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Doktorclub Awards 2018 Türk iye?nin Sa?l?k 

Ödül leri  Sahiplerini  Buldu
      ?stanbul ?  21 Aral?k 2018 - Doktorclub Awards 2018 Türk iye'nin Sa?l?k Ödül leri , bu 

y?l ik inci  kez 21 Aral?k 2018 tarihinde gerçekle?ti ri len görkemli  törenle sahiplerini  

buldu. 

      Doktorclub (www.doktorclub.com) taraf?ndan ?stanbul Üniversi tesi  ?stanbul T?p 

Fakültesi  Spor Hekimli?i  Anabi l im Dal? ve Okan Üniversi tesi  T?p Fakültesi  bi l imsel 

i?bi rl i?i  i le düzenlenen Doktorclub Awards 2018 Türk iye?nin Sa?l?k Ödül leri  töreni , 21 

Aral?k 2018 tarihinde ?stanbul Üniversi tesi  Ord. Prof. Dr. Cemi l  Bi lsel Konferans 

Salonunda; 1.000?e yak?n hekim, akademisyen ve sa?l?k profesyonel inin kat?l?m? i le 

gerçekle?ti .

      Doktorclub Awards Sektörel Jüri  Ba?kan? ve Doktorclub CEO?su Gökçe Yara?an 

yapt??? konu?mas?nda, ?Doktorclub Awards 2018'e bi rbi rinden de?erl i  ba?vurular 

gerçekle?ti ren 142 k i?i  ve kuruma, bizlere bi l imsel destek sa?layan ?stanbul 

Universi tesi  T?p Fakültesi  ve Okan Üniversi tesi  T?p Fakültesine, de?erl i  jüri  

üyelerimize, oylamaya kat?lan Doktorclub üyesi  hekimlere, bu geceyi  

gerçeklesti rmemize destek veren de?erl i  sponsorlar?m?za ve ödül törenimizde 

bizlerle bi rl ik te olan siz de?erl i  misafi rlerimize Doktorclub ad?na ayr? ayr? te?ekkür 

ediyorum? dedi .
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   Doktorclub Awards Bi l imsel Jüri  Ba?kan? ve 

Okan Üniversi tesi  T?p Fakültesi  Dekan? Prof. Dr. 

Semih Baskan da yapt??? aç?l?? konu?mas?nda 

?2015 y?l?nda Nobel Kimya Ödülünü alan Prof. Dr. 

Aziz Sancar, 2016 y?l?nda Rahmi Koç Bi l im 

Ödülünü kazanan Prof. Dr. Kami l  U?urbi l  ve bu y?l 

ayn? ödülü kazanan Almanya?dan Prof. Dr. Metin 

Si tt i  gibi  de?erl i  bi l im insanlar?m?z?n içinde 

bulunduklar? çal??ma ko?ul lar?na sahip olmasalar 

da, ülkemizdeki  bi l im insanlar? da övgüye ve 

de?erlendi rmeye lay?k ara?t?rmalar? ortaya 

koymaktad?rlar.

    

     ??te bu örnek çal??malar?n de?erlendi rmeleri  ve 

toplumumuzla payla??lmas? amac? i le, yak la??k 17.000 doktor üyesi  bulunan 

Doktorclub taraf?ndan i lk i  geçen sene düzenlenen ?Türk iye?nin Sa?l?k Ödül leri? 

yar??mas?n?n ik incisinin final inde sizlerle bi rl ik teyiz. Bu seneki  ödül lerimizde 17 

kategoride bi rbi rinden de?erl i  142 ba?vuruyu de?erlendi ren jürimiz ön eleme i le 

final ist leri  bel i rledi . Doktorclub üyesi  hekimler de, final ist ler aras?ndan kategori  

bi rinci lerini  bel i rledi? dedi .

       ?stanbul Üniversi tesi  T?p Fakültesi  Spor Hekimli?i  Ana Bi l im Dal? Ba?kan? Prof. 

Dr. Bülent Bayraktar ise yapt??? aç?l?? konu?mas?nda, "Türk iye'de bi l imin be?i?i  olan, 

Türk iye Cumhuriyeti 'nin i lk  üniversi tesi , sa?l?k bi l imlerinde, t?p e?i t imi  

yolculu?unun merkezi  konumunda olan Mekteb-i  T?bbiye-i  ?ahane'den ba?layarak 

nihayet günümüzde ?stanbul T?p Fakültesi  i le devam eden t?p e?i t iminin öncü 

kurumu olan ?stanbul Üniversi tesi 'nin ev sahipl i?indeki  ödül töreninde bu önemli  

salonda sizleri  misafi r etmekten dolay? çok mutluyuz, onurluyuz.

 Sa?l?k çal??anlar?na kar?? son dönemde uygunsuz, olumsuz bi r tak?m tav?rlar, 

sa?l?kta ya?anan bi r tak?m s?k?nt?lar?n olumsuz olarak yans?malar?yla sa?l?k 

sektöründe üzüntü, s?k?nt?, problem ya?ad???m?z bu dönemde güzel haberleri  

payla?abi lece?imiz, yapt???m?z güzel ?eyleri  topluma duyurabi lece?imiz, bi rl ik te iyi  

i?ler üreten arkada?lar?m?z? takdi r edip onlar? ödül lendi rebi lece?imiz bu 

organizasyonda sizlerle bi rl ik te olmak bizim için çok mutluluk verici  ve gurur 

vericidi r. Bu yar??maya kat?lan, finale kalan ve ödül bekleyen tüm final ist leri  bu 

vesi leyle bi r kez daha alk??l?yoruz. Kazananlar? biz de tebrik  ediyor, yürekten 

kutluyoruz" dedi .
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   Doktorclub Hakk?nda

     Doktorclub 17.000'e yakla?an üye hekim say?s? i le ülkemizde gerçekle?en sa?l?kta 

di ji tal  dönü?ümün öncü kurumlar?ndan bi ri  olmay? ba?arm?? yerl i  bi r teknoloji  

?i rketidi r. www.doktorclub.com, 81 i l imize ve her bran?a homojen da??lm?? hekim 

üyeleriyle l ider di ji tal  hek im platformudur. 

     Doktorclub, hekimler ve tüm sa?l?k sektörü payda?lar? için di ji tal  dönü?ümün 

parças? olmay? kolayla?t?r?rken; üyesi  hekimler için dünyadaki  en güncel meslek i  

bi lgi leri , sa?l?kta gel i?en teknoloji leri , meslekta?lar?n? ve sektör payda?lar?n? di ji tal  

kanal lar üzerinden h?zl? ve kolay eri?i lebi l i r k?lar. Ayn? zamanda h?zla di ji tal le?en 

sa?l?k dünyas?n?n yeni l ikçi  kurumlar?na hekimlere ula?mak için benzersiz, 

güveni l i r ve ölçülebi l i r bi r di ji tal  i let i?im kanal? sa?lar.

     Doktorclub www.doktorclub.com adresinden web üzerinde, iOs ve Android 

uygulamalar? i le mobi l  olarak servis vermektedi r.

   

   Doktorclub Awards 2018 Ödül Töreni 'nden
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 DOKTORCLUB AWARDS 2018 KAZANLARI

Y?l?n Doktoru Ödül leri  

Ya?am Boyu Onur Ödülü

Prof. Dr. Münci  Kalayo?lu

Y?l?n Doktoru Ödül leri

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

Prof. Dr. Ranan Gülhan Akta?

Karaci?er Kanseri  Tan?, Tedavi  Ve 
Prognozunda Kul lan?labi lecek Yaz?l?m 
Geli?t i r i lmesi  Projesi  i le

Y?l?n Doktoru Ödül leri

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

Uz. Dr. Nevi t Di lmen

Osirix Color MRI  Projesi  i le

Doktorclub Awards 2018

Jüri  Özel Ödülü

Prof. Dr. Al i  Ünal

Mult ipl  Miyelom Kök Hücrelerine Kar?? 
Otolog Kök Hücre Ve Mononükleer 
Hücrelerinden Dendri t ik  Hücre Üreti lmesi  
(Tümör A??s? Üreti lmesi ) Projesi  i le
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Y?l?n Doktoru Ödül leri

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

Uz. Dr. Sel im Safal?                       
Stimuplexl i  Kischner Tel i  Projesi  i le

Y?l?n Doktoru Ödül leri

Y?l?n Yeni l ikçi  Di? Hekimi 

Dr.Ö?r. Üyesi  Zeynep Burçin Gönen

Di? Pulpas? Kaynakl? Kök Hücreler Projesi  
i le

Y?l?n ?laç Endüstrisi  Ödül leri

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

Uluda? Üniversi tesi  T?p Fakültesi    
Prof.Dr. Sinan Çavun

Glisi l -Glutaminin Depresyon Hastal???na 
Kar?? Kul lan?m? Projesi  i le

Y?l?n ?laç Endüstrisi  Ödül leri

Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi

Abdi  ?brahim ?laç

Ak?lc? ?laç Kul lan?m? Projesi  i le
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Y?l?n Medikal  Endüstri  Ödül leri

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

Koç Üniversi tesi  ?stanbul Heart Ek ibi

Türk iye?nin ?lk  Yerl i  Vücut ?çine Yerle?ti ri lebi l i r 
Minyatür Kalp Pompas? ve Destek Sisteminin 
(Istanbul Heart, iHeart VAD) Gel i?t i r i lmesi  ve ?lk  
Canl? Testleri  Projesi  i le

Y?l?n Medikal  Endüstri  Ödül leri

Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi

GE Healthcare

Zen Odas? - Doz Kontrol Alt?nda Projesi   i le

Y?l?n Biyoteknoloji  ve Genom Teknolojisi  Ödül leri  

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

VSY Biyoteknoloji

Yak?n, Orta ve Uzak Görü? Mesafelerinde 
Kesintisiz Görü? Sa?layan, Dünyan?n ?lk  ve        
Tek Sinüsoidal Göz ?çi  Lensi : Acriva Trinova 
Projesi  i le

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

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

Dr.Ö?r. Üyesi  Leyla Türker ?ener

3 Boyutlu T?bbi  Ve Endüstriyel Tasar?m 
Laboratuvar? Projesi  i le
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Y?l?n Sa?l?k Giri?imi Ödül leri  

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

MHAS Bi l i?im

Medikal Hologram Laboratuar? Kurulmas? Projesi     
i le

Y?l?n Sa?l?k Bi lgi  Sistemleri  Ödül leri

Y?l?n Yeni l ikçi  Ürünü / Uygulamas?

WisdomEra

Medikal Onkologlar?n kemoterapi  haz?rlama ve 
uygulamalar?nda kolayl?k lar sunan, karar destek 
sistemi  modül leri  ve yapay zeka i le entegre 
WisdomEra Kemoterapi  Sistemi Projesi  i le

Y?l?n Kamu Hastaneleri  ve Sa?l?k Kurumlar? Ödül leri

Y?l?n Yeni l ikçi  Uygulamas?

Eski?ehir ?l  Sa?l?k Müdürlü?ü

Hippoterapi   Süreçlerinde Sa?l?k Lisansiyerlerinin 
E?i t imi  Ve Uygulamas? Projesi  i le

Y?l?n Kamu Hastaneleri  ve Sa?l?k Kurumlar? Ödül leri  

Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi

A?r? Devlet Hastanesi

Minik  Kalpler Projesi  i le
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Y?l?n Özel Hastaneler ve Sa?l?k Kurumlar? Ödül leri

Y?l?n Yeni l ikçi  Uygulamas?

