Magazin

2019/ 2

BU SAYIM IZDA:
"Sa?l?k ta Fark Yaratanlar" Yaz?Di zi si
Enerji si ni Kalpten Alan Elek tri k Jeneratörü Geli ?ti ri ldi
M i k rosk opi k Yumu?ak Robotlar Hastal?k lar?Önlüyor
Zombi M oduna Geçen Bak teri ler
Kaplumba?a Kabu?undan ?lham Al?narak Tasarland?
Yan?k Tedavi si ?çi n Di ji tal Termografi
Domuz Hücreleri Ölümden Bi rk aç Saat Sonra K?smi Olarak Canland?r?ld?
Si vri si nek ler ?çi n ?nsan Kan?n?Ölümcül Hale Geti ren ?laç
Postpartum Depresyonu ?çi n Yeni ?laç
Deneysel Fek al Transplantasyon Sonras?Çocuk Oti zmi Beli rti leri %45 Azald?

Prof. Dr. M ünci Kalayo?lu

Prof. Dr. Ci hat Ünlü

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur

?Ç?NDEK?LER
Dok torclub Awards 2019 Türk i ye'ni n Sa?l?k Ödülleri 3-7
Sa?l?k ta Fark Yaratanlar "Prof. Dr. M ünci Kalayo?lu" 9-11
Enerji si ni Kalpten Alan Elek tri k Jeneratörü Geli ?ti ri ldi 12
M i k rosk opi k Yumu?ak Robotlar Hastal?k lar?Önlüyor 13
Prof. Dr. Vahi t Özmen

Alzhei mer Beli rti leri ni Tespi t Eden Sanal Gerçek li k 14
Sa?l?k ta Fark Yaratanlar "Prof. Dr. Ci hat Ünlü" 15-17
Hayatta Kalmak ?çi n Zombi M oduna Geçen Bak teri ler 18-19
Sa?l?k ta Fark Yaratanlar "Prof. Dr. Özgür Kasapçopur" 21-23
Kaplumba?a Kabu?undan ?lham Al?narak Tasarland?24
M eme Kanseri Görüntülemesi ?çi n Prati k M RG 25
Sa?l?k ta Fark Yaratanlar "Prof. Dr. Vahi t Özmen" 26-28
Yan?k Tedavi si ?çi n Di ji tal Termografi 29

Prof. Dr. Tayfun Uzbay

Si vri si nek ler ?çi n ?nsan Kan?n?Ölümcül Hale Geti ren ?laç 30
Sa?l?k ta Fark Yaratanlar "Prof. Dr. Kadi rcan Kesk i nbora"31-33
Deneysel Fek al Transplantasyondan ?k i Y?l Sonra Çocuk
Oti zmi nde Beli rti ler Yüzde 45 Azald?34-35
Postpartum Depresyonu ?çi n Yeni ?laç 36
Sa?l?k ta Fark Yaratanlar "Prof. Dr. Tayfun Uzbay" 37-39
Domuz Beyi n Hücreleri Ölümden Bi rk aç Saat Sonra K?smi
Olarak Canland?r?ld? 40-41

Prof. Dr. Kadi rcan Kesk i nbora

Ba? Dok u Hücreleri ni Yeni den Programlayan Protei n
Ke?fedi ldi 42

Dok torclub Health 4.0 Di ji tal M agazi n'i n Yeni
Say?s?na Ho?geldi ni z.
Si zlere m agazi ni m i zdek i yeni li k ler i le Dok torclub
platform u ve ürün ai lesi nden bahsetm ek i sti yorum .
Dok torclub Hak k ?nda
Dok torclub 17.000'den fazla 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, sadece hek i m lere özel k apal?bi r sosyal,
Gök çe Yara?an
m eslek i payla??m ve e?i ti m platform u olu?tururken,
h?zla di ji talle?m ek te olan sa?l?k dünyas?n?n
Dok torclub CEO
i novati f k urum lar?na da hek i m lerle bulu?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?lam ak tad?r.
"Sa?l?k ta Fark Yaratanlar" Yaz?Di zi si
Dok torclub Health4.0 Magazi n'i n bu say?s?nda yeni bi r yaz?di zi si ne
ba?lam ak tay?z. Ülkem i zi n bi rbi ri nden de?erli hek i m leri ni n ba?ar?larla dolu
ya?am lar?n?ve m eslek hayatlar?n? "Sa?l?k ta Fark Yaratanlar" yaz?di zi m i zde
si zlerle bulu?turm ak tan onur duyuyoruz.
Dok torclub Awards "Türk i ye?ni n Sa?l?k Ödülleri "
Dok torclub Aw ards ?Türk i ye?ni n Sa?l?k Ödülleri ?, sa?l?k ta y?l?n yeni li kçi
çal??m alar?ödüllendi rerek fark ?ndal?k yaratm ak am ac?yla yola ç?k t???m ?z ve
her y?l düzenledi ?i m i z sa?l?k ödülleri etk i nli ?i m i zdi r.
Dok torclub Aw ards organi zasyonundak i hedefleri m i z; ülkem i zde sa?l?k
sek törü profesyonelleri ve payda?lar?n?n çal??m alar?n?daha i yi ye ve daha
k ali teli ye yönlendi rm ek , sa?l?k hi zm et sunum unda yarat?c?, i lham veri ci ve
yeni li kçi fi k i rleri n ortaya k onup uygulam aya geçi ri lm esi ni te?vi k etm ek ,
sek törde fark l?l?k ve fark ?ndal?k yaratarak öne ç?k an proje, ara?t?rm a ve
uygulam alar?n artm as?na k atk ?da bulunm ak t?r.
Dok torclub Aw ards 2019 ba?vurular?31 Tem m uz 2019 tari hi ne k adar devam
etm ek tedi r. Ödülleri m i ze onli ne ve ücretsi z olarak Dok torclub Aw ards 2019
w eb si tesi nden (w w w.dok torclubaw ards.com ) ba?vurabi li rsi ni z.

Dok torclub Awards 2019 Ödülleri
10 Ana Ba?l?k ta 19 Kategori de Sahi pleri ni Bulacak t?r
1 - Y?l?n Dok toru Ödülleri
-

Y?l?n
Y?l?n
Y?l?n
Y?l?n

Yeni li kçi
Yeni li kçi
Yeni li kçi
Yeni li kçi

Tem el Bi li m ler Dok toru
Dahi li Bi li m ler Dok toru
Cerrahi Bi li m ler Dok toru
Di ? Hek i m i

2 - Y?l?n Sa?l?k Profesyoneli Ödülleri
-

Y?l?n Yeni li kçi Hem ?i resi
Y?l?n Yeni li kçi Eczac?s?
Y?l?n Yeni li kçi Sa?l?k Profesyoneli

3 - Y?l?n ?laç Endüstri si Ödülleri
-

Y?l?n Ar-Ge / ?novasyon Uygulam as?
Y?l?n Sosyal Sorum luluk Projesi

4 - Y?l?n M edi k al Endüstri Ödülleri
-

Y?l?n Ar-Ge / ?novasyon Uygulam as?
Y?l?n Sosyal Sorum luluk Projesi

5 - Y?l?n Bi yotek noloji ve Genom Tek noloji si Ödülleri
-

Y?l?n Ar-Ge / ?novasyon Uygulam as?

6 - Y?l?n Sa?l?k Gi ri ?i mi Ödülleri
-

Y?l?n Ar-Ge / ?novasyon Uygulam as?

7 - Y?l?n Sa?l?k Bi lgi Si stemleri Ödülleri
-

Y?l?n Yeni li kçi Ürünü / Uygulam as?

8- Y?l?n Kamu Hastaneleri ve Sa?l?k Kurumlar?Ödülleri
-

Y?l?n Yeni li kçi Uygulam as?
Y?l?n Sosyal Sorum luluk Projesi

9 - Y?l?n Özel Hastaneler ve Sa?l?k Kurumlar?Ödülleri
-

Y?l?n Yeni li kçi Uygulam as?
Y?l?n Sosyal Sorum luluk Projesi

10- Y?l?n Si vi l Toplum Kurulu?lar?Ödülleri
-

Y?l?n Sosyal Sorum luluk Projesi
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DOKTORCLUB AWARDS 2019 B?L?M SEL JÜR? ÜYELER?

Prof.Dr. Semi h Bask an

Ok an Üni versi tesi T?p Fak ültesi Dek an?

Prof.Dr. Bülent Bayrak tar

?stanbul Üni versi tesi ?stanbul T?p Fak ültesi Spor
Hek i m li ?i ABD Ba?k an?

Prof.Dr. Si nan Ad?yaman

Türk Tabi pleri Bi rli ?i Merkez Konseyi Ba?k an?

Dr.Ö?r. Üyesi Emi n Ak soy

Ac?badem Mehm et Ali Ayd?nlar Üni versi tesi T?p
Mühendi sli ?i

Prof.Dr. Orhan Alank u?

Ok an Üni versi tesi Tek noloji Transfer Ofi si Müdürü

Prof.Dr. Yavuz Anacak

Ege Üni versi tesi Radyasyon Onk oloji si Ana Bi li m Dal?

Doç.Dr. Cem Ar?türk

Ac?badem Üni versi tesi T?p Fak ültesi , Ac?badem Fulya
Hastanesi Kalp ve Dam ar Cerrahi si Kli ni ?i

Prof.Dr. Tayfun Aybek

Özel TOBB ETÜ Hastanesi Kalp ve Dam ar Cerrahi si
Bölüm Ba?k an?

Prof.Dr. Seli m Badur

GSK, Geli ?m ek te Olan Ülkeler A??Bi li m sel Di rek törü

Prof.Dr. M eral Bek saç

Ank ara Üni versi tesi T?p Fak ültesi Hem atoloji Bi li m Dal?

