?i , bi rçok si stem le
etk i le?en i laçlar hasta güvenli ?i aç?s?ndan büyük önem gösterm ek tedi r. Hastalarda
k i m i laboratuvar tetk i k sonuçlar?n?n yük sek olm as?durum unda baz?i laçlar?n
veri lm esi sak ?ncal?bi r hal alabi lm ek tedi r. Projem i zde, yük sek laboratuvar test
sonuçlar?na ra?m en uygun olm ayan i lac?n yaz?lm as?durum unda hek i m i , hastane
eczac?s?n?ve i lac?uygulayacak hem ?i reyi Hastane Bi lgi Yöneti m Si stem leri (HBYS)
taraf?ndan uyaran bi r si stem bulunm ak tad?r. Örne?i n; k an de?erleri nde potasyum
yük sek olan bi r hastada, hek i m uygun olm ayan i lac?elek troni k order veri rken si stem
taraf?ndan uyar?lm ak tad?r. Uyar?ya ra?m en hek i m i lac?order ederse, eczac?n?n i lac?
k ar??lad???s?rada HBYS ek ran?nda bu sefer eczac?uyar?lm ak tad?r. E?er eczac?da
uyar?ya ra?m en i lac?k ar??larsa, hem ?i re taraf?ndan i laç hastaya uygulanm adan önce
si stem son kez uyar?verm ek tedi r.
Proje devreye al?nd?k tan sonra gelen raporlar hek i m bazl?olarak anali z
edi lm ek tedi r. Yap?lan anali zlere göre; ayl?k ortalam a toplam 19.500 order edi len i laç
say?s?ndan, ortalam a 350 adet laboratuvar- i laç uyar?s?al?nm ?? ve uyar?sonucunda
order edi len i laçlardan yüzde 14,28?i hek i m taraf?ndan de?i ?ti ri lm i ?ti r. Bu k apsam da
i laçlar?n etk i le?i m i , i stenm eyen durum lar hak k ?nda önem li veri sa?layarak tedavi leri n
güveni rli ?i ni n ve dolay?s?i le hasta güvenli ?i ni n artt???, elek troni k order i stem leri ni n
ve HBYS uyar?si stem i ni n ?ram ak k ala hatalar?n?? azaltt???görülm ü?tür. Hastanem i zde
sa?l?k bi lgi
tek noloji leri ni n, sa?l?k
k urum lar?nda i laç
k ullan?m süreci ndek i
hatalar?engellem e,
proak ti f olarak önlem e
ve sa?l?k hi zm etleri ni
i yi le?ti rm e çabalar?
sürek li
geli ?ti ri lm ek tedi r.
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Baz?Hormon Replasman Tabletleri
Kan P?ht?s?Ri sk i ni Art?r?yor

Bri ti sh Medi cal Journal'?n ara?t?rm alar?na göre, baz?horm on replasm an
tedavi si (HRT) tabletleri alan k ad?nlar -genel ri sk dü?ük olsa da- k an p?ht?s?
olu?um u aç?s?ndan daha fazla ri sk alt?nda olabi li r. Ara?t?rm a sonuçlar?na göre
ek ui n östrojen i çeren tabletleri n di ?er tabletlerden daha yük sek ri sk i çerdi ?i
bulundu. Bunun yan?s?ra HRT patch'leri ve jelleri k ullan?m ?en güvenli
seçenek ler olm alar?na ra?m en yeteri nce k ullan?lm ?yor. Uzm anlar, HRT
tedavi leri ni n hastalar?n bi reysel i hti yaçlar?na göre ?ek i llenm esi gerek ti ?i ni
vurguluyor. Kad?nlar?n tedavi leri k onusunda pani k lem em eleri ve HRT alm ay?
b?rak m am alar?gerek ti ?i beli rti lerek endi ?eleri varsa bunu dok torlar?yla
görü?m eleri tavsi ye edi li yor.