Özel Medl ine Adana Hastanesi  

Laboratuvar Bulgular? Ve Hekim ?laç ?stemleri  ?le 
Tedavinin Etk inl i?i  Projesi  i le

Y?l?n Özel Hastaneler ve Sa?l?k Kurumlar? Ödül leri  

Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi

KTO Karatay Üniversi tesi  T?p Fakültesi

"Haydi  Gençl ik , Egzersiz ?laçt?r; Hareket Et, 
Harekete Liderl ik  Et" Projesi  i le

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

Y?l?n Sosyal Sorumluluk Projesi

Kansersiz Ya?am Derne?i

KAYD TV, Ümraniye E?i t im Ara?t?rma Hastanesi  
Çocuk Hematoloji -Onkoloji  Yatak l? Servisi  
Projemiz, E?i t im Ya?aTIR Projeleri  i le

 DOKTORCLUB AWARDS 2018 KAZANLARI

 DOKTORCLUB AWARDS 2019 ?Ç?N BA?VURULAR BA?LADI !

www.doktorclubawards.com
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    Radyoloji  tarihi  boyunca radyologlar, görüntülerin siyah beyaz olmas?na al??m??lard?r 
ancak hastalar ve di?er bran?lardaki  hekimler siyah beyazl?k lar? de?erlendi rmede 
s?k?nt? ya?ayabi lmektedi r. Vücutta en çok hidrojen içeren ya? ve su MR?da bi rbi rinden 
fark l? davran?? gösteri rler. Örne?in T1 a??rl?k l? sekanslarda ya? dokusu parlak iken, su 
dokusu koyu tonda izleni r. T2 a??rl?k l? sekanslarda ise hem su hem ya? dokusu parlak 
tonda izleni r. Ya? bask?l? sekanslarda ya? dokusu koyu tonda, su parlak olarak görünür. 
Radyolojide MR e?i t iminin zorluk lar?ndan bi ri  ise hangi  sekansta nelerin aç?k renkte, 
nelerin koyu renkte göründü?ünü ezberlemekti r. Di?er bi r zorluk ise hasta görüntülerini  
incelerken bi rden fazla sekansa e? zamanl? bakarak görüntüleri  k?sa dönemli  haf?zaya 
almakt?r. Asl?nda gözümüzde k?rm?z?, ye?i l  ve mavi  renklere duyarl? üç fark l? hücre 
bulunmas?ndan dolay? üç görüntüye bi r bak??ta bakmak mümkündür. Bi lgi  içeri?i  
aç?s?ndan bakarsak tek bi r siyah beyaz görüntü 256 de?er alabi l iyorken, 3 sekans? 
bi rle?ti ren renkl i  kompozi t görüntü 16 mi lyon renk de?eri  alabi lmektedi r. Dolay?s?yla üç 
görüntüyü bi rle?ti rmede bi r bi lgi  kayb? ya?anmamaktad?r.

      Renkl i  MR??n renk skalas? ?öyle olu?uyor: T1 
sekans?n? k?rm?z? renge, T2 sekans?n? ye?i l  renge, 
ya? bask?l? T2 sekans?n? mavi  renge atamaktay?z. 
Bu ?eki lde baz? dokular insano?lunun fizik i  
olarak görmeye al??t??? renklere yak?n renklerde 
görünmeye ba?l?yor. Bu kombinasyonda ya?lar 
sar?, sular mavi , kaslar k?rm?z? renge 
bürünmektedi r. Ya?lar?n sar? olarak 
görünmesinin sebebi  T1 de parlak, T2 de parlak 
ve ya? bask?l? sekanslarda koyu renkl i  
olmalar?d?r.

      Su ise mavi  olarak izleni r. Su T1 de koyu, T2?de 
ve ya? bask?l? T2?de parlak göründü?ü için 
turkuaz mavisi  renginde görünecekti r. Böylece üç 
görüntüye ayr? ayr? bakmak yerine tek bi r 
görüntüye bakarak ayn? bi lgi lere ula??p, zaman 
ve kolayl?k kazan?yoruz. Herhangi  bi r MR cihaz? 
i le renkl i  MR elde edi lebi lmektedi r. Renkl i  MR 
olu?turmak için üç seri  üst üste kondu?unda 
bi rebi r örtü?melidi r. 

   

Uz. Dr. Nevi t  Di lmen 

Sonomed T?bbi  Görüntüleme Merkezi

    Kendi  MR??n?z? renk l i  görmek istemez 
misiniz? 

Çeki len MR'?n?zda arterleri  k?rm?z?,venleri  
mavi  görmek daha iyi  olmaz m?? 
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    Renkl i  MR anjio için ayn? mant?k 

arteriyel ve venöz fazda elde edi len 

siyah beyaz MR anjio sekanslar?na 

uygulanmas? i le elde edi lmektedi r. Bu 

?eki lde arterlerin k?rm?z?, venlerin 

mavi  göründü?ü 3 boyutlu renki  MR 

anjio imajlar?n olu?turulmas? 

mümkündür.

    Osi rix renkl i  MR yaz?l?m? renkl i  

MR??n uygulamada kolay ve yararl? 

hale gelmesi  için dünyada yaz?lm?? i lk  

yaz?l?md?r. Doktor Club awards 2018 Y?l?n Doktoru Ödül leri  - Y?l?n Yeni l ikçi  Dahi l i  

Bi l imler Doktoru Kategorisinde bi rinci l ik  kazanan "Osirix Color MRI" bu i?lemi  

yak la??k 10 saniye gibi  k?sa bi r sürede yapmaktad?r. Elde edi len renkl i  görüntülerde 

vücuttak i  de?i?ik  dokular kolay anla??l?r renklere bürünmektedi r. Yaz?l?m Osirix 

adl? Radyoloji  i? istasyonu içinde ek lenti  olarak çal??maktad?r. E?i t im ve ara?t?rma 

hastanelerinde kolay kul lan?lmas? amac?yla yaz?l?m MIT tel i f hakk? i le aç?k kaynak 

kodlu olarak gel i?t i r i lmi?ti r. "Osi rix Color MRI" indi ri lmesi  ve kul lan?lmas? 

ücretsizdi r.

  Renkl i  MR gelecekte renkl i  3D bask?lar, otomatik  görüntü segmentasyonu ve 

yapay zeka uygulamalar? umut vadediyor.
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Otizm Spektrum Bozuklu?u 
Olan Ki?i lerde Sinir Hücreleri  

Daha H?zl? Gel i?iyor



    Cali fornia Salk  Ensti tüsü'nde yap?lan yeni  bi r ara?t?rma, heyecan verici  bi r bulgu or-

taya att?. Otizm spektrum bozuklu?u (OSB) olanlar ve olmayanlar?n sini r hücrelerinin 

gel i?im ?ekl i  k?yaslanarak aralar?nda bi r fark  ke?fedi ldi . Ara?t?rmac?lar çal??malar?n?n, 

ot izmin neden gel i?t i?inin daha iyi  anla??lmas?na ve daha iyi  tan? teknik leri  ve tedavi -

lerinin olu?turulmas?na yard?mc? olaca??n? umuyor.

     Otizm i let i?im ve sosyal etk i le?im sorunlar?, k?s?tl? i lgi  alanlar? ve tekrarlayan 

davran??larla ortaya ç?kan bi r rahats?zl?k olup ömür boyu devam eden bi r gel i?im 

bozuklu?udur. Tan? genell ik le çocukluk ça?lar?nda ve özel l ik le de erkek çocuklara 

konuyor. Henüz bi r tedavisi  yok ve durumun kesin nedeni  veya nedenleri  bel i rsiz. 

Geneti?in yan? s?ra beyindeki  hiperba?lanabi l i r l i?in otizmin olu?mas?nda rol oy-

nad???na inan?l?yor.

     Salk  Ensti tüsü'nden doktora sonras? ara?t?rmac?s? Simon Schafer ?Beynin erken 

gel i?imindeki  anormall ik lerin otizme yol açt??? hipotezi  ço?unluk la kabul görüyor; an-

cak normal olarak gel i?en bi r beyinden otizm te?hisine geçi? süreci  bi l imsel olarak 

bel i rsizl i?ini  koruyor. Alandaki  en büyük zorluk, kri t ik  gel i?im dönemlerini  ve bunlarla 

i l i?k i l i  hücresel durumlar? bel i r lemek. Bu ara?t?rma, otizm gel i?imi  s?ras?nda ortaya 

ç?kan ortak patolojik  özel l ik leri  ke?fetmeye yönel ik  bi r temel sa?layabi l i r.? diyor.
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       OSB'l i  insanlarda sini r hücrelerinin nas?l gel i?t i?ine bakmak için ara?t?rmac?lar, 

OSB'l i  sek iz k i?iden ve OSB olmayan be? k i?iden ci l t  hücresi  örnek leri  al?p bunlar? 

vücuttak i  herhangi  bi r hücreye dönü?me kabi l iyetine sahip pluripotent kök hücrelere 

dönü?türdüler. Kök hücreleri  bel l i  ba?l? k imyasal lara maruz b?rakarak nöronlara 

dönü?türmek mümkün. Daha sonra, RNA'lar?n? anal iz ederek hücrelerde genetik  ak-

t ivi teye bakmak için moleküler enstantaneler yakalad?lar. Hücrelere be? fark l? nok-

tadan bakt?k lar?nda gel i?imlerinin ba?lang?ç a?amas?nda i lginç bi r ?ey buldular. 

Hücreler nöral kök hücre safhas?nda nörona dönü?mek üzereyken, OSB i le ba?lant?s? 

oldu?u bi l inen bel i rl i  bi r gen grubu daha erken aç?l?p daha h?zl? gel i?meye ba?lad?. 

OSB'l i  k i?i lerin sini r hücreleri , OSB'l i  olmayanlar?n hücrelerine göre daha uzun ve 

daha karma??k dal lar gel i?t i rdik leri  için, OSB'siz insanlar?n nöronlar?ndan daha h?zl? 

ve daha fazla büyümü?tür. Bu çarp?c? bulgular Nature Neuroscience dergisinde 

yay?nland?.

     Ara?t?rman?n k?demli  yazar? Rusty Gage, ?Çal??mam?z gen ekspresyonundaki  erken 

de?i?ik l ik lerin, OSB'l i  bi reylerde beyin gel i?imini  nas?l de?i?ti rebi lece?ini  anla-

mam?za yard?mc? olabi l i r? diye bel i rt iyor. Çal??man?n vücut d???ndaki  hücre kültürleri  

kul lan?larak gerçekle?ti ri lmi? olmas?n?n yan? s?ra, hücrelerin al?nd??? kat?l?mc? 

say?s?n?n az oldu?unu not etmek de önemli .

     Otizm spektrum bozuklu?u, ad?ndan da anla??laca?? üzere bi r spektrumdur, yani  

ot izm ve Asperger Sendromu gibi  bi r dizi  rahats?zl??? kapsar. OSB'nin ciddiyeti  k i?iden 

k i?iye de?i?ebi l i r ve k i?i ler fark l? ?eki l lerde etk i lenebi l i r. Dolay?s?yla bu bulgular OSB'l i  

herkese uyarlanamayabi l i r.

     Schafer, ?Bu çal??malar?n, davran??sal bel i rt i lerin ortaya ç?kmas?ndan uzun süre 

önce, erken çocukluk döneminde OSB'nin tan? ve tedavisi  için yeni  yak la??mlar 

gel i?t i r i lmesine önayak olaca??n? umuyoruz. Böylece OSB gel i?imi  s?ras?nda ortaya 

ç?kan ortak patolojik  özel l ik leri  ke?fetmek için bi r temel sa?lanabi l i r.? diye vurgulad?.

 Kaynak: www.iflscience.com/health-and-medicine/  
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Bi lgisayarlar Dü?üncelerimizi  
Okumaya Bir Ad?m Daha Yakla?t?

      Science dergisi  yazar? Kel ly Servick, biyoloji  makaleleri  sunucusu bioRxiv?e bu 

hafta üç fark l? ara?t?rma ekibinin, nöronlar?n ate?leme kay?tlar?ndan gelen 

konu?malar? çözebi lecek lerini  gösterdik leri  üç ayr? makale gönderdi?ini  bel i r t t i . 