Prof.Dr. P?nar Borman

Hacettepe Üni versi tesi T?p Fak ültesi Fi zi k sel T?p ve
Rehabi li tasyon

Prof.Dr. M ehmet M eli h Bulut

Sa?l?k ta Önder Ülke Türk i ye, Sa?l?k Yöneti ci si

Prof.Dr. Zafer Cantürk

Kocaeli Üni versi tesi Ara?t?rm a ve Uygulam a Hastanesi
Ba?hek i m i

Dr. Çi ?dem Ceri t

K?rk laereli Sa?l?k Müdürlü?ü, ?l Sa?l?k Müdürü

Prof.Dr. ?smai l Ci nel

Marm ara Üni versi tesi ?stanbul Pendi k EAH Ba?hek i m i

Prof.Dr. Yusuf ?ük rü Ça?lar

Ank ara Üni versi tesi T?p Fak ültesi Nöro?i rürji ABD
Ba?k an?

Prof.Dr. Si nan Çavun

Uluda? Üni versi tesi T?p Fak ültesi T?bbi Farm ak oloji
Anabi li m Dal?

Ecz. Erdo?an Çolak

Türk Eczac?lar?Bi rli ?i Ba?k an?

Uz.Dr. Nevi t Di lmen

SONOMED T?bbi Görüntülem e Merkezi

Doç.Dr. Ye?i m Do?rusöz

Orta Do?u Tek ni k Üni versi tesi Elek tri k ve Elek troni k
Mühendi sli ?i

Prof.Dr. Hüsnü Efendi

Kocaeli Üni versi tesi T?p Fak ültesi Nöroloji Anabi li m Dal?
Ba?k an?

Prof.Dr. Y. M urat Elçi n

Ank ara Üni versi tesi Fen Fak ültesi , Bi ovalda Sa?l?k
Tek noloji leri A.?. Kurucusu

Prof.Dr. Osman Ero?ul

TOBB Ek onom i ve Tek noloji Üni versi tesi Bi yom edi k al
Mühendi sli ?i

Dr.Ö?r. Üyesi Zeynep B. Gönen

Erci yes Üni versi tesi Genom ve Kök Hücre Merkezi

Prof.Dr. Ranan Gülhan Ak ta?

Maltepe Üni versi tesi T?p Fak ültesi Kanser ve Kök Hücre
Ara?t?rm a Merkezi

Doç.Dr. M urat Gültek i n

Hacettepe Üni versi tesi T?p Fak ültesi Kad?n Hast. ve
Do?um ABD, Ji nek oloji k Onk oloji Kli ni ?i
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DOKTORCLUB AWARDS 2019 B?L?M SEL JÜR? ÜYELER?

Prof.Dr. Hak an Gündüz

Marm ara Üni versi tesi T?p Fak ültesi Dek an?

Uz.Dr. M ürsel Haspulat

?stanbul Üni versi tesi ,MHAS Bi li ?i m ve Kurum sal
Hi zm etler Kurucusu

Prof.Dr. Ayi ?e Karada?

Koç Üni versi tesi Hem ?i reli k Fak ültesi Dek an?

Prof.Dr. Ate? Karatek e

Türk Ji nek oloji ve Obstetri k Derne?i Yöneti m Kurulu
Ba?k an?

Prof.Dr. Özgür Kasapçopur

?stanbul Üni versi tesi Cerrahpa?a Cerrahpa?a T?p
Fak ültesi Çocuk Rom atoloji si Bi li m Dal?

Prof.Dr. Abut Kebudi

Ok an Üni versi tesi Hastanesi Genel Cerrahi

Prof.Dr. Fahretti n Kele?temur

Yedi tepe Üni versi teleri Hastaneleri T?bbi Koordi natör

Prof.Dr. M i that K?yak

Ok an Üni versi tesi Rek tör Yard?m c?s?, Sa?l?k Bi li m leri
Fak ültesi Dek an?

Prof.Dr. I??l Ak san Kurnaz

Gebze Tek ni k Üni versi tesi Molek üler Bi yoloji ve Geneti k

Prof.Dr. Tezer Kutluk

Hacettepe Üni versi tesi T?p Fak ültesi Çocuk Sa?l???ve
Hastal?k lar?ABD, Çocuk Onk oloji si

Prof.Dr. ?smai l Lazo?lu

Koç Üni versi tesi Mühendi sli k Fak ültesi Üreti m ve
Otom asyon Ara?t?rm a Merkezi Müdürü

Prof.Dr. Vahi t Özmen

Genel Cerrahi , Mem eder Kurucu ve Onursal Ba?k an?

Doç.Dr. Haluk Özsar?

Ac?badem Uni versi tesi Sa?l?k Bi li m leri Fak ültesi

Prof.Dr. Cengi zhan Öztürk

Bo?azi çi Üni versi tesi Bi yom edi k al Mühendi sli ?i
Ensti tüsü

Prof.Dr. Rana Sanyal

Bo?azi çi Üni versi tesi Ki m ya Bölüm ü

Prof.Dr. Süleyman Sevi nç

Dok uz Eylül Üni versi tesi Bi lgi sayar Mühendi sli ?i

Dr. Özlem Sezen

AHEF Yöneti m Kurulu Ba?k an?

Prof.Dr. Ak sel Si va

?stanbul Üni versi tesi Cerrahpa?a Cerrahpa?a T?p
Fak ültesi Nöroloji

Prof.Dr. Haydar Sur

Üsk üdar Üni versi tesi Sa?l?k Bi li m leri Fak ültesi Dek an?

Prof.Dr. Ahmet Türk çapar

Genel Cerrahi

Dr.Ö?r. Üyesi Leyla Türk er ?ener ?stanbul Üni versi tesi TETLAB
Prof.Dr. Tayfun Uzbay

Üsk üdar Üni versi tesi Mühendi sli k ve Do?a Bi li m leri
Fak ültesi Dek an?

Prof.Dr. Serhat Ünal

Hacettepe Üni versi tesi T?p Fak ültesi Enfek si yon
Hastal?k lar?ve Kli ni k Mi k robi yoloji A.B.D.

Prof.Dr. Ali Ünal

Erci yes Üni versi tesi T?p Fak ültesi Hem atoloji Bi li m Dal?

Prof.Dr. Ci hat Ünlü

Türk Alm an Ji nek oloji E?i ti m , Ara?t?rm a ve Hi zm et Vak f?
Yöneti m Kurulu Ba?k an?

Dt. Celal Kork ut Y?ld?r?m

Türk Di ?hek i m leri Bi rli ?i Genel Ba?k an?

Prof.Dr. Aysun Y?lmazlar

Medi cabi l Hastanesi Yal?n Sa?l?k Ensti tü Koordi natörü

Prof.Dr. Ergün Yolcu

?stanbul Üni versi tesi ?leti ?i m Fak ültesi Dek an?
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DOKTORCLUB AWARDS 2019 SEKTÖREL JÜR? ÜYELER?
Gök çe Yara?an

Dok torclub, CEO

Cengi z Alk ??

SGD Dan??m anl?k , Kurucu Ortak

Turgay Ayd?nlar

Sanofi , Medi k al Di rek tör

Dr. Re?at Bahat

Bahat Sa?l?k Grubu Yöneti m Kurulu Ba?k an?

Cemal Battal

Teva ?laç, MS ?? Bi ri m i Di rek törü

Hulusi Beri k

Kei retsu Forum Türk i ye Yöneti m Kurulu Ba?k an?

Bülent Boz

Cordam ed, Genel Müdür Yard?m c?s?

Ümi t Ceylan

?laç Endüstri si , Dan??m an

M eli s Ceylan

Reak tör, Mark a Müdürü

Can Çeli k

Medi tel, Genel Müdür

Zeynep Çeti nk aya

Popüler Sa?l?k Dergi si Genel Yay?n Yönetm eni

M ustafa Da?c?

T?bbi Ci haz Üreti ci leri Derne?i Yöneti m Kurulu Ba?k an?

O?uz Engi z

Ank ara Sa?l?k Kurulu?lar?Derne?i Ba?k an?

Fatma Ergüzelo?lu

Kli ni k ?leti ?i m Dergi si Genel Yay?n Yönetm eni

M evlüt Gülmen

Aselsan, Medi k al Si stem ler Program Yöneti ci si

M urat Gümrük çü

Nobel ?laç, Sat?? Gücü Etk i nli ?i Müdürü

Eli f Gürsoy

Allergan, Kurum sal ?leti ?i m Müdürü

Kemal Kaplan

Ac?badem Tek noloji Yöneti m Kurulu Üyesi

Dr. Deni z Karagülle

Gen ?laç, Sat?? ve Pazarlam a Genel Müdür Yard.

Berk su Karai brahi moglu

GE Healthcare, Pazarlam a Di rek törü

Dr. Ci han Ki ri ?çi o?lu

Abdi ?brahi m ?laç, K?dem li Medi k al Müdür

Uz.Dr. Levent Kork maz

?sti nye Üni versi tesi , Wi sdom Era Yöneti m Kurulu Ba?k an?

Dr. Ali Köprülü

Wi nally, Kurucu

?ule M ene

MENE Research, CEO

Dr. O?uz M ülaz?mo?lu

Abdi ?brahi m ?laç, Genel Müdür

Deni z Özdemi r

Dok torsi tesi , COO

Engür Rutk ay

?ncek aralar, Genel Müdür Yard?m c?s?

Özge Sa??ro?lu

Elek ta, Ortado?u ve Afri k a Bölgesi Pazarlam a Di rek törü

Dr. M ete Saylan

Bayer, Pazar Eri ?i m Di rek törü

Can Soylu

Elek ta, Türk i ye Genel Müdürü

M ahmut ?ahi n

Trak ya Kalk ?nm a Ajans?Genel Sek reteri

Fatma Taman

ISPE Yöneti m Kurulu Üyesi

Tolga Tangüler

Alexi on Pharm a Am eri k a, K?dem li Ba?k an Yard?m c?s?