Horm on replasm an tedavi si , s?cak basm alar?ve gece terlem eleri gi bi
m enopoz sem ptom lar?n?azaltm ak i çi n dü?ük sevi yedek i horm onlara tak vi ye
yapm a prensi bi ne dayan?yor. Tedavi tabletler, jeller, k rem ler ve patch'ler gi bi
çe?i tli araçlarla yap?labi li yor. Uzm anlar?n ço?u, HRT'ni n güvenli bi r tedavi oldu?u
k onusunda hem fi k i r olsa da; Bi rle?i k Krall?k Sa?l?k Servi si NHS'e göre, baz?
potansi yel ri sk ler de m evcut.
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Ri sk m i k tar?ndak i art?? çok yük sek olm ad???halde, bu ri sk ler aras?nda k an
p?ht?lar?ve m em e k anseri gi bi baz?ci ddi sa?l?k problem leri yer al?yor. Bu nedenle
tedavi görm ek te olan k ad?nlar?n k afalar?ndak i soru i ?aretleri ni ve endi ?eleri ni
gi derm ek ad?na bi r uzm anla görü?m eleri m utlak a öneri li yor.
Az Kullan?lan Tedavi Seçenek leri Var
Notti ngham Üni versi tesi ara?t?rm ac?lar?taraf?ndan yap?lan çal??m a, HRT
tabletleri alm a ri sk i ni n, y?lda 10.000 k ad?n i çi n 9 ek stra k an p?ht?s?vak as?na
e?de?er oldu?unu ortaya k oyuyor. Çal??m ada 40-79 ya?lar?ndak i k an p?ht?la?m as?
ya?ayan 80.000 k ad?n?n reçete k ay?tlar?na bak ?ld?. Bu k ay?tlar k an p?ht?la?m as?
ya?am ayan 390.000 k ad?n?n k ayd?i le k ar??la?t?r?ld?. Tablet tedavi leri nden
k aynak lanan ri sk i n i k i ti p östrojen i çi n fark l?oldu?u bulundu. Hem tek hem de
k om bi ne horm on tedavi leri nde at i drar?ndan üreti len östrojen i çeren tedavi lerde
k an p?ht?la?m as?ri sk i ni n %15 daha yük sek oldu?u saptand?. Ancak , HRT i çi n
transderm al tedavi olarak da adland?r?lan jeller, patch'ler veya k rem ler k ullanan
k ad?nlar i çi n böyle bi r ri sk bulunm uyor. Çal??m an?n sonuçlar?, bunlar?n en güvenli
HRT türleri oldu?unu; ancak reçeteleri n sadece % 20'si ni n k ullan?ld???n?ortaya
k oyuyor. ?ngi ltere Krali yet Ai le Hek i m li ?i Koleji 'ni n aç?k lam alar?na göre, yerel
dok torlar?n bi rço?u t?bbi sorunlar ak si ni önerm edi kçe, tabletleri i lk basam ak
tedavi olarak öneri yor.
Notti ngham Üni versi tesi T?p Fak ültesi 'nden Dr. Yana Vi nogradova ?unlar?
söyledi : ?Çal??m am ?z, oral tedavi ler i çi n, ak ti f bi le?enleri ne ba?l?olarak fark l?
tabletleri n fark l?k an p?ht?la?m as?ri sk leri i le i li ?k i li oldu?unu gösterm i ?ti r. Tablet
hari ci ndek i horm on replasm an tedavi leri k ullanan hastalarda trom boz ri sk i ni n
daha dü?ük oldu?u da do?ruland?. Bulgular?m ?z HRT tedavi si görm esi gereken ve
hali haz?rda k an p?ht?la?m as?ri sk i alt?nda olan k ad?nlar i çi n özelli k le önem li
bi lgi lerdi r.?
?laç ve Sa?l?k Ürünleri Düzenlem e Kurum u (MHRA) 'dan Dr. June Rai ne, ?HRT
tabletleri ni n etk i nli ?i ve güvenli ?i hak k ?ndak i yeni bulgular di k k atli ce gözden
geçi ri lecek ve gerek i rse sa?l?k uzm anlar?na ve hastalara veri len bi lgi ler
güncellenecek ti r.? dedi .
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