Çal??malarda, do?rudan beyine yerle?ti r i len elektrot larla, beyin ameliyat? hasta-

lar?n?n konu?ma dinlerken veya yüksek sesle kel imeleri  okurkenki  sini rsel ak-

t ivi telerini  kaydett i ler. Ard?ndan hastalar?n ne duyduklar? veya söyledik leri  

ara?t?rmac?lar taraf?ndan anla??lmaya çal???ld?. Her denemede ara?t?rmac?lar, 

beynin elektriksel ak tivi tesini  bi raz olsun anla??l?r ses dosyalar?na dönü?türe-

bi lmeyi  ba?ard?lar. 

     10 Ekim 2018'de bioRxiv'e gönderi len i lk  makale, ara?t?rmac?lar?n beyin 

ameliyat?n?n ortas?nda bulunan epi lepsi l i  hastalara konu?ma kay?tlar?n? çald?k-

lar? bi r deneyi  anlat?yor. (Denemede al?nan sini rsel kay?tlar?n yorumlanmas? çok 

ayr?nt?l? olmal?yd?. Bu ayr?nt? seviyesi , sadece ameliyat s?ras?nda beynin havaya 

maruz kalmas? ve beynin üzerine elektrotlar yerle?ti r i lmesi  gibi  nadi r durumlarda 

kul lan?labi l i r.

   Hastalar ses dosyalar?n? dinlerken, ara?t?rmac?lar hastalar?n beyinlerinin sesi  

i?leyen bölgelerinde ate?lenen nöronlar? kaydett i ler. 
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     Bi l im insanlar?, bu nöronal ate?leme veri lerini  konu?maya dönü?türmek için 
bi r dizi  fark l? yöntem denedi ler ve ?derin ö?renmenin? - bi r bi lgisayar?n az çok 
denetlenmemi? bi r sorunu çözmeye çal??t??? - en iyi  ?eki lde çal??t???n? buldu-
lar. Sonuçlar?, 11 dinleyiciden olu?an bi r grup için insan seslerini  sentezleyen 
bi r ses kodlay?c? arac?l???yla oynatt?k lar?nda, bu bi reyler kel imelerin yüzde 
75'ini  do?ru ?ek i lde yorumlayabi ldi ler. 

    27 Kas?m 2018 tarihl i  ik inci  yaz?, beyin tümörlerinin al?nmas? için ameliyat 

geçi ren k i?i lerin sini r kay?tlar?na dayan?yor. Hastalar tek hecel i  kel imeleri  

yüksek sesle okurken, ara?t?rmac?lar hem kat?l?mc?lar?n a?z?ndan ç?kan sesleri  

hem de beyinlerinin konu?ma yapan bölgelerinde ate?lenen nöronlar? kaydett i . 

Bi lgisayarlar? her hastayla i lgi l i  derinlemesine e?i tmek yerine, ara?t?rmac?lar 

yapay bi r sini r a??na, sini r kay?tlar?n? sese dönü?türmeyi  ö?rett i . 

    9 A?ustos 2018'de yay?nlanan üçüncü makale beynin, bi r k i?inin söylemeye 

karar verdi?i  kel imeyi  kas hareketlerine dönü?türmesini  kaydetmeye 

dayan?yordu. Ara?t?rmac?lar bütün hal inde cümleleri  (ayr?ca epi lepsi l i  hasta-

larda beyin ameliyat? s?ras?nda da kaydedi lmi?) yeniden yap?land?rabi ldik lerini  

ve cümleleri  dinleyen k i?i lerin bunlar? 10 seçenek aras?ndan yüzde 83 do?ruluk 

pay?yla yorumlayabi ldik lerini  bi ldi rdi . Deneyin yöntemi, tüm sözcük lerden 

ziyade, tek tek hecelerin yap?m?nda rol oynayan kal?plar? bel i r lemeye dayan?y-

ordu. 

    Bu deneylerin hepsinde amaç, konu?ma yetisini  kaybetmi? k i?i lerin (amiy-

otrofik  lateral sk leroz veya benzeri  durumlar nedeniyle) bi r gün bi lgisayar-

beyin ba?lant?l? bi r arayüz arac?l???yla konu?malar?n? mümkün k?lmak. Ancak, 

bu uygulama için bi l im henüz haz?r de?i l . 

    Science dergisinde, konu?may? yaln?zca hayal eden bi r insan?n sini r kal?-

plar?n? yorumlaman?n, konu?ma dinleyen ya da üreten bi r k i?inin kal?plar?n? 

yorumlamaktan daha karma??k oldu?u bel i rt i ldi . (Bununla bi rl ik te, ik inci  

makalenin yazarlar?, konu?may? hayal eden bi rinin beyin aktivi tesini  yorum-

laman?n mümkün olabi lece?ini  söyledi .) 

    Bunlar?n küçük çal??malar oldu?unu ak?lda tutmak önemli . ?lk  makale 

sadece be? hastadan al?nan veri lere dayan?rken, ik incisi  al t? hastaya, üçüncüsü 

sadece üç hastaya dayan?yor. Sini r kay?tlar?n?n hiçbi ri  bi r saatten fazla 

sürmedi . 

    Yine de bi l im i lerlemeye devam ediyor ve do?rudan beyne ba?lanan yapay 

konu?ma ayg?tlar?n?n, gelecekte gerçekle?mesi  olas? görünüyor. 

Kaynak: www.livescience.com  
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     VSY Biotechnology ?i rketinin kurucusu Dr. Ercan 

Varl?ba???n biyoloji , biyoteknoloji  ve medikal sistemlere 

merak? ortaokul y?l lar?ndan ba?lad?. Bu bi l im dal lar?na olan i lgisi  Dr. Varl?ba??? l ise 

y?l lar?nda biyolojiye ve t?p bi l imine yönlendirdi . ?stanbul Cerrahpa?a T?p Fakültesi?nde 

6 y?l ö?renim gören Dr. Varl?ba?, daha sonra 4 y?l süren göz iht isas?n?n ard?ndan, göz 

hekimi  oldu. Ard?ndan Dr. Varl?ba? 1997?de VSY?yi  kurdu.

     VSY, kurulu?unun i lk  y?l lar?nda i thalata a??rl?k verdi ; dünyan?n önde gelen 

?i rketlerinin temsi lci l ik lerini  alarak Türk iye?yi  göz alan?ndaki  teknolojik  ürünlerle 

tan??t?rd?. Dünyadaki  teknolojik  gel i?meleri  sürek l i  tak ip eden Ar-Ge ve inovasyona 

yat?r?m yapan VSY, üretim yapmak üzere 2008 y?l?nda i lk  fabrikas?n?n temellerini  att?. 

2009 y?l?nda ise üretime ba?lad?.

BÜYÜK TEKNOLOJ? ÖDÜLÜ?NÜN SAH?B? OLDU

    VSY Biotechnology, TUB?TAK i le ortak Ar-Ge projeleri  gel i?t i rdi . Ar-Ge projeleri  

sonucunda i lk  olarak AcrivaUD Reviol mult i fokal göz içi  lensi  üreti ldi . ?lk  üretiminin 

ba?ar?l? sonuçlar? i le dünyada yank? bulan VSY Biotechnology 2010?da düzenlenen 9. 

Teknoloji  Ödül leri?nde Büyük Teknoloji  Ödülü?nün sahibi  oldu.

TUZLA VE ALMANYA FABR?KALARINI BÜNYES?NE EKLED?

    2010 y?l? ek ba?ar?lar? ve at?l?mlar? da beraberinde geti rdi . VSY Biotechnology ayn? y?l 

Tuzla?da ik inci  fabrikas?n? kurarken, Almanya?da da Alsanza Fabrikas??n? sat?n ald?.

B?YOTEKNOLOJ?K ÜRÜN V?SKKOELAST?K ÜRET?LMEYE BA?LANDI

    2011 y?l?nda göz ameliyatlar?nda gözü koruyucu olarak kul lan?lan biyoteknolojik  

ürün, viskoelastik  sodyum hyalüronat üreti lmeye ba?lad?. VSY Biotechnology 2011?de 

ba?lad??? viskoelastik  üretimini  gel i?t i rerek ürün çe?i t l i l i?ini  art?rd?. 2015?te kemik ve 

ek lemlerde k i reçlenmeye kar?? etk i l i  insan vücudu i le tamamen uyumlu viskoelastik  

üretimini  gerçekle?ti rdi .

VSY Biotechnology?nin 
Ba?ar? Yolculu?u

DR. ERCAN VARLIBA? 
VYS  BIOTECHNOLOGY CEO
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  ONAYLI AR-GE MERKEZ? OLDU

    VSY Biotechnology inovati f ürünler gel i?t i rmeye devam ederken, alan?nda dünya 

?i rketleri  s?ralamas?nda da h?zla yükseldi  ve 2014 y?l?nda Market Scope?un dünyay? 

etk i leyen uluslararas? göz biyoteknolojisi  ?i rketleri  s?ralamas?nda 13. s?raya 

yerle?ti . Ayn? y?l VSY Biotechnology, T.C. Bi l im, Sanayi  ve Teknoloji  Bakanl??? 

taraf?ndan 161. Ar-Ge Merkezi  olarak onayland?.

  DÜNYADA YEN? B?R TEKNOLOJ? ÜRETT?

    VSY Biotechnology 2015 y?l?nda lens teknolojisinde dünyada bi r i lk i  

gerçekle?ti rerek; tri fokal i te (üç fokus) ve Enhanced Depth of Focus (EDOF - 

Art?r?lm?? Fokus Derinl i?i ) teknoloji lerinin ayn? optik te bi rle?ti ri lmesi  sayesinde 

elde edi len uzak-orta ve yak?n tüm mesafelerde kesintisiz sürek l i  görü? sa?layan 

tri fokal göz içi  lensini  ürett i .

  KATMA DE?ER? EN YÜKSEK ÜRÜNÜ ÜRET?YOR

    VSY Biotechnology, katma de?eri  yüksek ürünleri  üreterek Türk iye?nin bi rim 

ba??na ihracat de?erini  yükseltmeyi  amaçlamakta ve bu do?rultuda yeni  ürün, 

ar-ge, tasar?m ve hammadde üretimi  çal??malar? gerçekle?ti rmektedi r. 1 k i logram? 

675 bin USD ihracat de?erindeki  göz içi  lensleri  i le Türk iye?nin katma de?eri  en 

yüksek ürününü üreten VSY Biotechnology, cari  aç??? azaltarak Türk iye?nin 

ekonomisine katk? sa?layan inovati f ürünlere imza att?.

    VSY Biotechnology göz içi  lens hammaddesini  de tesislerinde üretiyor, üretimde 

i thal gi rdi  mal iyetlerini  yüzde 2?nin alt?na dü?ürdü ve katma de?erini  daha da 

yükseltmeyi  ba?ard?.

  GÖZ ?Ç? LENS TEKNOLOJ?S?NE YEN? B?R NORM GET?RD?

   VSY Biotechnology, gerçekle?ti rdi?i  üstün teknolojinin de üstüne ç?karak 

dünyadaki  en son teknolojiyi  yine Ar-Ge Merkezi?nde yapt??? çal??malar 

neticesinde gerçekle?ti rdi  ve Acriva Trinova göz içi  lensini  oftalmoloji  sektörüne 

sundu. Yo?un- Ar-ge, test, kal i te çal??malar?n? içeren bi r süreç neticesinde 

gel i?t i r i len Acriva Trinova tüm dünyaya tan?t?ld?.Tan?t?mla ayn? anda ürünün 

patent ba?vurular? da tüm dünyada tamamland?. Bu yeni  tri fokal göz içi  lensi ; 

Sunizoidal yap?s? ve SVT üretim tekni?iyle göz sektöründe yeni  bi r norm olu?turdu. 