Dr. Cenk Tezcan

Futuri st

Huri ye Ti bet

Vadem ecum , Yöneti ci Ortak

Dr. M urat Tok tam??o?lu

Hi pocreate Di ji tal Sa?l?k Ajans?, Kreati f Di rek tör

Yelda Ulu Coli n

GE Healthcare Türk i ye, Genel Müdür

I??l Vergi li

Dok torclub Aw ards, COO

Emre Y?ld?z

TurkeyAvi ati on, Managi ng Di rector

Dr. ?smai l Yormaz

Recordati , Türk i ye Genel Müdürü ve Güney Do?u Bölge
Di rek törü
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Sa?l?k ta Fark Yaratanlar Yaz?Di zi si

Prof.
Dr. MYaz?
ünci
Sa?l?k ta Fark
Yaratanlar
Di ziKalayo?lu
si
Am eli yathanelerde geçen bi r öm ür, 2 bi nden
fazla k araci ?er nak li , gerçek le?ti rdi ?i 45 bi n
am eli yat ve li teratüre gi ren çal??m alar?yla sa?l?k
sek töründe ad?ndan s?k s?k söz etti ren; 2006
y?l?nda döndü?ü ülkesi nde i lk günk ü gi bi ?evk ve
heyecanla çal??an Prof. Dr. Münci Kalayo?lu,
ba?ar?larla dolu hayat hi k ayesi ni Dok torclub
Health 4.0 Magazi n ok urlar?yla payla?t?.

?Sava? y?llar?, Nazi lerden k açan bi r dok tor, hastane ve yollarda
geçen bi r çocuk luk dönemi ?
1940 do?um luyum . Babam ben do?du?um da Di nar'da Cum huri yet Savc?s?,
annem i se i lk ok ul ö?retm eni ydi . Annem e zor bi r ham i leli k dönem i ya?atm ???m , 4
k i lo 700 gram olarak dünyaya gelm i ?i m . Di nar'da do?um yap?lam ad???ndan
annem i do?um i çi n Ank ara?ya götürm ü?ler. 1 ayl?k ken Ank ara?dan annem beni
k uca??na alm ?? ve Di nar?a dönm ü?üz. Orada bi r böbrek problem i m olunca beni
yeni den Ank ara?ya geti rm i ?ler ve Num une Hastanesi 'nde Dr. Eck stei n'a
götürm ü?ler. 1935 y?l?nda Hi tler?in zulm ünden k açm ak zorunda k alan yahudi
Ordi naryüs Profesör Dr. Albert Eck stei n, Atatürk sayesi nde dönem i n Sa?l?k ve
Sosyal Yard?m Bak an?Dr. Refi k Saydam taraf?ndan Ank ara?ya davet edi lm i ? ve
Num une Hastanesi 'nde Çocuk Sa?l???ve Hastal?k lar?bölüm ünde
çal??m ak taym ??.
Dr. Eck stei n beni m uayene etm i ?, k arn?m da ?i ?li k varm ??. Ben anlat?lanlar?
söylüyorum tabi hat?rlam a i m k an?m yok . Dr. Eck stei n tercüm anlar?arac?l???yla
annem e ?Ne yapt?n bu çocu?a, hem en gi di n s?cak keten tohum u geti ri n? dem i ?.
Day?m lar keten tohum u
aram aya k oyulm u?lar.
Babam bu s?rada halen savc?
olarak Di nar'da görev yap?yor
ve bugünk ü gi bi
haberle?m ei m k anlar?yok ,
dolay?s?yla olan bi tenden
haberi de yok ..

10 H EAL TH 4.0 M agazi n

Neyse gelen o s?cak keten tohum u lapas?n?Dr.Eck stei n bi r beze k oyarak
beni m k arn?m a sarm ??. Herhalde s?cak nedeni yle dam arlar bütün k anallar
aç?ld?, vazodi late oldu. Hak i k aten ben o s?rada i drarla ta? ç?k artm ???m ve
bi rden bi re düzelm i ?i m , k arn?m ?n ?i ?li ?i falan geçm i ?. Dr.Eck stei n ??yi i yi "
dem i ?, "bundan sonra i yi olur art?k ". Ben de ondan sonra gerçek ten baya??
gürbüz bi r çocuk olarak büyüm ü?üm . Daha sonra ben dok tor oldu?um da
Hacettepe?deyken hayat?m ?k urtaran Dr. Eck stei n??n o?luyla bi rli k te çal??t?m .
Onun o?lu da Hacettepe Çocuk Hastanesi 'nde böbrek am eli yatlar?yap?yordu.

?O y?llar?n ?artlar?, herkesten önce ok umay?ö?renmeme
neden oldu?
Daha sonras?nda Burdur?u hat?rl?yorum , babam Burdur?da askeri
savc?yd?. Annem i se Atatürk An?t??n?n hem en sa? taraf?nda tahta bi r i lk ok ulda,
ö?retm enli k yap?yordu. Ben de evde bak acak k i m se olm ad???i çi n 4
ya??ndayken annem i n pe?i ne tak ?l?r gi derm i ?i m . Ok ula gi di p geli yordum am a
k ay?ts?z. Onun i çi n herkesten evvel ok udum . Babam ?daha sonra Hak k ari ?ye
a??r ceza rei si olarak atad?lar. Hat?rl?yorum , gi tm eden önce sünnet oldum am a
i m k ans?zl?k y?llar?tabi i laç s?k ?nt?var, anestezi i laçs?z yap?ld?. Sünnet sonras?
k anam am durm am ??, yüzüm ün rengi solm u?. Anneannem sevi ni yor, annem e
gülüyorm u? bak bu çocuk ne güzel bem beyaz oldu gördünüz m ü? di ye.. 1950'de
Burdur?da çocuk dok toru yok . Beni do?um evi nde k ad?n hastal?k lar?ve do?um
uzm an?Osm an bey'e götürm ü?ler. Kad?n do?um dok toru taraf?ndan hayat?m
k urtar?l?rken halen anneannem dualar?m k abul oldu, çocuk bem beyaz oldu
di ye çok sevi ni yorm u?..

11 H EAL TH 4.0 M agazi n

Hak k ari ?de görev yapan babam ?3 ay sonra Tunceli ?ye verdi ler. Ondan
sonra babam çocuk lar?m var k ?z?m li seyi bi ti rdi üni versi teye gi tm esi laz?m
burada ok ul yok di ye tayi n i çi n m üracaat etm i ?ti . Bunun üzeri ne babam ?
Ank ara?ya a??r ceza rei si olarak atad?lar. Annem i de Kaz?k i çi Bostanlar?'nda
bi r i lk ok ula verdi ler. ?lk ok ulu Ank ara?da bi ti rdi m . Sonras?nda babam ?n
Antalya Elm al?'ya tayi ni ç?k m as?nedeni yle ortaok ulu Elm al?'da ok udum . Li se
ça??na geldi ?i m de babam ?Ank ara yak ?nlar?nda Kesk i n?e a??r ceza rei si olarak
atad?lar. Li seyi Ank ara?da Gazi Ya?argi l gi bi pek çok de?erli i nsan?m ?z?
yeti ?ti ren Atatürk Li sesi 'nde ok udum .

?M ühendi s olmak i sti yordum. Ba?lay?nca t?bbi yeni n zevk i ne
var?yorsunuz?
Mühendi s olm ak i sti yordum .
Li seden sonra eni ?tem le beraber,
Tek ni k Üni versi te s?navlar?na
gi rm ek i çi n ?stanbul?a gi tti m . Am a
hesab?yanl?? yapm ???z. 625?in
k arek ök ünü 25 yazaca??m a 15
yazm ???m . Halbuk i beni m en i yi
dersi m m atem ati k ti am a yanl??
yapm ???m , oradan 100 puan
k aybetti m ve m aalesef üni versi teye
gi rem edi m . Sonra ben Ank ara T?p
Fak ültesi i m ti han?na gi rdi m ve 49.
olarak k azand?m . Çok ho?um a gi tti ,
ba?lay?nca t?bbi yeni n zevk i ne
var?yorsunuz.
Karadeni zli bi r ark ada??m vard?,
Ayhan Özdem i r, daha sonra k alp
cerrah?oldu. Onunla k arde? gi bi ydi k .
Beraber çal???rd?k . Ank ara T?p
Fak ültesi 'nde çok i yi bi r e?i ti m
ald?m . Çok de?erli hocalar?m ?z vard?.
Ne ö?rendi ysek hocalar?m ?zdan
ö?rendi k . Ank ara T?p Fak ültesi çok i yi dok torlar yeti ?ti rdi . Hem en her alanda
dünyaya yay?ld?lar. Daha sonra ?nsan Do?ram ac?taraf?ndan Ank ara T?p
Fak ültesi ne ba?l?Çocuk Sa?l???Kürsüsü olarak 2 ?ubat 1954 tem elleri at?lan
Hacettepe T?p Fak ültesi aç?lm adan önce yaz aylar?nda Hacettepe'de
çal???rd?m . Buras?daha sonra fak ülte oldu.

Yaz?n?n Devam?n?Okumak için T?klay?n?z..
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Kardiyak ?mplantlarda
Enerjisini Kalpten Alan
Elek trik Jeneratörü Geli?tiri ldi
Kalp pi li ve k ardi yoverter defi bri latör gi bi k ardi yak i m plantlar?n k ullan?m
öm ürleri k ?s?tl?d?r; çünk ü ?arj edi lem eyen pi llerle çal???rlar. Yak la??k olarak her 10
y?lda bi r replasm an am eli yatlar?gerek i r. Bu replasm an süreci , ço?unun durum u
zaten hassas olan hastalar i çi n zorluk lar yarat?r ve sa?l?k si stem i üzeri nde büyük
bi r m ali yete neden olur.
Dortm outh'dan m ühendi sler, Tek sas San Antoni o Sa?l?k Üni versi tesi 'nden
k li ni syenler i le bi rli k te çal??arak , k albi enerji k ayna??olarak k ullanan bi r elek tri k
jeneratörü geli ?ti rdi ler. Testleri yap?lan bu yeni tek noloji , k alp i m plantlar?n?
süresi z olarak güçlendi rebi lm e, hastalar?art arda am eli yat olm ak tan k urtarm a ve
tedavi ni n toplam m ali yeti ni önem li ölçüde dü?ürebi lm e k onusunda um ut
vadedi yor.
Tek noloji , k albe ba?l?elek trot uçlarla entegre edi len pi ezoelek tri k i nce fi lm
enerji dönü?üm m alzem eleri nden olu?uyor. Kalp pom palan?rken uçlar i leri geri
hareket edi yor ve pi ezoelek tri k m ek ani zm a, k alp k as?ld???ve geni ?ledi ?i nde
elek tri k si nyalleri üreti yor.
Advanced Materi als Technologi es'de yay?nlanan ara?t?rm aya göre m evcut
prototi p, si m üle edi lm i ? bi r k alp sani yede bi r vuru? i çi nde pom palam a yapt???nda
0.5 V ve 43 nA üretebi li yor. Bu da dem ek oluyor k i , k albi n i ?i ni bi r m i k tar daha
art?rm as?na ra?m en, yaln?zca 32 m g ek bi r ?k an?t k ütlesi ? i le neredeyse i k i k at
daha fazla güç üreti lebi li yor.
Yeni si stem i n tüm bi le?enleri bi yo-uyum lu ve tasar?m k albi n etraf?nda çok
az yer k aplayacak ?ek i lde yap?ld?. Enerji dönü?üm ünü opti m i ze etm ek ve
tek noloji yi k üçültm ek i çi n daha yap?lacak çok i ? var; ancak hayvanlar üzeri ndek i
i lk çal??m alar hastan?n öm ür boyu k ullanabi lece?i k alp i m plantlar?n?yak ?nda
görebi lece?i m i zi n si nyalleri ni veri yor.
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M i k rosk opi k Yumu?ak Robotlar
Hastal?k lar?Önlüyor
?nsan dok ular?, organlar?yaralanm aya k ar??k orum ak gi bi fi zyoloji k
i ?levleri ni yeri ne geti rm e yetenek leri ni etk i leyebi len çe?i tli m ek ani k uyaranlara
m aruz k al?rlar. Bu tür uyaranlar?n canl?dok ulara i n vi vo ve i n vi tro olarak k ontrollü
bi r ?ek i lde uygulanm as?n?n, hastal??a yol açan k o?ullar?i ncelem ek i çi n etk i li
oldu?u k an?tland?. Ara?t?rm a Lab on the Chi p dergi si nde yay?nland?.
Ecole Polytechni que Fédérale de Lausanne?dan Selm an Sak ar'?n ara?t?rm a
ek i bi , hücreleri ve m i k ro dok ular?m ek ani k olarak uyarabi len m i k ro m ak i neler
geli ?ti rdi . Hücre büyük lü?ünde yapay k aslarla çal??an bu aletler, fi zyoloji k k o?ullar
alt?nda m i k rosk obi k ölçek te k arm a??k m ani pülasyon görevleri ni
gerçek le?ti rebi li yor.
Aletler, m i k ro-ak tüatörler ve lazer ???nlar?taraf?ndan k ablosuz olarak
etk i nle?ti ri len yum u?ak roboti k ci hazlardan olu?uyor. Mi k ro-ak ??k an çi pler de
i çerebi li yor ve böylece çe?i tli bi yoloji k num uneleri n yük sek veri m li k i m yasal ve
m ek ani k sti m ülasyonunu i çeren k om bi nasyon testleri ni yapabi li yor. Bi yoloji k
dok uyu m ani püle edebi len ve m ek ani k olarak uyarabi len m i k rosk obi k , hi drojel
bazl?k aslara sahi p, yum u?ak ve bi yo-uyum lu robotlar, hedefe yöneli k terapi
uygulam ak ve hastal???n te?hi si ve önlenm esi ne yard?m c?olm ak i çi n
k ullan?labi li yor.
Ara?t?rm ac?lar, ak si yon hali ndek i lok om otor si stem i gözlem ledi k ten sonra bu
fi k ri geli ?ti rdi ler. Selm an Sak ar proje fi k ri ni , ?Da??t?lm ?? ak tüatörleri n k as?lm as?ve
uyum lu m ek ani zm alar?n deform asyonu i le güçlendi ri len m odüler bi r si stem
olu?turm ak i stedi k .? di ye aç?k l?yor.
Si stem , uyum lu bi r i skelet olu?turm ak i çi n çe?i tli hi drojel bi le?enleri (lego
tu?lalar?ym ?? gi bi ) bi r araya geti rm eye ve i skelet i le m i k ro-düzenleyi ci ler aras?nda
tendon benzeri poli m er ba?lant?lar olu?turm aya dayan?yor. Çal??m an?n ba? yazar?
Berna Özk ale, "Yum u?ak ak tüatörleri m i z, yak ?n k ?z?lötesi ???k la etk i nle?ti ri ldi ?i nde
h?zl?ca k as?l?yor. Tüm nano ölçek li ak tüatör a??k as?ld???nda, çevresi ndek i ci haz
bi le?enleri ni çek i yor ve m ak i neye güç veri yor.? di yor.
Bu yöntem le bi li m i nsanlar?, beli rli yerlerde bi rden fazla m i k ro-ak tüaörü
uzak tan ak ti f hale geti rebi li yor. Mi k ro-ak ti üatörler her k as?lm a-gev?em e
döngüsünü m i li sani yeler i çi nde tam am l?yor. Bu tek noloji dok torlar taraf?ndan,
dok uyu m ek ani k olarak uyarm ak veya talep üzeri ne bi yoloji k ajanlar?n
veri lm esi nde m ek ani zm alar?harekete geçi rm ek i çi n m i ni k t?bbi i m plantlar olarak
k ullan?labi li r.
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Alzhei mer Beli rti leri ni Tespi t
Eden Sanal Gerçek li k Testi
Cam bri dge Üni versi tesi 'nden ara?t?rm ac?lar, sanal gerçek li ?i n (VR)
Alzhei m er hastal???n?n erken te?hi s edi lm esi nde m evcut testlerden daha etk i li
bi r araç olabi lece?i ni öne sürdüler.
Ara?t?rm a, beyi ndek i entorhi nal k ortek si n "i ç k üresel k onum land?rm a
si stem i ?ndek i hücreleri n, Alzhei m er hastal???nda i lk zarar gören yap?lar
oldu?u görü?ü üzeri ne k urulu. Bu nedenle, beyni n bu bölgesi ndek i zay?f
fonk si yonun tan?m lanm as?Alzhei m er ba?lang?c?n?n tespi t edi lm esi ni
sa?layabi li r.
Cam bri dge?li ek i p, dem ans ri sk i ta??yan hastalar i çi n bi r VR navi gasyon
testi geli ?ti rdi . Testi n ba?ar?l?bi r ?ek i lde tam am lanm as?n?n beyni n GPS
si stem i ni n i yi çal??t???n?gösterdi ?i ; Alzhei m er ba?lang?c?olan k i ?i leri n i se
ayn?testte daha k ötü perform ans gösterece?i varsay?larak i lerlendi .
Ara?t?rm ac?lar, VR si stem i denem eleri ni hafi f bi li ?sel bozuk lu?u olan 45
fark l?hasta ve ayn?ya?lardak i 41 k i ?i li k k ontrol grubu üzeri nde gerçek le?ti rdi .
Navi gasyon görevi nde hafi f bi li ?sel bozuk lu?u olan tüm hastalar, k ontrol
grubundak i lerden daha k ötü sonuçlar elde etti ler. Hafi f bi li ?sel bozuk lu?u olan
12 hastada Alzhei m er hastal???i çi n bi li nen bi yobeli rteçler de vard?ve bu
hastalar kendi gruplar?i çi ndek i di ?er hastalardan da k ötü perform ans
gösterdi ler. Yap?lan denem eler sonucunda VR navi gasyon görevi ni n hafi f
k ogni ti f bozuk lu?u olan dü?ük ve yük sek ri sk li hastalar?tespi t etm ede,
m evcut standart testlerden daha i yi oldu?u anla??ld?.
Çal??m an?n k ?dem li yazar?Dr. Chan, ?Bu çal??m ay?y?llard?r yapm ak
i sti yoruz; ancak sanal gerçek li k tek noloji si ni n bu ara?t?rm ay?hastalar?m ?zda
k olayl?k la gerçek le?ti rebi lece?i m i z bi r nok taya gelm esi ni bek li yorduk .
Alzhei m er hastal???n?n, beli rti leri ortaya ç?k m adan çok önce beyni etk i lem eye
ba?lad???n?bi li yoruz. Sonunda gündeli k tek noloji ni n, hastal???fark edi li r
nok taya gelm eden çok önce tespi t edebi lece?i bi r nok taya geli yoruz.? di yor.

Sa?l?k ta Fark Yaratanlar Yaz?Di zi si

Prof. Dr. M ehmet Ci hat Ünlü
Ank ara?da ba?lay?p ?stanbul?da devam eden,
say?lam ayacak k adar ba?ar?larla dolu 40 y?ll?k bi r
m eslek öyk üsü..
Pek çok ulusal ve uluslararas?ba?ar?lar?n?n
yan?nda, 2007 y?l?nda Türk ve Alm an t?bb?na
yapt???k atk ?lar dolay?s?yla Alm an Devleti ?ni n en
büyük ni ?an?olan ?Li yak at Ni ?an??n?alan Prof. Dr.
Mehm et Ci hat Ünlü, ba?ar?larla dolu hayat
hi k âyesi ni Health4.0 Magazi n ok urlar?i le payla?t?.