Trinova halkas?z yap?s? sayesinde göz doktorlar?n?n kolay bi r ?eki lde dioptri  ayar? 

yapmas?n? sa?l?yor; göz hekimleri  yeni  ürün sayesinde katarakt ameliyatlar?n? 

kolay bi r ?eki lde gerçekle?ti rebi l iyor. Hastalar sürek l i  kesintisiz görü? sa?l?yor; 

miyop, hipermetrop, astigmat gibi  göz kusurlar?ndan kurtularak gözlük 

ba??ml?l???na son verebi l iyorlar. 
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  300?ÜN ÜZER?NDE ?ST?HDAM, 60 ÜLKEYE ?HRACAT

    VSY Biotechnology; kuruldu?u günden bu yana her y?l bi raz daha 

kendisini  gel i?t i rerek faal iyet alan?n?, üretim alanlar?n?, ihracat oranlar?n? 

yükseltt i . Bugün 300?ü a?k?n ist ihdam say?s?yla Türk iye?de üretim yap?p 60?a 

yak?n ülkeye ihracat gerçekle?ti riyor.

HOLLANDA, ?SPANYA, ALMANYA, H?ND?STAN A?I

    Merkezi  Hol landa?da bulunan uluslararas? bi r ?i rket olan VSY 

Biotechnology?nin ?spanya, Almanya ve Hindistan?da da i?t i rak leri  

bulunuyor. Bu merkezleri  sayesinde tüm dünyaya h?zl? ürün nakl iyesi  

sa?lanabi l iyor.

 ÖDÜLLERLE DOLU YILLAR

   2018 ?Doktorclub Awards 2018 Türk iye?nin Sa?l?k Ödül leri ; Y?l?n 

Biyoteknoloji  ve Genom Teknolojisi  kapsam?nda ?Y?l?n Ar-Ge ve ?novasyon 

Uygulamas?? Kategorisi  Türk iye Bi rincisi

   2018 ?  Türk iye Bi l imsel ve Teknolojik  Ara?t?rma Kurumu (TÜB?TAK), 

Türk iye Teknoloji  Gel i?t i rme Vakf? (TTGV) ve Türk Sanayici ler ve ??adamlar? 

Derne?i  (TÜS?AD) i?bi rl i?i  i le 13. Teknoloji  Ödül leri , ?Büyük Ölçekl i  Fi rma 

-Ürün? kategorisi  Jüri  Özel Ödülü

    2017 ??hracat?n Y?ld?zlar? /Türk iye?nin Gizl i  ?ampiyonlar? 2017 

Yar??mas?n?n ?Ar-Ge Merkezi  ?novasyon Kategorisi? Türk iye Bi rinci l ik  Ödülü

    2017 ?Türk iye ?hracatç?lar Mecl isi  (T?M) taraf?ndan düzenlenen 2017 

?novaL?G Yar??mas??nda; ?novasyon Sonuçlar? Kategorisi?nin Bi rinci l ik  Ödülü

    2017 ?  Ekonomi Bakanl??? ve Türk iye ?hracatç?lar Mecl isi  (T?M) taraf?ndan 

düzenlenen Marka Türk iye 2017 Ödül leri  kapsam?nda; ?Türk iye Markas?na 

De?er Katanlar? kategorisindeki  ?Katma De?er Üreten Marka? Ödülü

   2016 ?Türk iye ?hracatç?lar Mecl isi  ve Ekonomi Bakanl??? taraf?ndan 

düzenlenen ?novaL?G ?novasyon Sonuçlar? Kategorisi  Bi rinci l ik  Ödülü

   2016 ?  Türk iye Bi l imsel ve Teknolojik  Ara?t?rma Kurumu TÜB?TAK, Türk iye 

Teknoloji  Gel i?t i rme Vakf? (TTGV) ve Türk Sanayici ler ve ??adamlar? Derne?i  

(TÜS?AD) i?bi rl i?i  i le ?12. Teknoloji  Ödülü?
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    2016 ?Avrupa?n?n en iyi  ?i rketlerinin de?erlendi ri ldi?i  European Business 

Awards Ödül leri?nin ?The ELITE Award? etab?nda Y?l?n Büyüme Stratejisi  

Kategorisi?nin Ulusal ?ampiyonu

    2016- Türk iye Odalar ve Borsalar (TOBB) öncülü?ünde, Türk iye Ekonomi 

Ara?t?rmalar Vakf? (TEPAV) i?bi rl i?inde gerçekle?ti ri len ?4. Dönem-2016 

Türk iye 100? yar??mas?nda; 2012-2015 Sat?? Gel i ri  Art?? H?z?na Göre En H?zl? 

Büyüyen 100 ?i rket Ödülü

    2014- Türk iye Bi l imsel ve Teknolojik  Ara?t?rma Kurumu (TÜB?TAK), Türk iye 

Teknoloji  Gel i?t i rme Vakf? (TTGV) ve Türk Sanayici ler ve ??adamlar? Derne?i  

(TÜS?AD) i?bi rl i?i  i le 11. Teknoloji  Ödül leri  Final ist i  Ödülü

    2012- Türk iye Bi l imsel ve Teknolojik  Ara?t?rma Kurumu (TÜB?TAK), Türk iye 

Teknoloji  Gel i?t i rme Vakf? (TTGV) ve Türk Sanayici ler ve ??adamlar? Derne?i  

(TÜS?AD) i?bi rl i?i  i le 10. Teknoloji  Ödül leri  Final ist i  Ödülü

   2010 ?  Türk iye Bi l imsel ve Teknolojik  Ara?t?rma Kurumu (TÜB?TAK), Türk iye 

Teknoloji  Gel i?t i rme Vakf? (TTGV) ve Türk Sanayici ler ve ??adamlar? Derne?i  

(TÜS?AD) i?bi rl i?i  i le 9. Teknoloji  Ödül leri  Büyük Teknoloji  Ödülü
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Kem ot erapiyi Daha Az Toksik  Hale Get iren 
Sünger    
    Bi l im insanlar? kemoterapi  tedavisini , vücuda 

daha az toksik  etk i  yapacak hale geti rmenin bi r 

yolunu bulmu? olabi leceklerine inan?yor. Test 

a?amas?nda olan yöntemde damar içine oturan 

minik  bi r sünger, kemoterapi  hedef tümöre atak 

yapmaya ba?lad?ktan sonra fazla i lac? kandan 

uzakla?t?r?yor. 

    ACS Central Science dergisinde yay?nlanan 

makalede uzmanlar?n bel i r t t i?ine göre, test 

a?amas?ndan olan çal??ma saç dökülmesi  ve 

bulant? gibi  kemoterapinin yan etk i lerini  ortadan 

kald?rmak için bi r umut sunuyor. 

    Yöntem ?imdiye kadar yaln?zca domuzlar üzerinde denendi ; ancak ara?t?rmac?lar 

bunu insanlar üzerinde test etmek ist iyor. 

    Cal i fornia Üniversi tesi 'nden bi l im insan? Dr Ni tash Balsara, ?Her ?ey yolunda giderse 

?u an test a?amas?nda olan yöntem bi rkaç y?l içinde hayata geçi ri lebi l i r.? diyor. 

 Sünger Nas?l Çal???yor? 

    Tüp ?ekl indeki  cihaz 3D yaz?c?lardan ç?kar?l?yor, böylel ik le her hastaya uyacak ?eki lde 

özel olarak üreti lebi l iyor. Cihaz?n a? benzeri  yap?daki  merkezi  özel bi r kaplama i le kapl?, 

bu bölge i lac? emiyor ama bi r yandan kan?n engel lenmeden akmas?n? da sa?l?yor. Cihaz 

kemoterapi  s?ras?nda yerle?ti ri l iyor ve seans sona erdik ten sonra ç?kar?l?yor. Her 

kemoterapi  seans? yeni  bi r cihaz gerekti riyor. Cihaz ayn? zamanda i lac? kal?c? olarak 

bünyesinde tutmaya devam ediyor. Cihaz? ç?kartt?ktan sonra bi r ay boyunca 

laboratuvarda sürek l i  y?kansa dahi  i laç yerinden ç?km?yor. Ulusal Sa?l?k Ensti tüsü ve 

Ulusal Kanser Ensti tüsü taraf?ndan finanse edi len ara?t?rmac?lar bu durumun, cihaz?n 

vücuttan ç?kar?ld???nda hiçbi r i lac? s?zd?rmayaca?? anlam?na geldi?ini  bel i r t iyor. 

   Domuzlarda yap?lan testler, doksorubisin adl? bi r kemoterapi  i lac?n?n yakla??k 

%64'ünün kan dola??m?ndan temizlendi?ini  gösteriyor. 

    Balsara, ?u anki  sonuçlar?n umut verici  oldu?unu, kaplaman?n iyi  uyu?mas? 

durumunda cihaz?n di?er kemoterapi  i laçlar?yla bi rl ik te de çal??aca??n? söylüyor ve 

i lac?n %50'sinin vücuttan ç?kar?lmas?n?n hastay? önemli  ölçüde iyi  etk i leyece?ini  

dü?ündüklerini  bel i r t iyor. 

    Cancer Research UK'den Profesör Steve Rannard, ?Kemoterapi , kanser hastalar? için 

hayat kurtarar?c? bi r tedavi  yöntemidi r; ancak zararl? dokularla bi rl ik te yararl? olanlar da 

etk i lenebi ldi?i  için ciddi  yan etk i lere yol açabi l iyor. Bu çal??ma kemoterapinin yan 

etk i lerini  azaltmak için yeni  ve heyecan verici  bi r yak la??m.? diyor. 
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 Gly-Gln depresyonda 
yeni  bi r umut olabi l i r  

mi?

  Prof . Dr . Sinan Çavun

  Uluda? Üniversi tesi  T?p Fakül tesi

  
     Depresyon, tedavisine yüksek oranda yan?t al?namamas? ve yan?t?n 

gecikmeyle görülmesi  nedeniyle, k l inik  öncesi  çal??malar?n giderek artt??? bi r 

hastal?kt?r. Günümüzde Dünya?da sakatl?k ve ölüme neden olan hastal?k lar 

içinde 4. s?rada yer alan depresyonun 300 mi lyon k i?iyi  etk i ledi?i , 2020 y?l?ndan 

sonra 2. s?raya yükselece?i  bel i r t i lmektedi r.

    Depresyon tedavisinde kul lan?lan mevcut i laçlar, yan etk i ler bak?m?ndan da 

son derece s?k?nt?l? i laçlard?r. Bugün için depresyon tedavisi  amac?yla al?nan 

antideprasanlar?n risk leri  ve yan etk i leri , cinsel problemlerden ölüme kadar 

geni? bi r yelpazeye yay?lmaktad?r.

    Bu anlamda, ?Glycyl-glutamine? i le hayvanlar üzerinde yap?lan deneyler 

neticesinde depresyon üzerine son derece etk i l i  oldu?u gösteri ldi .

    Gly-Gln?in en önemi özel l i?i  ise vücudumuzda sentez edi lebi len bi r molekül 

olmas?d?r. B-endorfin?in y?k?l?m? s?ras?nda ortaya ç?kmaktad?r. Bu özel l i?i  

sayesinde yan etk i  bak?m?ndan son derece güvenl idi r. Yap?lan toksikolojik  

çal??malarda herhangi  bi r yan etk i  gözlenmemi? olmas? ve kendine ai t ekstra 

bi r etk i  olu?turmuyor olmas? son derece avantajl? bi r molekül olmas?n? 

sa?lamaktad?r.