?Ki mya mühendi sli ?i bölümünde bi r y?l e?i ti m ald?m. Sonra
i çi mdek i t?p a?k ?n?k e?fetti m.?
1955 do?um luyum . Ö?reni m hayat?m ?n hem en hem en tam am ?Ank ara?da
geçti ; i lk ö?reti m , ortaö?reti m , li se ve ard?ndan üni versi te. Ank ara Üni versi tesi
T?p Fak ültesi ?ne 1973 y?l?nda gi rdi m . Esasen beni m hi k âyem de i lgi nç olan
nok ta, t?p a?k ?n?n daha sonra olu?m as?d?r. Üni versi te s?navlar?nda k i m ya
m ühendi sli ?i ni k azand?m ve bi r sene ok udum . Üç sene daha dayansayd?m
m ühendi s olacak t?m . Am a m ühendi sli k ok urken bu m esle?i n bana göre
olm ad???n?, i çi m de bi r t?p a?k ?oldu?unu fark etti m . Bu durum u ai lem le
payla?t???m da bana, ?tüm çocuk lu?un boyunca k üçük k üçük k ürdanlar?al?p
bi ze enjek si yon yapm aya k alk ???rd?n, seni n dok tor olaca??n o zam anlardan
belli ydi am a i lk seçi m i nde bi z sana engel olm ak i stem edi k ? dedi ler.
Ank ara T?p Fak ültesi 'nde 6 seneli k e?i ti m i n sonunda kendi m i yi ne ayn?
üni versi teni n Kad?n Hastal?k lar?ve Do?um dal?nda buldum ve orada i hti sasa
ba?lad?m .

?Alman hük ümeti ni n verdi ?i bi r burs arac?l???yla 80?li
y?llarda Hannover Üni versi tesi ?ne gi tti m.?
Ank ara T?p Fak ültesi gerçek ten bana çok ?ey k att?. O dönem de Ank ara
T?p Fak ültesi ve ?stanbul T?p Fak ültesi Türk i ye?ni n en öncü Kad?n Hastal?k lar?
ve Do?um k li ni k leri ne sahi pti ler. Hocalar?m ?z çok renk li ydi , Am eri k a ve
Alm anya ba?ta olm ak üzere yurt d???nda e?i ti m alan çok de?erli hocalar?m ?z
vard?. Hocalar?m ?zdan çok ?ey ö?rendi k .
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?hti sas?m ?n sonlar?na do?ru Alm an hük üm eti ni n DAAD (Deutscher
Ak adem i scher Austauschdi enst- Alm an Ak adem i k De?i ?i m Servi si ) di ye
adland?r?lan bi r bursunu k azand?m . Alm anlar beni 3 y?l boyunca Hannover
Üni versi tesi ?nde k adrolu olarak i sti hdam etti ler. Orada da çok ?ey ö?rendi m ,
üni versi te gerçek ten çok i yi bi r üni versi teydi . Hannover?e i lk olarak e?i ti m
am ac?yla 80?li y?llarda gi tti m , daha sonra tek rar davet etti k leri nde yi ne gi tti m .
Am a her seferi nde bana sunduk lar?çok cazi p tek li flere ra?m en kendi
fak ültem e ve ülkem e dönm eyi terci h etti m . Yurtd???ndak i bu süreç 3 - 3,5 y?l?
buldu. Ne ö?rendi m derseni z, Türk i ye?de henüz yap?lm ayan tüp bebek
tedavi si ni ö?rendi m . Am a aslen gururla söylem ek i stedi ?i m , alm ?? oldu?um
e?i ti m le Ank ara T?p Fak ültesi ?nde k li ni ?i m i zde açt???m ultrasonografi
üni tesi di r.
Alm anya?ya i lk gi tti ?i m de Türk i ye?de ultrasonografi henüz yayg?n
de?i ldi . 1984 y?l?yd?ve ultrason radyoloji k li ni k leri nde tek tük vard?. K?s?tl?
say?da ultrason yap?l?yordu. O y?llardan bugünü görm ek beni m i çi n çok
enteresan oldu. O y?llarda ald???m e?i ti m le ultrasonu tam yetk i li olarak
Hannover Üni versi tesi ?nde uygulad?k tan sonra yurdum a dönerek , Ank ara T?p
Fak ültesi ?nde ultrasonografi üni tesi ni açt?m ve çok uzun y?llar boyunca tüm
m eslek ta?lar?m a bu e?i ti m i verdi m . O jenerasyon ultrasonografi yi benden
ö?rendi ve daha sonrada bi r ç?? gi bi ark ada?lar?m di ?er ark ada?lara ö?retti ler.
Günüm üzde bak t???m ?z zam an ultrasonografi vazgeçi lm ez hale geldi .

?Tüp bebek tedavi si i çi n
hastalar?m?z?Avrupa?ya,
ço?unluk la da Belçi k a?ya
gönderi yorduk .?
Alm anya?ya daha sonrak i
gi di ?i m de de tüp bebek tedavi si ni
ö?rendi m ve Ank ara Üni versi tesi
tüp bebek üni tesi k urdum .
Kurdu?um uz m erkez i le Ank ara
Üni versi tesi , Türk i ye?de ba?ar?l?
tüp bebek tedavi si sonras?bi r
bebek dünyaya geti ren 3. m erkez
oldu. Halen bu m erkez ba?ar?i le
çal??m alar?na devam edi yor.
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Tüp bebek tedavi si geçti ?i m i z y?llar i çeri si nde ülke çap?nda çok geli ?ti .
Çok i yi hat?rl?yorum , 90?l?y?llarda m i k roenjek si yon yöntem i m i z yok tu ve
sadece k lasi k tüp bebek uygulam as?yapabi li yorduk . Mi k roenjek si yon yöntem i
uygulanam ad???ndan, hastalar?m ?z?Avrupa?ya ço?unluk la da Belçi k a?ya
gönderi yorduk . Am a ?u anda görüyorum k i bu hastalar ?i m di bi ze yurt
d???ndan geli yor. Günüm üzde ülkem i zde tüp bebek ba?ar?oranlar? o k adar i yi
k i , bunu gururla i fade edi yorum , art?k yurt d???ndan bi z tüp bebek hastas?
al?yoruz. Bu tablo y?llarca bu k onudak i çabalar?m ?z?n çok güzel bi r ürünüdür
ve bundan da gurur duyuyorum .
Alm anya?da ald???m e?i ti m ler ve
seyahatle sonras?döndü?üm de,
Ank ara T?p Fak ültesi pek çok
üni teye sahi p güncel çal??m alar
yapan bi r m erkez hali ne gelm i ?ti .
Daha sonra endosk opi k cerrahi
üni tesi ni k urarak art?k
am eli yatlar?m ?z?aç?k cerrahi i le
de?i l, laparosk opi k olarak
yapm aya ba?lad?k . Art?k
günüm üzde laparosk opi tüm ülke
çap?nda çok yayg?n bi r hal ald?ve
art?k ülkem i zi n en ücra k ö?eleri ndek i hastanelerde bi le yap?l?r hale geldi . Bu
tabloyu da ad?m ad?m geldi ?i m i z ba?ar?l?bi r nok ta olarak görüyorum .
?Günümüzde hek i mler

aras?nda, k ad?n hastal?k lar?ve do?um
bran??na olan i lgi ni n azalmas?beni üzüyor.?
Kad?n hastal?k lar?ve do?um beni m i deal bran??m d?, gi rm eyi arzu etti ?i m
ve halen çok severek yapt???m bi r bran?. Am a günüm üzde cerrahi bran?lar?n
hepsi nde oldu?u gi bi k ad?n hastal?k lar?ve do?um bran??na olan i lgi ni n de
azald???n?görm ek ten büyük üzüntü duyuyorum . Bu durum un sebepleri ni
hepi m i z bi li yoruz am a özetleyecek olursak ; bran??n yorucu ve gecesi gündüzü olm ayan bi r bran? olm as?, k om pli k asyon s?k l???n?n ni speten fazla
olm as?ve buna ba?l?olarak da bi r hek i m i n öm rü boyunca k azanam ayaca??
k adar yük sek m ebla?larda tazm i nat davalar?na m aruz k alm a ri sk i ni
söyleyebi li ri z. Ayr?ca günüm üzde baz?hastalar?n hak l?da hak s?z da olsalar,
hak aram a yöntem i olarak ?i ddeti terci h etm eleri ve tabi k i bi tm ek tükenm ek
bi lm eyen gece nöbetleri ; gece k alk ?p do?um a gi tm eler, genç t?p m ensuplar?n?
bu daldan uzak la?t?rd?. Ni tek i m görüyoruz k i TUS s?navlar?nda da k ad?n
hastal?k lar?ve do?um y?llar önce 1 num aral?terci h i ken, ?i m di sondan 2 ya da
3. terci h durum una dü?tü.
Yaz?n?n Devam?n?Okumak için T?klay?n?z..
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Hayatta Kalmak ?çi n Zombi
M oduna Geçen Bak teri ler
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Besi nsi zli k , anti bi yoti ?e veya yo?un UV ?????na m aruz k alm ak gi bi zorlu
k o?ullar alt?nda dahi bak teri ler, ana i ?levleri ni durdurarak uyk uda bek lem e
m oduna geçebi li yor ve hayatta k alm aya devam edebi li yor. Ko?ullar düzeldi ?i
zam an i se fonk si yon gösterm eye yeni den ba?layabi li yor.
Bi li m bi r süredi r bak teri leri n bu durum undan haberdar. Geçti ?i m i z günlerde
bi yologlardan olu?an bi r ek i p, bak teri leri geçi ci olarak ?ak ti f uyk u? di ye
beti m ledi k leri , bi r nevi zom bi m oduna geçi ren hayatta k alm a yöntem i ni ke?fetti .
Bak teri yel sa?k al?m tak ti k leri k onusundak i bu yeni bak ?? aç?s?, bak teri yel
enfek si yonlar?n anti bi yoti k tedavi si sonras??görünü?te? tedavi edi ldi k ten sonra
bi le nas?l ani den ortaya ç?k abi lece?i ni aç?k lam aya yard?m c?oluyor. Ayr?ca, i nsan
sa?l???na en büyük tehdi tleri nden bi ri olan anti bi yoti k di renci ni nas?l
yenebi lece?i m i ze dai r baz?i puçlar?elde edi lebi lecek gi bi görünüyor.
Nature Com m uni cati ons dergi si nde yer alan rapora göre Am sterdam
Üni versi tesi 'nden olan ek i p, toprak ta bulunabi len ve patojeni k olm ayan bi r
bak teri olan Baci llus subti li s hücreleri ni n beslenm e yetersi zli ?i k ar??s?nda
ya?am aya nas?l devam edebi ldi ?i ni i ncelendi . Ara?t?rm a i çi n, özelli k le
bak teri leri n kendi leri ni stresli durum lardan k orum ak i çi n k ulland?k lar?
k oruyucu bi r k aplam a olan endosporu üretem eyen bi r Baci llus subti li s türü
seçi ldi . Gözlem ler sonucunda, daha önceden bi li nen uyk u m odu hari ci nde, yeni
bi r m od ke?fedi ldi .
UvA Sw am m erdam Ya?am Bi li m leri Ensti tüsü?nden proje li deri Profesör
Leendert Ham oen, ?Ak ti f m od, uyk u m odu ve bu yeni m od aras?nda çok net
fark l?l?k lar gördük . Norm alde Baci llus çubuk ?ek li ndedi r; fak at aç k alan
bak teri ler neredeyse k üre hali ne geli nceye k adar k üçülür. Bak teri leri n norm alde
ak ti f olan her türlü i ?lem i sek teye u?rar. Ancak bak teri , t?pk ?uyk u m odundayken
spora geri ledi ?i ndek i gi bi tam am en durm az. Bak teri ler bölünm eye devam eder.
Bölünm e süresi dört günde bi r, yani norm alden yüz k at daha yava? ?ek i lde
gerçek le?i r.? di ye beli rtti .
Ara?t?rm ac?lar bu m odu, ?zay?f-besleyi ci büyüm e? anlam ?na gelen
?oli gotrofi k büyüm e m odu? olarak adland?rd?. Böylece bak teri leri n bölünm eye
devam ederken, m etaboli k olarak ak ti f k alm aya nas?l devam edebi ldi ?i
aç?k lanm ?? oldu. Ortam k o?ullar?düzeldi ?i nde, bak teri ler yeni k oloni ler
olu?turm aya devam edebi li yor. K?saca ?zom bi m odu?, anti bi yoti k baraj?gi bi
zorluk lara k ar??hayatta k alm ak i çi n oldukça etk i li bi r yöntem .

Sa?l?k ta Fark Yaratanlar Yaz?Di zi si

Prof. Dr. Özgür Kasapçopur
Müthi ? haf?zas?i le görenleri n hayran oldu?u,
hastas?na ?efk atle, ö?renci leri ne sevgi ve i lgi yle
yak la?an, yüzünden ek si k olm ayan sevecen
gülüm sem esi yle tan?nan Prof. Dr. Özgür
Kasapçopur, ba?ar?larla dolu hayat hi k âyesi ni ve
m eslek tek i an?lar?n?Health4.0 Magazi n ok urlar?
i le payla?t?.

?12 ya??ndak i k arde?i mi n k anser
nedeni yle vefat?, 15 ya??mda sa?l?k
alan?na i lgi mi art?rd?. Karar vermi ?ti m, dok tor olacak t?m.?
1963 ?stanbul Üsk üdar do?um luyum am a ?stanbul?lu de?i li m . Babam
?stanbul?da askerli k yaparken do?m u?um , aslen Konya Ere?li ?li yi m . ?lk ok ul,
ortaok ul ve li seyi Konya?da ok udum . Çok çal??k an bi r ö?renci ydi m . 15 ya??ndayken
benden 3 ya? k üçük k arde?i m i , beyi n tüm öründen k aybetti k . Karde?i m i n k ayb?
beni çok etk i ledi . 1978 y?l?nda onu k aybetti k ten sonra sa?l?k alan?na olan i lgi m her
geçen gün artarak devam etti . Her ?eyi sa?l?k alan?nda yapm ak ve dok tor olm ak
i sti yordum . 1980 y?l?nda üni versi te s?nav?nda Cerrahpa?a T?p Fak ültesi ?ni
k azand?m . Üni versi te vesi lesi yle ?stanbul?a ad?m ?m ?att?m ve o günden bu yana
?stanbul?da ya??yorum .
1980 de tan??t???m Cerrahpa?a?n?n her bi r k ö?esi nde an?m vard?r. O günden
beri ayr?lam ad?m . Ö?renci li k te i nsanlar önceli k li olarak kendi leri ne bi r rol m odel
ararlar ve çok ba?ar?l?hocalarla çal??m ak i sterler. Ok ulum da ö?retm enleri m i çok
i yi tan?yordum . Ö?renci li k y?llar?m da beni etk i leyen ve örnek ald???m i k i hocam
vard?. Bi ri gö?üs hastal?k lar?uzm an?i di , di ?eri i se çocuk hastal?k lar?uzm an?.
Çocuk hastal?k lar?bölüm ünde k adro aç?l?nca beni m i çi n çok de?erli olan
Hasan Yaz?c?hocam , i ntörn dok torluk yapt???m dönem de neden Çocuk Rom atolo?u
olm uyorsun dedi . Sa? olsun, bi zi m yi ne esk i hocalar?m ?zdan rahm etli ?ük ran
Yalç?nda?, o zam an Çocuk Sa?l???ve Hastal?k lar?Anabi li m Dal?ba?k an?yd?. Hasan
hoca, ?ük ran hocaya Özgür bu alanda i hti sas yaps?n dem i ?. Gerçek ten hocalar?n
k atk ?lar?çok önem li , i nsan bi rçok ?eyi hocalar?ndan ö?reni yor.
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?ük ran Yalç?nda? ve Hasan Yaz?c?hocam ?n k atk ?lar?yla bi rli k te, asi stanken
Çocuk Rom atoloji ?si nde çal??m aya ba?lad?m . Dünyada i lk Uluslararas?Çocuk
Rom atoloji Kongresi o y?llarda Prag?da yap?l?yordu. Daha henüz 2 y?ll?k
asi stanken 1988?de i k i gün tren yolculu?uyla gi di p k ongreye k at?ld?m ve
ard?ndan i k i günde de geri döndüm . Gördü?üm üz, ö?rendi ?i m i z bi rçok ?eyi
dönünce burada uygulad?k . K?saca çabayla, ?srarla bi r ?eyi i stem ek çok önem li ,
?srarla i stedi ?i ni z zam an her ?eyi yapabi li yorsunuz. Tabi k i di si pli nli çal??m ak
çok önem li , vazgeçm em ek çok önem li . Israr etm ek , vaz geçm em ek beyli k laflar
olarak görülebi li r am a vazgeçti ?i ni z anda k aybedi yorsunuz.

?Ömrümün üçte i k i si nden fazlas?n?n geçti ?i Cerrahpa?a,
ok uldan çok daha fazlas?d?r. Bi r yuvad?r. Bi r memlek etti r.?
Cerrahpa?a ok uldan çok bi r yuvad?r, bi r m em leketti r. 40 y?la yak la?an bi r
m eslek hayat?ve Cerrahpa?a?da geçen bu 40 y?l beni m hayat?m ?n özeti . Yuvam ?
çok sevi yorum , Cerrahpa?a?ya çok ?ey borçluyum . ?i m di bana nereli si n
dedi k leri nde aslen Konya Ere?li ?li olm am a ra?m en Cerrahpa?a?l?y?m di yorum .
Öm rüm ün üçte i k i den fazlas?burada geçti . Her yeri nde, her k ö?esi nde
an?lar?m ?z vard?r, yani Cerrahpa?a gerçek ten ok uldur. Hem k ültürel anlam da,
hem sanatsal anlam da, hem de bi li m sel anlam da her aç?dan i nsana çok ?ey
k atar. Cerrahpa?a?l?oldu?unuz zam an bi rçok ?eyi de burada ö?renm e i m k ân?na
sahi p oluyorsunuz.

Günüm üze k adar, burada bi rçok önem li ak ti vi teler yap?ld?. Am a ne yaz?k k i
bi rçok bi na zam an?n y?prat?c?etk i si ne dayanam ayarak y?k ?lm aya ba?lad?.
Üzücü bi r durum am a yeni den yap?lacak ve esk i i hti ?am l?günleri ne dönecek ti r.
Dedi ?i m gi bi her k ö?esi an?larla dolu. Tari hi dok uyu k orum am ?z laz?m . Bu tari hi
am fi lerde efsane di yebi lece?i m bi rçok hocadan ders ald?k . Bugün o
hocalar?m ?z?n adlar?am fi lerde ya?at?l?yor. Mi k robi yoloji de Ek rem Kadri
Unat?tan, Fi zyoloji de Meli ha Terzi o?lu?ndan ders ald?k . Meli ha hoca, hayat?n?
bi li m e verm i ? bi r k ad?nd?. Çok k ?sa boyuna ra?m en, dev gi bi bi r yüre?i vard?.
Yapt???ara?t?rm alar, bi li m e k att?k lar?, Türk i ye?dek i solunum fi zyoloji si ne
k atk ?lar?n?herkes bi li r. Çok büyük hocalard?. Patoloji hocam ?z?n ad?n?n veri ldi ?i
Tali a Bali Ayk an am fi si var. Tali a Bali Ayk an hocam ?z ba?ta olm ak üzere tüm
hocalar?m ?z, çok zor s?navlar yapard?, çok sert hocalard?. Am a en önem li si çok
çal??k an ve çok di si pli nli hocalard?. Hocalar?m ?z yapt?k lar?i ?ten bi r nebze olsun
ödün verm ezlerdi , ders 8:30?da m ?ba?layacak 8:29?da orada olurlard?. Bi r tane
dersleri ni k aç?rd?k lar?n?, çok hasta olsalar bi le evde yatt?k lar?n?bi lm em .
Unutam am , Gülnur Yi ?i t di ye bi r hocam ?z vard?. Babas?n?n durum unun çok a??r
oldu?unu bi li yorduk . Babas?n?vefat etti ?i günün ertesi günü sank i hi çbi r ?ey
olm am ?? gi bi s?n?fa geldi ve dersi ni anlatt?. Bi z m eslek i le i lgi li ne varsa bu
hocalardan ald?k .
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Ek oller önem li di r. Burada çocuk k li ni ?i ni n bi r ek olü, i ç hastal?k lar?n?n bi r
ek olü vard?r. ?çi nde dola?t???n?z k ori dorlar?, ?u anda bulundu?um uz bu yeri Sezai
Bedretti n Tüm ay?a borçluyuz. Türk i ye?dek i ça?da? anlam da pedi atri e?i ti m i ni
veren i k i nci k u?ak t?r. Bu bi nalar?elleri yle yapm ??t?r. Yan tarafta gördü?ünüz
cerrahi bi nas?n?Rudolf Ni ssen k urgulam ?? ve yapm ??t?r. Bunlar gerçek ten çok
önem li , dünden bugüne, bugünden yar?na k alabi lecek ?eyler.