    Beyin mikrodiyal izi  i le yapt???m?z çal??malarda, Glycyl-glutamine?in beyinde 

serotonin ç?k???n? art?rd??? gösteri lmi?ti r. Serotonin bi l indi?i  gibi , insanda 

mutluluk, canl?l?k ve zindel ik  hissi  veren bi r hormondur. ?nsanlarda eksik  

oldu?u durumlarda depresi f, yorgun, s?k?lgan bi r ruh hal i  görülür. Bu bak?mdan 

Gly-Gln i le serotonin düzeylerinde görülen ciddi  art??lar, depresyon tedavisinde 

etk in bi r ?ek i lde kul lan?lmas? bak?m?ndan son derece önemlidi r.

    Gel inen son noktada Gly-Gln?in depresyon tedavisinde kul lan?m? i le i lgi l i  

olarak Türk iye, Avrupa ve ABD patentleri  al?nd?. Bundan sonraki  toksisi te ve 

k l inik  faz çal??malar? için ise i laç fi rmalar?n?n deste?i  gerekmektedi r. 
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15 Dakikada Meme Kanseri  
Biyobel i r teci  HER-2?yi  
Alg?l?yan Sensör

   

     Bi rkaç y?l önce ara?t?rmac?lar, baz? meme kanseri  türlerinin 

biyobel i r teci  olarak ?nsan Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörü 2 

(Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 /  HER-2) proteinini  

tan?mlad?lar. Ancak bu bu testler pahal?yd? ve sonuç almak uzun 

zaman al?yordu. 

?imdi , Connecticut Üniversi tesi  ve Hartford Üniversi tesi?nden 

ara?t?rmac?lar, HER-2 proteinini  15 dakika içinde az miktarda tam 

kan örne?inden tespi t eden ucuz bi r biyosensör gel i?t i rdi ler. 
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    Bu ba?ar?n?n temeli , özel bi r 

elektrot dizisi  çipi  üretme 

sürecinde bi r mürekkep püskürt-

mel i  yaz?c? kul lanmaya dayan?yor. 

Çipte, HER-2 proteinlerini  tutan 

elektrot lar? kaplayan antikorlar 

yer al?yor. Çip, kan numunesinin 

içerideki  ak???n? kontrol eden bi r 

mikro-ak??kan cihaz i le bi r l ik te 

çal???yor. Kan ak???ndan sonra 

özel bi r s?v? enjekte edi l iyor ve elektrik  ak?m? geçiyor. Çipte ölçülen ak?m, 

HER-2 proteininin mevcut olup olmad???na ba?l? olarak bi raz de?i?iyor. 

    Ara?t?rma bütçesinin büyük bi r k?sm?n? finanse eden ABD?de yer alan 

Ulusal Biyomedikal Görüntüleme ve Biyomühendisl ik  Programlar? En-

sti tüsü?nün Biyosensör ve Fizyolojik  Dedektörler Program? di rektörü 

Sei la Sel imovic, Ph.D, ?Bu biyosensör gibi  daha az invaziv, daha er-

i?i lebi l i r ve daha h?zl? çal??an te?his araçlar?, sa?l?k hizmetlerini  

gel i?t i rmek için ?art. Biyosensörler gel i?meye devam ett ikçe ak?lda tu-

tulmas? gereken ?ey, tan? araçlar?n?n sadece yanl??s?z çal??t?klar?nda bi -

zlere yard?mc? olabi lece?i . Bu biyosensör k l inik  olarak i lgi l i  aral?kta 

çal???yor ve bi ldi ri len en dü?ük HER-2 saptama s?n?rlar?ndan bi rine 

sahip; bu sayede art?k daha az yanl?? pozi t i f ve yanl?? negati f ortaya 

ç?kacakt?r.? diyor. 

 Kaynak: www.medgadget.com 
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HIZIR i le Gelece?e 
Haz?r Bir Türk iye 

?çin

Uzm. Dr. Can Özlü

Erzurum Bölge E?i t im ve Ara?t?rma Hastanesi , Hematoloji  Bi rim 

Sorumlu Hekimi  

     Fik i r süreci  y?l lar öncesine dayanmas?na kar??n k?s?tl? imkanlarla yak in 
zamanda projemiz HIZIR?? hayata geçi rmi? bulunmaktay?z. HIZIR her daim 
haz?r slogan? i le yola ç?k?p aci l  iht iyaç durumunda her türlü hava muhalefeti  
ve olumsuz ko?ulun üstesinden gelebi lecek donan?mda olmas? yani  HIZIR 
(AS) gibi  yeti?mesi  HIZIR'dan en büyük beklentimizdi . Amac?m?z aci l  kan ve 
kan urunleri , i lac, panzehir, asi , serum, elektrosok cihazi  gibi  iht iyac 
varl???nda iht iyaç sahiplerine bu urunlerin ula?t?r?lmas?ndaki  aksakl?k lar?n 
önüne geçmek ve halk?m?za sa?l?k alan?nda dünyada öncü olabi lecek bi r 
teknolojiyi  bayra??m?zla dalgaland?rarak bu gururu ya?atmakt?. D?? güçlerin 
ülkemizde olu?turmaya çal??t??? ekonomik dalgalanma ve krizi  her ?erde bi r 
hay?r vard?r diyerek mi l l i le?me sürecinin ate?leyicisi  olarak görüyoruz. Bu 
ba?lamda ba?ta odak noktam?z sa?l?k medikal olmak üzere bi r çok alanda 
d??ar?ya ba??ml?l?ktan kurtulup gerek maddi  gerekse manevi  mi l l i  
kaynaklar?m?zla beslenip bu projeyi  hayata geçi rmek bizim için en önemli  
motivasyon kayna?? oldu.

    HIZIR i le sadece kan ve kan ürünleri  de?i l  ba?ta i laç, serum, panzehir 

olmak üzere çe?i t l i  t?bbi  cihazlar?n ta??n?m? mümkündür. Bu ta??n?m hava 

yolu kusucusu i le gerçekle?ti?inden büyük ?ehirlerde trafik  sorunu, k?rsal 

kesimde co?rafi  ?art lar ve cephede de güvenl i  ta??ma zorlu?u ortadan 

kalkmaktad?r. HIZIR ulkemizdeki  paydaslarina (k i  Ulkemizde bu baglamda 

yerl i  mi l l i  bi r urun Yok..)ve uluslararasi  rak iplerine gore havada kalma 

suresi  ve yuk tasiyabi len guclu bi r drone olmasi  nedeniyle fark atmaktadi r. 

Bu acidan etk i  alani  sadece i lk  yardim aci l  sagl ik  medikal alani  i le sini rl i  

kalmayip enerji  guvenl ik  arama kurtarma UMKE AFAD KIZILAY sagl ik  

bakanl igi  ve si lahl i  kuvvetlerimiz envanterine gi rerek faydalanabi lecek 

potansiyel tasimaktadi r.
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    ?nsans?z hava ta??tlar? ve quadrokopterler (dronelar) i le lojist ik  destek son 

y?l lardaki  bi lgi  aktar?m ve elektromekanik teknoloji lerdeki  i lerlemelerle 

bi rl ik te h?z kazanan ve gelecekte de askeri , sa?l?k, güvenl ik , tar?m, arama 

kurtarma, sanat ve spor ba?l?k lar? alt?nda bi r çok konuda i? kolu açacak 

potansiyel ta??maktad?r.

    Bi r prototip olarak HIZIR??n fark? gucluk le bulunabi lecek parçalar?n 

optimum bulu?ma noktas? olarak üstün performans sa?lamas?d?r. HIZIR??n 

fark? koaksial  rotor sistemi , karbon fiber gövdesi , güçlü bataryalar? i le kendi  

a??rl???na e?de?er a??rl??? 60 dakika kadar havada tutabi lmesidi r. Bin metre 

yüksekl i?e ç?kmakla kalmay?p saatte 50 km?lik  h?za ve 25 k i lometrel ik  uçu? 

mesafesine sahipti r.Suan da %80 oraninda yerl i  ve mi l l i  noktasina 

geti rdigimiz HIZIR ?mkanlardaki  k?s?tl?l?k nedeni  i le karma parçalardan 

üreti lmi? olmas?na ra?men tasar?m ve optimizasyonundaki  süreç bizi  

HIZIR??n tamamen yuzde yuz mi l l i  kaynaklarla Türk iye?de yap?labi lece?ine 

inand?rd?. Y?l lar öncesinden gelen bi r rüya ancak tecrübel i  bi r ek ibin bi r y?l i  

asan yo?un u?ra??s? sonucu do?du. Bu u?ra?? ve çaban?n de?er görece?i  

inanc? bizi  kazanm?? oldu?umuz tecrübe i le HIZIR?a karde? olacak çok daha 

uzun menzi l l i  ve hassas kontrole sahip ik inci  bi r projenin ve bunlara es 

patent alacagimiz diger medikal cihaz projelerimizin yap?lmas? konusunda 

da cesaretlendi rmektedi r.
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  Stanford Üniversi tesi?nden ara?t?rmac?lar, vasküler cerrahi  esnas?nda bi r 

atardamar etraf?na sar?labi len ve kan ak???n? izleyebi len bi r sensör gel i?t i rdi . 

Bataryas?z ve kablosuz olan cihaz, k l inik  tedavi  uzman?na bi r damar t?kal?ysa bunu 

bi ldi rerek ameliyattan sonra komplikasyonlar?n tespi t edi lmesine ve önemli  bi r sorun 

hal ine gelmeden çözülmesine yard?mc? oluyor. Sensör biyolojik  olarak 

parçalanabi ldi?i  için, daha sonra cerrahi  i?lemle ç?kar?lmas? gerekmiyor ve basi tçe 

vücudun içinde parçalan?p kayboluyor. 

 Biyolojik  Olarak Parçalanabi len  
Kan Ak??? Sensörü

   

  Genelde vasküler cerrahinin ba?ar?l? olup olmad???n? de?erlendi rmek zor 

olabi l iyor ve e?er bi r sorun ortaya ç?karsa tedavi  etmek için bazen geç kal?nm?? 

olabi l iyor. Bu gibi  durumlarda hastan?n ik inci  bi r damar ameliyat?na iht iyac? 

olabi l iyor. Doktorlar yak?n zamanda onar?lm?? bi r damardaki  kan ak???n? 

gözleyebi lselerdi , bi r sorun olu?maya ba?lad???n? erkenden tespi t edip çözümle 

i lgi lenmeye ba?layabi l i rlerdi . Bu dü?ünce Stanford'l? bi r grup ara?t?rmac?ya, 

cerrahlar?n vasküler ameliyat s?ras?nda bi r atardamar etraf?na 

yerle?ti rebi lecekleri  ve daha sonra ç?karmalar?na gerek kalmayan bi r kan ak??? 

moni törü gel i?t i rmeleri  için i lham verdi . 
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Atmakta olan damar sensörün iç yüzeyini  

bozuyor; bu da elektrik  yükünü saklama 

kabi l iyetini  de?i?ti r iyor. Bu durum 

sensörün antenine ba?lanabi len ve 

vücudun d???nda yer alan bi r cihaz 

taraf?ndan kablosuz olarak ölçülebi l iyor. 

    Cihaz, doktorlar?n kablosuz olarak kan 

ak??? ölçümü yapmas?n? sa?l?yor. 

Ara?t?rmac?lar, gelecekte bu sistemin 

giyi lebi l i r ölçüm cihazlar?na veya ak?l l? 

telefonlara dahi l  edi lebi lece?ini  umuyorlar.

    Ek ip üyelerinden Zhenan Bao, ?Bu tür sensörleri  t?bbi  uygulamalarda nas?l 

kul lanabi lece?imiz konusuna her zaman i lgi  duyduk; ancak do?ru uyumu 

bulmak bi raz zaman ald?? diye bel i r t iyor.