??yi bi r bi li m i nsan?olmak i çi n si zden önce ve si zi nle bi rli k te
neleri n yap?ld???n?ve yaz?ld???n?bi lmeni z laz?m.?
En çok verm eyi sevdi ?i m
sem i nerleri n ba??nda ?Bi li m sel
ara?t?rm a nas?l yap?l?r ve yaz?l?r?
geli r. Bu sem i nerlerde bi li m sel
yöntem i anlatm aya çal???yorum .
Geçen hafta da Azerbaycan?da
Bak ü?de bi r üni versi tede
anlatt?m . En önem li si gözlem ;
bi rçok ?eyi hastalar?m ?zdan
ö?reni yoruz. ?yi bi r hek i m olm ak
i çi n m utlak a ok um ak ve günceli
tak i p etm ek gerek i yor. Art?k
bi lgi ye ula?m ak çok k olay, i yi m i
k ötü m ü tart???labi li r elbette am a
sa?l?k l?olan bi lgi yi de ay?rt
edebi lm e yetene?i m i z var. Çok
i yi genel t?p dergi leri var. Genel
t?p dergi leri ne bak arak neyi n i yi ,
neyi n k ötü oldu?unu neyi n daha do?ru oldu?unu ay?rt edebi lm e ?ans?m ?z çok
fazla, o yüzden de üye olup tak i p etm ek laz?m .
Günceli ok um ak gerek i yor. Herhangi bi r k onuda i yi bi r bi li m i nsan?olm ak
i sti yorsan?z (tabi k i bu her ?ey i çi n geçerli ; i yi bi r edebi yatç?, rom an yazar?veya i yi
bi r ?ai r olm ak i sti yorsan?z da geçerli ) si zden önce neleri n yaz?ld???n?, neleri n
yap?ld???n?bi lm eni z laz?m . Hele k i bi zi m gi bi h?zla de?i ?en bi r bi li m ortam ?nda
görev yap?yorsan?z, geçm i ?i bi lm ek yetm i yor. Ayn?zam anda m utlak a alan?n?zla
i lgi li herkesi n ne yapt???n?, si zi nle bi rli k te ayn?k onuda çal??an hek i m leri n de
di ?er ara?t?rm ac?lar?n da ne yapt???n?bi lm ek zorundas?n?z. O yüzden ben
uzm anlar?m ?za m utlak a sürek li olarak bütün Rom anoloji dergi leri ne bak m aya
çal??m alar?n?söylüyorum . Günceli tak i p etm ek çok önem li , günceli bi lm ez i seni z
zaten güncel bi r ?ey yapm a olana??n?z yok .
Yaz?n?n Devam?n?Okumak için T?klay?n?z..
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Sa?l?k Tek noloji leri Haberleri

Kaplumba?a Kabu?undan
?lham Al?narak ?nsüli n
Kapsülü Tasarland?
Di yabetle ya?am an?n gerçek leri nden bi ri olarak , hastalar?n her gün
kendi leri ne i nsüli n enjek te etm eleri gerek i r. ?nsüli ni daha k olay bi r ?ek i lde,
örne?i n bi r k apsül yutarak uygulayabi lm ek bu durum dak i hastalar?n yük ünü
büyük ölçüde azaltacak t?r.
MIT?li ara?t?rm ac?lar tam olarak bu dü?ünceyi hayata geçi rdi . Kapsül i nsüli n
?u ana k adar yaln?zca hayvanlarda denenm i ? olsa da, bu alanda kesi nli k le
heyecan veri ci bi r ba?lang?ç oldu. Bi r yaban m ersi ni büyük lü?ündek i k apsülün
i çi nde dondurularak k urutulm u? ve s?k ??t?r?lm ?? i nsüli n i çeren k üçük bi r i ?ne
yer al?yor ve m i de zar?na sal?narak enjek te oluyor. Mi de duvar?nda ac?
reseptörleri bulunm ad???ndan, hasta hi çbi r rahats?zl?k hi ssetm i yor.
Ancak i nsüli ni n yutulm as?yla i lgi li problem , k ana ula?m adan önce m i de
asi di taraf?ndan parçalanm as?yd?. Bu nedenle ara?t?rm ac?lar?n, k üçük i nsüli n
i ?neleri ni n rastgele sal?nm ak yeri ne sadece m i de duvar?na enjek te edi lm esi ni
sa?lam alar?gerek i yordu. Bu sorunu çözm ek i çi n i lham ?leopar
k aplum ba?alar?ndan ald?lar.
Leopar k aplum ba?alar?Afri k a'da bulunur ve tasar?m hari k as?k abuk lara
sahi pti rler. Di k kenarlar?n?n yük sek olu?u, e?er s?rt üstü dü?erlerse son derece
k ullan??l?olur. Bi li m i nsanlar?k aplum ba?a k abu?unun k onum unu
kendi li ?i nden düzenleyebi li yor olu?unu, bi lgi sayar m odellem esi ni tasarlam ak
i çi n k ulland?lar. Böylece m i deni n i çi nde kendi si ni do?ru ?ek i lde
yönlendi rebi len bi r k apsül yaratt?lar.
Sci ence 'ta yay?nlanan çal??m an?n yazarlar?nda Alex Abram son, ?Ki ?i ni n
hareket etm esi ya da m i desi ni n guruldam as?hali nde dahi , ci haz olm as?gereken
yönünden hareket etm ez.? di ye aç?k lad?.
Ci haz dom uzlar üzeri nde test edi ldi ?i nde, tüm i nsüli ni n k ana gi rm esi
yak la??k bi r saat sürdü ve herhangi bi r ters reak si yona neden olm ad?.
Kapsül, ?u an i çi n ti p 2 di yabetli bi r k i ?i ni n norm alde enjek te etm esi gereken
dozu verebi lecek ?ek i lde tasarland?; ancak i nsanlar üzeri nde denenm eden önce
daha fazla ara?t?rm a ve k li ni k çal??m aya i hti yaç duyuluyor.
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Sa?l?k Tek noloji leri Haberleri

M eme Kanseri Görüntülemesi
?çi n Prati k M RG
Mem e k anseri ço?u zam an, tehli keli X-???n?radyasyonu yayan m am ografi
k ullan?larak tespi t edi li yor. MRG (m anyeti k rezonans görüntülem e) i se
m am aografi ye göre daha yük sek çözünürlük lü görüntüler üretebi len ve daha
güvenli bi r görüntülem e yöntem i ; ancak m em e k anseri taram as?ve te?hi si
s?ras?nda baz?sorunlara yol aç?yor.
Sorunlardan bi ri , taranan vücut k ?sm ?na yerle?ti ri len ve görüntüyü üreten
MRG bobi nleri nden k aynak lan?yor. Yük sek k ali tede taram alar üretm ek i çi n,
bobi nleri n taranacak alan?n üzeri ne tam oturm as?gerek i yor. Mem e i se yap?s?
i ti bari yle, k i ?i den k i ?i ye fark l?l?k lar göstererek , çe?i tli ?ek i l ve boyutlarda oluyor.
Ti pi k bi r MRG taram as?yapm ak i çi n hastan?n, m em esi bobi n i le s?k ?ca
k aplanm ?? ?ek i lde yüzüstü yatm as?i steni yor. Bunu prati ?e dök m ek i se k olay de?i l;
çünk ü m em e MRG?si yapan tesi slerde çok say?da fark l?bobi n bulunm as?gerek i yot.
Böyle bi r ?ey m üm k ün olm ad???ndan, taram a yapt?rm ak hasta i çi n son derece
rahats?z bi r deneyi m e dönü?üyor. MRG?ni n m em e k anseri tespi ti nde
k ullan?lm as?n?n yaratt???bi r ba?k a sorun i se, gö?sün nefes alm a s?ras?nda hareket
etm esi , dolay?s?yla taram a yap?l?rken bi r çok ayr?nt?n?n k aydedi lem em esi .
Vi yana T?p Üni versi tesi 'nden ara?t?rm ac?lar, MRG?ni n yaratt???sorunlar?
farkederek i ?lem i n gerçek le?ti ri lm esi ni çok daha k olay hale geti rm ek ad?na
çal??m alar yürütüyor.
Ara?t?rm ac?lar?n yeni yak la??m ?nda, hasta yüzüstü yatm ak yeri ne s?rtüstü
uzan?yor. Üzeri ne, her bi ri bi lgi sayara ba?l?ve bi rbi ri ne e? olan 32 adet bobi nli özel
bi r yelek gi yi yor. Hasta s?rt üstü uzand???i çi n m em e düzle?i yor ve yele?i n bu
bölgeyle tem as k urm as?k olayla??yor. Bi lgi sayar, görüntüyü k ali bre etm ek ve nefes
alm an?n yaratt???si li k li ?i telafi etm ek i çi n k ullan?l?yor; böylece çok daha yük sek
k ali teli sonuçlar elde edi li yor.
Ayn?zam anda hasta, gelecek te geçi rece?i potansi yel bi r am eli yatta yatm as?
gereken pozi syonda oldu?undan, taram an?n bu pozi syonda yap?lm ?? olm as?
cerraha k olayl?k sa?l?yor. Yeni yak la??m ?n, m em e tüm örleri ni n lok ali ze edi lm esi ni
daha k olay ve h?zl?hale geti rece?i dü?ünülüyor.