  ?u ana kadar yaln?zca fareler üzerinde test edi len cihaz, bu minyatürize 

formda bi le bi r fare atardamar?na ba?land???nda ba?ar?yla kan ak??? veri lerini  

toplad?. Bunun yan? s?ra sensör çok say?da ba?ka potansiyel uygulamaya da 

sahip. Ara?t?rma grubundan bi r ba?ka kat?l?mc? Paige Fox, ?Kan ak???n?n ölçümü 

bi rçok t?bbi  uzmanl?k alan?nda kri t ik  öneme sahip; bu nedenle kablosuz çal??an 

ve biyolojik  olarak parçalanabi len bi r sensör, vasküler cerrahi , nak i l  

operasyonlar?, rekonstrükti f cerrahi  ve kalp cerrahisi  gibi  bi rçok alanda 

kul lan?labi l i r? diyor. 
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 Hava Kirl i l i?i  

Hamilelerde 

Dü?ük Risk ini  

Art?r?yor

  
     Son y?l larda yap?lan ara?t?rmalar, dü?ük hava kal i tesinin her y?l mi lyonlarca 

yenido?an ölümü vb. çok say?da sa?l?k sorunuyla i l i?k i l i  oldu?unu ortaya koyuyor. 

Yap?lan güncel bi r çal??ma ise, hava k i rl i l i?inin anne karn?ndaki  bebekler üzerinde 

korkunç etk i leri  olabi lece?ini  ortaya koydu.

    Fert i l i ty and Steri l i ty dergisinde geçen ay yay?nlanan bi r ara?t?rmada,  ABD'de 

dü?ükle sonuçlanan hami lel ik  risk inin %16 artmas?n?n yüksek düzeyde hava k i rl i l i?i  

i le i l i?k i l i  oldu?u bulundu. En çarp?c? nokta ise, dü?üklerin özel l ik le hava kal i tesinin az 

oldu?u haftalarla ba?lant?l? olabi lece?inin fark edi lmi? olmas?.

    Utah Üniversi tesi 'nden ara?t?rmac?lar, Utah'?n kalabal?k kentsel alanlar?ndan bi ri  

olan Wasatch Front'ta 2007-2015 y?l lar? aras?nda dü?ükler ya?ayan 1300'den fazla 

kad?n?n kay?tlar?n? inceledi . Anne ya?? gibi  risk faktörleri  hesaba kat?ld?ktan sonra, 

dü?ük oranlar?n?n havay? k i rleten madde konsantrasyonu (part ikül madde (PM 2.5), 

azot dioksi t (NO2) ve ozon) i le ba?lant?s? incelendi .

     Ara?t?rmac?lar azot dioksi t seviyelerinde bi r yükselme ya?and?ktan sonra 3-7 günlük 

süreçte dü?üklerde az (ama kayda de?er) bi r art?? oldu?unu tespi t ett i ler. En bel i rgin 

azot dioksi t kaynaklar?: fosi l  yak?tlarla çal??an içten yanmal? motorlu ta??tlard?r.

     Ara?t?rma nispeten küçük bi r co?rafi  alanla s?n?rl? olsa da, bulgular bi rçok ?ehir 

sak ininin kar??la?abi lece?i  yayg?n bi r soruna i?aret ediyor.

     Bu çal??ma hava k i rl i l i?i  ve dü?ükler aras?ndaki  ba?lant?y? inceleyen i lk  ara?t?rma 

de?i l . 2017'den yap?lan bi r çal??mada, ozona daha fazla maruz kalan çi ft lerin gebel ik  

kayb? ya?ama olas?l???, ozona maruz kalmayanlara oranla %12 daha fazla iken, küçük 

part ikül lü maddelere maruz kalanlar?n risk inin de %13 daha fazla oldu?u tespi t edi ldi .

     The Guardian'a konu?an ara?t?rma yazar? Matthew Ful ler, ?Bu risk art???n?, fetüs 

üzerindeki  çevresel etk i lerle i lgi l i  di?er çal??malarla kar??la?t?r?rsan?z, i lk  trimesterde 

gebel ik  kayb?nda tütün duman?na maruz kalmayla benzer sonuçlar oldu?u göze 

çarp?yor. Üzerinde ciddiyetle dü?ünülmesi  gereken bi r konu oldu?u son derece ortada!? 

diyor.
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A??r? Ki lo Beyinde Gri  Madde 
Küçülmesine Neden Olabi l i r

    ?ngi l tere'de Loughborough Üniversi tesi 'nde yap?lan bi r ara?t?rmaya göre 

vücuttak i  fazla ya?larla beyin küçülmesi  aras?nda bi r i l i?k i  olabi l i r.

     

    Ara?t?rma ya? ortalamalar? 55 olan 9 bin 652 k i?inin kat?l?m?yla gerçekle?ti ri ldi . 

Kat?l?mc?lar?n %19'u vücut k i t le indeksi 'ne (VK?) göre obez ç?kt?.

    Ki?i lerin MR'lar? 

incelendik ten sonra VK?'si  

yüksek olanlar aras?nda bel 

kal?nl??? daha fazla olan 

k i?i lerin, zay?f k i?i lere k?yasla 

beyinlerindeki  gri  madde 

hacimlerinin daha az oldu?u 

görüldü.

    Beynin en d???nda yer alan gri  

madde büyük ölçüde sini r 

hücrelerinden olu?ur ve bel lek, 

dikkat, alg?sal idrak, dü?ünce, di l  ve ?uur konusunda k i l i t  rol  oynar.

      VK?'si  yüksek olarak tespi t edi len 1291 k i?i  aras?nda en küçük gri  madde hacmi 

786 santimetreküp olarak ölçüldü. VK?'si  normal s?n?rlar içinde kabul edi len 3 bin 

k i?inin beyinlerindeki  gri  madde hacmi ise 798 santimetreküp ç?kt?.

    Ara?t?rma heyetinden Mark Hamer "Daha önce beyin küçülmesiyle haf?za kayb? 

ve daha yüksek demans risk ini  i l i?k i lendi ren ara?t?rmalar yap?lm??t?. Ancak fazla 

vücut ya??n?n beyindeki  gri  madde büyüklü?üyle i l i?k isine dai r bi r veri  yoktu. 

Ara?t?rmam?z, obezi tenin beyin küçülmesiyle ba?lant?l? olabi lece?ini  ortaya 

koydu." dedi . Hamer, obezi tenin beyin yap?s?nda anormall ik lere ya da beyin 

yap?s?ndaki  anormall ik lerin obezi teye yol aç?p açmad???n?n ise henüz 

bi l inmedi?ini  söyledi .

     Sonuçlar? bi l im dergisi  Neurology'de yay?mlanan ara?t?rmada gri  maddenin 

aksine beyaz madde hacminde önemli  bi r de?i?ik l ik  olmad??? görüldü.
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 Prof.Dr.AHMET TÜRKÇAPAR 

Türkçapar Bariatrics 

      Obezi te ça??m?z?n en büyük salg?n?d?r.WHO 2014 

sa?l?k veri lerine göre 3 mi lyon k i?i  obezi tenin sonucu 
diyabet,kardiyovaskülerve akci?er hastal?k lar? 
sonucu hayat?n?n kaybetmi?,2 mi lyon k i?ide açl?ktan 
ölmü?dür. 

   Günümüzde ?i?manl???n medikal tedavisi  yeterl i  sonucu almaktan uzakt?r. Medikal 

tedavi  i le hastalar k i lo verselerde, hastalar?n %90-95 i  verdik leri  k i lolar? 2-3 y?l 

içerisinde geri  al?rlar. Bu nedenle t?bb?n gel i?mi? oldu?u ülkelerde cerrahi  

tedavi (Bariatrik  cerrahi ) kal?c? tedavi  olarak görülür ve son y?l larda say?s? h?zla 

artmaktad?r. 

    Hareketsizl ik  ve g?da sanayisinin gel i?mesi  ?i?manl???n tüm toplumlarda art???na yol 

açmaktad?r.?i?manl???n a??r? hale gelmesi(Morbid Obezi te) , olmas? gerekenden fazla 

k i lo i le bi rl ik te ba?ta diyabet ve yüksek tansiyon olmak üzere onlarca medikal tedavisi  

çok zor kronik  hastal?k bi reylerin ya?am kal i tesini  ve ya?am süresini  azaltmaktad?r. 

Di?er tarafdan diyetler ve spor malesef a??r? ?i?manl?kta ç?kmaz yoldur. Bi l imsel 

çal??malar 10 y?lda spor ve diyetle sadece %2 k i lo kaybett ik lerini  göstermektedi r. 

?i?manl???n bel i rl i  bi r nedeni  bulunamad??? gibi  genetik ,hormonal,çevresel 

say?lamayacak kadar metabol izmay? i lgi lendi ren faktör vard?r bu nedenle ?i?manl???n 

herhangi  bi r i lac? yada a??s? i leride etk in tedavide yer almayacakt?r. 

   Obezi te cerrahisinin, kan?ta dayal? t?p aç?s?ndan morbid obezler için kal?c? tek tedavi  

seçene?inin oldu?u doksanl? y?l larda gösteri lmi?ti . Ülkemizdede özel l ik le mide 

küçültücü Sleeve Gastrektominin di?er operasyonlara göre daha kolay görünmesi  ve 

ba?lang?çta tahmin edi lenden daha etk in oldu?unun ortaya ç?kmas? konu i le i lgi l i  genel 

cerrah say?s?nda büyük bi r art??? beraberinde geti rmi?ti r. Obezi te cerrahisi  etk inl i?i  

kabul edi lmekle beraber uzun dönemde %30 lara varan yeterince k i lo verememe ve nüks 

sorunu halen Cerrahlar? i lgi lendi ren en önemli  problemdir. 

    Cerrahi  yöntemlere ba?vurmadan önce hasta detayl? anal izlerden geçi ri lmel i  ve 

obezi tenin herhangi  bi r genetik , endokrin, nörolojik  (hipotalamik fonksiyon bozuklu?u 

gibi ) patolojiden veya i laç kul lan?m?ndan kaynaklanmad??? ortaya konmal?d?r.Ameliyat 

öncesi  detayl? Kardioloji  ve Gö?üs hastal?k lar? incelemesi  yap?lmal? Anestezi  

doktorunun öneri leri  al?nmal?d?r.

 OBEZ?TE TEDAV?S?N?N 
BUGÜNÜ VE GELECE?? 
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     Hastalar?n ameliyat öncesi  dü?ük kalori l i  diyeti  Karaci?erin büyüklü?üne göre 
minumum bi r hafta i le bi r ay aras?nda t i t izl ik le uygulanmal?d?r.

    Morbid obezi tede, cerrahi  gi ri?im için hasta seçerken, American Society of Bariatric 
Surgery'nin endikasyonlar?na uyulmaktad?r :

* Vücut k i t le endeksi  40'?n üzerinde olan veya 30-40 aras?nda olup e?l ik  eden hastal?k 
durumlar?nda (hipertansiyon, diabetes mell i tus, uyku apne send., artri t).

* 18-60 ya? aras?

* Obezi tenin en az 3 y?ld?r var olmas?

* Hormonal hastal?k lar?n bulunmamas?

* ?laç ve diyet tedavisine ra?men, en az 1 y?ld?r k i lo veremeyenler

* Alkol ve i laç ba??ml?s? olmamak

* Hastan?n uygulanacak yöntemi anlamas? ve ameliyattan sonra uyum sa?layabi lecek 
durumda olmas?

* Kabul edi lebi l i r ameliyat risk i ,olmas?d?r

Morbid obezi te ameliyatlar? teknik  olarak üç fark l? grupta toplanabi l i r. Bunlar;

1.Sadece g?da al?m?n? k?s?tlayan ameliyatlar,

2. Malabsorpsiyon yapan ameliyatlar,

3. Hem malabsorpsiyon hem de g?da al?m?n? k?s?tlayan ameliyatlar,

     Hastaya yap?lacak ameliyat?n seçiminde hastan?n komorbi teleri , yeme 
al??kanl?k lar?, diyabetinin süresi  ve a??rl???,ya?? göz önünde bulundurulmas? gereken 
faktörlerdi r.Hastaya ameliyat tek ba??na sunulmamal? mutlaka ameliyat sonras? tak ip 
ve rehabi tasyon tedavisine kat?laca??n?n yaz?l? onam? al?nmal?d?r.Cerrahinin tek 
ba??na ba?ar?s?n?n mült idisipl iner yak la??mla artabi lece?i  bi l inci  a??lanmal?d?r 

    Obezi te operasyonunda fazla k i lolar?n %70-80 i  veri lebi lmektedi r.?eker hastal??? , 
yüksek tansiyon beraberinde olan ?i?man hastalarda özel l ik le Bariatrik  cerrahi  
obezi tenin mümkün olan en etk i l i  tedavisidi r.. En çok uygulanan RYGB, esasl? bi r k i lo 
kayb? ve obezi te i le alakal? komorbid durumlarda -özel l ik le t ip 2 diyabet mel l i tus (t ip2 
DM)- iyi le?me sa?lar. Diyabetik  hastalar?n ortalama %84?ünde RYGB sonras? tam bi r 
t ip2 DM iyi le?imi  gözleni rken, yüksek tansiyon olan hastalar?nda %65 de hastal?k 
ortadan kalkmaktad?r.

     Cerrahi  sonras? hastan?n aramas?n? beklemeden hasta i le i lgi lecek 
diyetisyen,psikolog ve hem?ire bel i rlenen aral?k larla hastaya i let i?ime 
geçmelidi r.Hasta destek gruplar? düzenl i  olarak yap?lmal? hastalara burada geri  k i lo 
al?m?na kar?? bi l inçlendi rme strateji leri  uygulanmal?d?r. 
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IBH?l i  Kad?nlarda Do?um Sonras? 

Zihinsel Hastal?k Risk i  Daha Yüksek

    Gut dergisinde geçti?imiz günlerde yay?nlanan bi r ara?t?rma, inflamatuar barsak 

hastal??? (IBH) olan kad?nlar?n genel popülasyona k?yasla, do?um yapt?ktan sonra 

zihinsel bi r hastal?k gel i?t i rme risk inin daha yüksek oldu?unu ortaya koydu. Çal??ma 

yazarlar?, ?BH olan gebelerin be?te bi rinden fazlas?na yeni  ortaya ç?kan bi r zihinsel 

sa?l?k sorunu te?hisi  kondu?unu bel i r t t i . Çal??mada, 2002-2014 y?l lar? aras?nda 

Ontario, Kanada'da do?um yapan kad?nlarda yeni  bi r zihinsel hastal?k te?hisi  

s?k l???n? anal iz etmek için, kad?nlar?n hami lel ik  s?ras?nda ve do?umdan bi r y?l 

sonraya kadar olan süreçtek i  sa?l?k veri leri  kul lan?ld?. 

    ?nflamatuar barsak hastal??? veya IBH, insanlar?n gastrointestinal sistemlerinde 

olan ülser, i l t ihap ve kanama gibi  bi r grup kronik  rahats?zl??a veri len isimdir. Bu 

hastal?k lar vücudun di?er bölümlerinde de komplikasyon yaratma risk i  ta??r. ?k i  ana 

alt t ip Crohn hastal??? ve ülserati f kol i t t i r. IBH'l i  k i?i lerin barsaklar?ndaki  

i l t ihaplanman?n beyinlerini  etk i lemesi  sonucu potansiyel olarak kayg? ve depresyon 

gibi  bi r zihinsel hastal??a yakalanma iht imal leri  yüksekti r.

    CHEO Ara?t?rma Ensti tüsü k?demli  bi l im insan?, CHEO ?nflamatuar Barsak 

Hastal?k lar? Merkezi  pediatrik  gastroenterologu, Ottawa Üniversi tesi  Pediatri  ve 

Epidemiyoloji  doçenti  ve ara?t?rman?n k?demli  yazar? Dr. Eric Benchimol, ?Hami lel ik  

ve do?um sonras?nda kad?nlarda zihinsel hastal?k konusunda artan bi r fark?ndal?k 

var. IBH'l i  k i?i lerde zihinsel hastal?k risk inin yüksek olmas? sebebiyle, IBH'l i  

kad?nlar?n da hami lel ik  s?ras?nda ve do?um sonras?nda genel popülasyona k?yasla 

yeni  bi r zihinsel hastal?k gel i?t i rme risk inin daha yüksek olup olmad???n? 

ara?t?rman?n önemli  oldu?unu dü?ündük. IBH'l i  kad?nlar için do?um sonras? 

dönemde, özel l ik le do?umdan sonraki  i lk  90 günde risk in artt???n? ke?fett ik . Gebel ik  

s?ras?nda ise risk in artt???na dai r bi r veri  bulamad?k.? diye aç?klad?.
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Çal??ma 

popülasyonunda, ?BH 

olmayan gebelerin 

do?um sonras? yeni  

ba?layan zihinsel 

hastal?k gel i?t i rme 

risk i  %20.7 iken, ?BH 

olan gebelerin risk i  

%22.7?dir.  IBH'l i  

kad?nlar, duygudurum 

bozukluk lar? 

(anksiyete ve 

depresyon gibi ) ve 

madde kul lan?m 

bozukluk lar? (opioid 

ba??ml?l??? gibi ) 

risk inde art?? gösterdi . 

Bu kad?nlar öncel ik le 

ayakta tedavi  gördüler 

ve hastaneye 

yat?r?lmalar? 

gerekmedi . ?izofreni  

veya halüsinasyon 

görme gibi  psikotik  

bozukluk lar hakk?nda 

artan bi r risk kan?t? ise 

bulunmad?. Risk in 

Crohn hastal??? olan 

kad?nlarda artt???; 

ancak ülserati f kol i t  

olanlarda art??a sebep 

olmad??? gözlendi . 

Ara?t?rman?n ba? yazar? 

ve Women?s Col lege 

Hastanesi  Ara?t?rma 

Ensti tüsü psik iyatri  

anabi l im dal? ba?kan? Dr. 

Simone Vigod, ?IBH'l i  

kad?nlar, hami lel ik  

s?ras?nda ve do?umdan 

sonra sa?l?k sorunlar?yla 

kar?? kar??ya kal?yorlar ve 

bunlar sadece fiziksel 

zorluk lar de?i l .

Kad?nlar?n hem fiziksel 

hem de zihinsel sa?l?k 

gereksinimlerine 

bakmam?z ve en iyi  

tedaviyi  ve deste?i  

almalar?n? sa?lamam?z 

gerek iyor.? diyor. 

Crohn's and Col i t is 

Canada adl? yard?m 

kurulu?unun ba?kan? ve 

CEO'su Mina Mawani  ise 

?öyle diyor: "Bu bulgular, 

IBH toplulu?undaki  

hastalar ve sa?l?k 

hizmetleri  sa?lay?c?lar? 

için çok önemli . E?er 

IBH'l i  hami le bi r kad?n?n 

do?um sonras? dönemde 

zihinsel hastal?k 

gel i?t i rme risk i  yüksekse, 

bu potansiyel risk i  bi r 

sa?l?k uzman?yla 

görü?meli . Sa?l?k 

hizmetleri  sa?lay?c?lar?n?n 

da, IBH'l i  kad?nlar?n kar?? 

kar??ya oldu?u bu risk in 

fark?nda olmalar? önemli . 

Böylel ik le hastal?k lar? 

önlemek veya erken te?his 

etmek kolayla?acakt?r.? 

 Kaynak: www.sciencedaily.com  

 

   

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190110082704.htm


Kanser Hücreleri  Zarars?z Ya?lara 
Dönü?türüldü

      ?sviçrel i  bi l im insanlar?, farelerle yapt?k lar? yeni  bi r çal??mada, metastaz 

s?ras?ndaki  baz? kanser hücrelerinin plastisi tesinden yararlanarak meme kanseri  

hücrelerini  ya? hücreleri  hal ine geti rmeyi  ba?ard?.

      Bu i?lem için ABD G?da ve ?laç ?daresi  (FDA) taraf?ndan insanlarda kul lan?m? 

onaylanm?? ik i  i lac?n kombinasyonu kul lan?ld?. Ara?t?rmac?lar?n aç?klamas?na göre 

tedavi , tüm kanser hücrelerini  ya? hücrelerine dönü?türmüyor; ancak kanserin 

metastaz?n? durdurup vücudun di?er bölümlerine yay?lmas?n? önlüyor.

      Çal??ma henüz çok yeni  ve bulgular?n insanlara ve meme kanseri  haricindeki  

kanser türlerine uygulanabi l i rl i?i  kesin de?i l . Ancak ara?t?rmac?lar?n Cancer Cel l  

dergisinde yay?nlanan 14 Ocak 2019 tarihl i  makalesinde, kul lan?lan i laçlar?n 

hal ihaz?rda FDA taraf?ndan onaylanm?? olmas? dolay?s?yla yöntemin insanlara da 

uygulanabi lece?inin dü?ünüldü?ü yaz?yor.

      ?sviçre'deki  Basel Üniversi tesi 'nden Biyot?p bölümü profesörü ve ara?t?rman?n 

k?demli  yazar? Gerhard Christofori  yapt??? aç?klamada, çal??ma onaylan?rsa 

tedavinin hem primer tümör büyümesini  hem de ölümcül metastaz olu?umunu 

bask?lamak için geleneksel kemoterapi  i le bi rl ik te kul lan?labi lece?ine inand?klar?n? 
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Kanseri  Ya?a Dönü?türme

    Kanser hücreleri  metastaz yapt???nda, i lk  tümörden kopmalar?na ve vücuttak i  

ba?ka bi r bölgeye yay?lmalar?na yol açan de?i?ik l ik lere maruz kal?r. Bunu yapmak 

için hücreler geçici  olarak kök hücrelerde görülenlere benzer ?eki lde daha 

"olgunla?mam??" bi r duruma gi rer. Bi l imsel l i teratürde bu de?i?im 

epi telyal-mezenkimal geçi? (EMT) olarak bi l ini r.

     EMT s?ras?nda, kanser hücreleri  oldukça plastik , yani  adapte olabi l i r 

durumdad?r. Ara?t?rmac?lar bu plastisi tenin, tedavinin hücreleri  hedef almas? ve 

fark l? bi r hücre t ipine dönü?türmesi  için "f?rsat"  sunabi lece?ini  dü?ünüyor.

     Hipotezi  test etmek için ara?t?rmac?lar i lk  olarak insan meme kanseri  

hücrelerini , di?i  fare model lerin meme ya? dokusu içine naklett i ler. Daha sonra 

fareleri  ik i  i laçla tedavi  ett i ler: ?nsanlarda t ip 2 diyabet tedavisinde kul lan?lan 

rosigl i tazon ve kanser hücrelerinin büyümesini  ve yay?lmas?n? engel leyen bi r 

anti -kanser i lac? olan trametinib. (Rosigl i tazon, 2005 y?l?nda yay?nlanan bi r 

makaleye göre, esas olarak ya? dokusunda bulunan reseptörlere ba?lanan ve baz? 

biyolojik  i?lemlerde rol oynayan, t iyazol idindiyonlar olarak bi l inen bi r i laç s?n?f?na 

ai tt i r.)

    Ara?t?rma sonucunda fareler bu i laç kombinasyonunu ald?klar?nda i lk  tümörden 

ayr?lan kanser hücrelerinin ya? hücrelerine dönü?tü?ü bulundu. ?laçlar ayr?ca 

tümörün büyümesini  bast?rd? ve metastaz? önledi .

 Kaynak: www.livescience.com 
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Op. Dr. Musa ?NAL

Özel Medl ine Adana Hastanesi  
Ba?hekimi 

             

    Ülkemizde hekim ba??na dü?en hasta say?s?n?n fazla olmas? nedeniyle hekimlerin i? 

yük lerinin yo?unlu?u hekimlik  uygulamalar?nda s?k?nt?lar ya?amalar?na sebep 

olabi l iyor. Özel l ik le baz? laboratuvar testlerinin sonuçlar? i le baz? i laçlar?n etk i le?imleri  

hek imler taraf?ndan i lk  bak??ta kolay fark edi lemeyebi l iyor. Özel Medl ine Adana 

Hastanesi , üzerinde çal??arak uygulamaya koydu?u yeni  bi r yaz?l?m sayesinde, 

gerekti?inde hem hekimin hasta güvenl i?i  aç?s?ndan uyar?lmas?n? hem de eczac?n?n 

i lac? kar??larken, hem?irenin de i lac? uygularken benzer bi r uyar? i le kar??la?arak sorun 

ya?anmas?n? önleyen bi r proje gerçekle?ti rdi . 

    Özel Medl ine Adana Hastanesi , haz?rlad??? proje i le Doktorclub Awards 2018 

Türk iye?nin Sa?l?k Ödül leri  yar??mas?na ba?vuruda bulundu. Yap?lan çal??malar?n 

de?erlendi ri lmesi  ve toplumla payla??lmas? amac? i le i lk i  geçen sene düzenlenen 

?Türk iye?nin Sa?l?k Ödül leri? yar??mas?n?n bu y?lk i  f inal inde Özel Medl ine Adana 

Hastanesi?nin Y?l?n Özel Hastaneler ve Sa?l?k Kurumlar? Ödül leri  - Y?l?n Yeni l ikçi  

Uygulamas? Ödülü?nü kazand?.

    Gel i?t i rdik leri  proje hakk?nda ayr?nt?l? bi lgi ler veren Özel Medl ine Adana Hastanesi  

Genel Di rektörü ve Ba?hekimi  Op. Dr. Musa ?nal ?unlar? söyledi :

Ara?t?rmalar her y?l i laç hatalar?ndan 1,5 mi lyon insan?n zarar gördü?ünü ve bu 

hatalar?n önlenebi l i r oldu?unu bizlere gösteriyor. Ayr?ca i laç hatalar?na ba?l? olu?an 

maddi  kay?plar?n ise 3,5 mi lyon dolar oldu?unu görüyoruz.

    Hastanemizde hekim ve yönetici ler olarak bizlerin amac? her zaman için hastal?k lar? 

erken ve do?ru te?his etmek, t?bbi  hatalar?, komplikasyonlar? ve mortal i teyi  mümkün 

olan maksimum ölçüde azaltmak olmu?tur. Bunun yan? s?ra i?letme maliyetlerini  

azaltmak da önemli  hedeflerimiz aras?nda yer almaktad?r. 

 

   

   LABORATUVAR 
BULGULARI VE HEK?M 

?LAÇ ?STEMLER? ?LE 

TEDAV?N?N ETK?NL???
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      Bu kapsamda, istenmeyen olaylar?n en önemli  sebeplerinden oldu?u bi l inen i laç 

hatalar?n? azaltmak için teknoloji  kul lan?m?n? bi r öncü yöntem olarak görmekteyiz. 

Bunun ?????nda hastalar?n i laçlar?n? k l inik  iht iyaçlara uygun ?eki lde ve k i?isel sa?l?k 

gereksinimlerini  kar??layacak dozlarda ak?lc? i laç kul lan?m?n? sa?layarak, i laç 

gereksinimini  do?ru saptayarak do?ru reçete edi lmesini  mümkün k?lan bi r sistem 

gel i?t i rerek hasta güvenl i?ini  en üst düzeyeç?kartmay? hedefledik . 

     Gel i?en t?bbi  teknoloji ler, artan laboratuvar testlerinin çe?i t l i l i?i , bi rçok sistemle 

etk i le?en i laçlar hasta güvenl i?i  aç?s?ndan büyük önem göstermektedi r. Hastalarda 

k imi  laboratuvar tetk ik  sonuçlar?n?n yüksek olmas? durumunda baz? i laçlar?n 

veri lmesi  sak?ncal? bi r hal alabi lmektedi r. Projemizde, yüksek laboratuvar test 

sonuçlar?na ra?men uygun olmayan i lac?n yaz?lmas? durumunda hekimi , hastane 

eczac?s?n? ve i lac? uygulayacak hem?ireyi  Hastane Bi lgi  Yönetim Sistemleri  (HBYS) 

taraf?ndan uyaran bi r sistem bulunmaktad?r. Örne?in; kan de?erlerinde potasyum 

yüksek olan bi r hastada, hekim uygun olmayan i lac? elektronik  order veri rken sistem 

taraf?ndan uyar?lmaktad?r. Uyar?ya ra?men hekim i lac? order ederse, eczac?n?n i lac? 

kar??lad??? s?rada HBYS ekran?nda bu sefer eczac? uyar?lmaktad?r. E?er eczac? da 

uyar?ya ra?men i lac? kar??larsa, hem?ire taraf?ndan i laç hastaya uygulanmadan önce 

sistem son kez uyar? vermektedi r.

    Proje devreye al?nd?ktan sonra gelen raporlar hekim bazl? olarak anal iz 

edi lmektedi r. Yap?lan anal izlere göre; ayl?k ortalama toplam 19.500 order edi len i laç 

say?s?ndan, ortalama 350 adet laboratuvar- i laç uyar?s? al?nm?? ve uyar? sonucunda 

order edi len i laçlardan yüzde 14,28?i  hekim taraf?ndan de?i?ti ri lmi?ti r. Bu kapsamda 

i laçlar?n etk i le?imi , istenmeyen durumlar hakk?nda önemli  veri  sa?layarak tedavi lerin 

güvenirl i?inin ve dolay?s? i le hasta güvenl i?inin artt???, elektronik  order istemlerinin 

ve HBYS uyar? sisteminin ?ramak kala hatalar?n?? azaltt??? görülmü?tür. Hastanemizde 

sa?l?k bi lgi  

teknoloji lerinin, sa?l?k 

kurumlar?nda i laç 

kul lan?m sürecindeki  

hatalar? engel leme, 

proakti f olarak önleme 

ve sa?l?k hizmetlerini  

iyi le?ti rme çabalar? 

sürek l i  

gel i?t i r i lmektedi r.
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 Baz? Hormon Replasman Tablet leri   
Kan P?ht?s? Risk ini  Art?r?yor

   

     Bri t ish Medical Journal '?n ara?t?rmalar?na göre, baz? hormon replasman 

tedavisi  (HRT) tabletleri  alan kad?nlar -genel risk dü?ük olsa da- kan p?ht?s? 

olu?umu aç?s?ndan daha fazla risk al t?nda olabi l i r. Ara?t?rma sonuçlar?na göre 

ekuin östrojen içeren tabletlerin di?er tabletlerden daha yüksek risk içerdi?i  

bulundu. Bunun yan? s?ra HRT patch'leri  ve jel leri  kul lan?m? en güvenl i  

seçenekler olmalar?na ra?men yeterince kul lan?lm?yor. Uzmanlar, HRT 

tedavi lerinin hastalar?n bi reysel iht iyaçlar?na göre ?eki l lenmesi  gerekti?ini  

vurguluyor. Kad?nlar?n tedavi leri  konusunda panik lememeleri  ve HRT almay? 

b?rakmamalar? gerekti?i  bel i r t i lerek endi?eleri  varsa bunu doktorlar?yla 

görü?meleri  tavsiye edi l iyor.

       Hormon replasman tedavisi , s?cak basmalar? ve gece terlemeleri  gibi  

menopoz semptomlar?n? azaltmak için dü?ük seviyedeki  hormonlara takviye 

yapma prensibine dayan?yor. Tedavi  tabletler, jel ler, kremler ve patch'ler gibi  

çe?i t l i  araçlarla yap?labi l iyor. Uzmanlar?n ço?u, HRT'nin güvenl i  bi r tedavi  oldu?u 

konusunda hemfik i r olsa da; Bi rle?ik  Kral l?k Sa?l?k Servisi  NHS'e göre, baz? 

potansiyel risk ler de mevcut. 
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Risk miktar?ndaki  art?? çok yüksek olmad??? halde, bu risk ler aras?nda kan 

p?ht?lar? ve meme kanseri  gibi  baz? ciddi  sa?l?k problemleri  yer al?yor. Bu nedenle 

tedavi  görmekte olan kad?nlar?n kafalar?ndaki  soru i?aretlerini  ve endi?elerini  

gidermek ad?na bi r uzmanla görü?meleri  mutlaka öneri l iyor.

Az Kul lan?lan Tedavi  Seçenekleri  Var

     Nott ingham Üniversi tesi  ara?t?rmac?lar? taraf?ndan yap?lan çal??ma, HRT 

tabletleri  alma risk inin, y?lda 10.000 kad?n için 9 ekstra kan p?ht?s? vakas?na 

e?de?er oldu?unu ortaya koyuyor. Çal??mada 40-79 ya?lar?ndaki  kan p?ht?la?mas? 

ya?ayan 80.000 kad?n?n reçete kay?tlar?na bak?ld?. Bu kay?tlar kan p?ht?la?mas? 

ya?amayan 390.000 kad?n?n kayd? i le kar??la?t?r?ld?. Tablet tedavi lerinden 

kaynaklanan risk in ik i  t ip östrojen için fark l? oldu?u bulundu. Hem tek hem de 

kombine hormon tedavi lerinde at idrar?ndan üreti len östrojen içeren tedavi lerde 

kan p?ht?la?mas? risk inin %15 daha yüksek oldu?u saptand?. Ancak, HRT için 

transdermal tedavi  olarak da adland?r?lan  jel ler, patch'ler veya kremler kul lanan 

kad?nlar için böyle bi r risk bulunmuyor. Çal??man?n sonuçlar?, bunlar?n en güvenl i  

HRT türleri  oldu?unu; ancak reçetelerin sadece % 20'sinin kul lan?ld???n? ortaya 

koyuyor. ?ngi l tere Kral iyet Ai le Hekimli?i  Koleji 'nin aç?klamalar?na göre, yerel 

doktorlar?n bi rço?u t?bbi  sorunlar aksini  önermedikçe, tabletleri  i lk  basamak 

tedavi  olarak öneriyor.

     Nott ingham Üniversi tesi  T?p Fakültesi 'nden Dr. Yana Vinogradova ?unlar? 

söyledi : ?Çal??mam?z, oral tedavi ler için, akti f bi le?enlerine ba?l? olarak fark l? 

tabletlerin fark l? kan p?ht?la?mas? risk leri  i le i l i?k i l i  oldu?unu göstermi?ti r. Tablet 

haricindeki  hormon replasman tedavi leri  kul lanan hastalarda tromboz risk inin 

daha dü?ük oldu?u da do?ruland?. Bulgular?m?z HRT tedavisi  görmesi  gereken ve 

hal ihaz?rda kan p?ht?la?mas? risk i  al t?nda olan kad?nlar için özel l ik le önemli  

bi lgi lerdi r.?

    ?laç ve Sa?l?k Ürünleri  Düzenleme Kurumu (MHRA) 'dan Dr. June Raine, ?HRT 

tabletlerinin etk inl i?i  ve güvenl i?i  hakk?ndaki  yeni  bulgular dikkatl ice gözden 

geçi ri lecek ve gerek i rse sa?l?k uzmanlar?na ve hastalara veri len bi lgi ler 

güncel lenecekti r.? dedi .
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