Sa?l?k ta Fark Yaratanlar Yaz?Di zi si

Prof. Dr. Vahi t Özmen
Hayat?n?ö?renm eye ve ö?retm eye adam ?? örnek bi r
bi li m adam ?. Yapt???ve önderli k etti ?i bi li m sel
çal??m alar i le ö?renci leri , asi stanlar?, m eslek ta?lar?
ve hastalar?n?n sayg?ve sevgi si ni k azanan Prof. Dr.
Vahi t Özm en, ba?ar?larla dolu hayat hi k âyesi ni
Health4.0 Magazi n ok urlar?i le payla?t?.

?Hayali mde mühendi s veya pi lot olmak
vard??
1954 y?l?nda yedi çocuk lu bi r ai leni n 3. çocu?u
olarak Mu??ta dünyaya geldi m . O zam anlar Nahi ye Müdürlük leri vard?ve babam
Mu??a ba?l?bi r nahi yeni n m üdürlü?ünü yap?yordu. ?lk ok ul 1. ve 2.s?n?f?Mu??ta
Cum huri yet ?lk ok ulu?nda ok udum . Daha sonra babam ?n tayi ni nedeni yle i lk ok ulu
Van ?nönü ?lk ok ulu?nda tam am lad?m . Ok ula 3. s?n?fta ba?lad???m da henüz ders
s?ralar?gelm em i ?ti ve evden geti rdi ?i m i z sandalye ve m asalarla derslere
ba?lam ??t?k . Ortaok ul ve li seyi de Van Atatürk li sesi nde ok udum .
Atatürk Li sesi ?nde çok de?erli , bi zlere çok ?eyler k atan ö?retm enleri m i z vard?.
Ortaok ul ve li se y?llar?nda ba?ar?l?bi r ö?renci ydi m , o y?llarda li seyi bi ti ri nce
i n?aat m ühendi si veya pi lot olm a hayali m vard?ve li seyi derece i le bi ti renler Harp
Ok ullar?na m ülak atla al?n?yorlard?. Derslere haz?rlanm am ve ödevleri m de
babam ?n deste?i olm as?na ra?m en, yapaca??m e?i ti m i le i lgi li terci hleri m de
annem i n daha fazla etk i si oldu. Ni tek i m pi lot olm a hayali nden vazgeçti m ve
?stanbul Tek ni k Üni versi te?si ni n s?navlar?na gi rerek i n?aat m ühendi sli ?i ni
k azand?m . Ancak bi r y?l sonra t?p e?i ti m i ni n beni m i çi n daha uygun olaca??n?
dü?ünerek ?stanbul T?p Fak ültesi ?ne gi rdi m .
T?p fak ültesi ni n i lk y?l?n??stanbul Üni versi tesi Fen Fak ültesi i çi ndek i Ord.
Prof. Dr. Cem i l Bi lsel Konferans Salonu?nda say?lar?bi nlere ula?an di ?er
fak ülteleri n (Cerrahpa?a T?p, Veteri nerli k , Di ? Hek i m li ?i , Botani k ve Zooloji
Fak ülteleri ) ö?renci leri i le bi rli k te ok uduk . Çok deneyi m li hocalar?m ?zdan teori k
ve prati k uygulam al?dersler ald?k .
Fak ülteni n 2. y?l?n?Beyaz?t?tak i m erkez bi nada geçi rdi k . Fak ülte?m i zi n en
önem li s?n?f?olarak k abul edi len bu s?n?fta dersleri m i zi ordi naryüs profesör ve
çok tecrübeli profesörler veri r ve ayn?hocalar?m ?z bi zleri n yapt???prati k lere de
e?li k ederlerdi .
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Özelli k le anatom i dersi Nuretti n Berk ol am fi si ve k adavra salonlar?m ?z?
unutm ak m üm k ün de?i l. O am fi de ders veren anatom i hocam ?z Sam i Zan??n
dersleri nden bahsetm eden geçem eyece?i m . Hocam ?z 50 dak i k al?k dersi n en az
20 dak i k as?n?f?k ra ve sohbetle bi zlere ya?am dersleri vererek geçi ri rdi . ?k ti sat,
i ?letm e ve huk uk gi bi di ?er fak ültelerden ö?renci ler de gelerek bu dersleri zevk le
i zlerlerdi .

?Ord. Prof. Sadi Irmak Hocam?z, trene bi nece?i s?rada Si rk eci
gar?nda eli ne Atatürk ?ten gelen telgraf ula??yor..?
?k i nci s?n?fta di ?er unutam ayaca??m ?z hocam ?z, fak ültem i zde fi zyoloji ve
bi yofi zi k k ürsüleri ni n k urucusu olan ve ba?bak anl?k da yapan Ord.Prof.Dr.Sadi
Irm ak ?t?. Sadi Hocam ?z, kendi si ni n Atatürk taraf?ndan Berli n?e t?p e?i ti m i i çi n
gönderi li ?i ni , Si rkeci Gar??nda tren hareket etm ek üzere gelen telgraf?gözleri
dolarak anlat?rd?. Telgrafta ulu önderi m i z ba?ar?lar di lerken, ald?k lar?e?i ti m den
sonra ülkeleri ne bi li m ve tek noloji i çeren yeni li k lerle dönm eleri ni i stem ek tedi r..
Hocam ?z da Alm anya?da ba?ar?l?bi r ö?renci li k dönem i geçi rerek ülkem i ze ve
fak ültesi ne dönm ü?tür. Bu olay beni m de ya?am ?m da bi r e?i ti m gönüllüsü olarak
ülkem e hi zm et etm em i n tohum lar?n?ek m i ?ti r.
Tem el Bi li m ler bi nam ?z?n bi tm esi üzeri ne üçüncü s?n?fta Çapa?ya döndük .
Üçüncü s?n?fta da bi rbi ri nden de?erli patoloji profesörleri nden (Altan ?pli kçi ,
Münevver Yenerm an, Ferhunde Di zdaro?lu vs.) dersler ald?k .

?Ok ul ark ada??m?z?ö?renci olaylar?nda k aybetmek bi zlerde
ci ddi psi k oloji k travmaya neden oldu?
12 Eylül 1980 öncesi ö?renci olaylar?n?n yo?unla?t???bi r dönem di . Bi zi en çok
üzen olaylardan bi ri s?ra ark ada??m olan Bar?? Y?ld?r?m ??n bi r ö?renci olaylar?
s?ras?nda hayat?n?k aybetm esi ydi . Bu olay s?n?f olarak bi zlerde çok ci ddi bi r
psi k oloji k travm a yaratm ??t?.
Ö?renci yken yaz tati lleri m i
Van?da ya?ayan ai lem i n yan?nda
geçi ri yor ve Devlet
Hastane?si ndek i uzm anlar?n
k ontrolünde prati k yapm aya
çal???yordum . Bu s?rada genel
cerrahi uzm anlar?n?n çok zor
aci l durum larda verdi k leri
k ararlar ve yapt?k lar?cerrahi
gi ri ?i m ler beni m i hti sas k onusu
olarak cerrahi yi seçm em de
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etk i li olm u?lard?r.Ben fak ültede ok urken k arde?i m Berli n T?p Fak ülte?si nde
ok um aya ba?lad?.
O y?llarda yurt d???na gi tm em söz k onusu oluyordu, am a beni m
hayali m de sürek li olarak ?stanbul T?p Fak ülte?si nde ö?reti m üyesi olm ak vard?.
1978 y?l?nda fak ülteyi bi ri nci li k le bi ti rdi m . Bu beni m gelece?i m i çi n de önem li
bi r ba?ar?yd?. Van?dan geli p ?stanbul?a adapte olup böyle bi r ba?ar?ya ula?m ak
özgüveni m i art?rm ??t?.
Fak ülteyi bi ti rdi k ten sonra ayn?y?l aç?lan asi stanl?k s?nav?n?k azanarak ,
?stanbul T?p Fak ültesi Genel Cerrahi Kürsüsü?nde asi stan olarak göreve
ba?lad?m . Türk i ye?ni n en de?erli ve beceri k li cerrahi hocalar?n?n (Süleym an
Di rvana, Fi k ri Ali can, Ali Uras, Kaya Çi li ngi ro?lu, Yusuf Gök ?en, Meti n Ünal ve
di ?er hocalar?m ) yan?nda yeti ?m ek bi zleri n en büyük ?ans?yd?. Asi stanl???m ?n
2. y?l?nda fak ültem i zi n son s?n?f?ndak i ark ada??m Dr.Nevi n Kesk i n i le
evlendi m .
Asi stanl?k dönem i m i z çok s?k ve yo?un nöbetlerle geçti . 12 Eylül 1980
öncesi ve sonras?geli ?en olaylar sonras?geti ri len yaral?lar sank i bi r sava?
cerrahi si yap?yorm u? gi bi bi zleri n daha fazla cerrahi prati k yapm am ?z?
sa?lad?. O dönem de ülkem i zde ya?anan ek onom i k s?k ?nt?lar, cerrahi
m alzem elere ve di ?er aletlere ula?m am ?z?oldukça zorluyordu.

?Tav?anda deneysel endotok si k ?ok olu?turup, exchange
transfüzyon i le tedavi yi ara?t?rd?m.?
1982 y?l?nda Deneysel T?p Ara?t?rm a Merkezi ?m i zde (DETAM) yapt???m
bi r deneysel çal??m ada tav?anlarda endotok si k ?ok olu?turup, exchange
transfüzyonla bu ?ok un tedavi si ni ara?t?rm ??t?m . Daha sonra ayn?y?l genel
cerrahi uzm an?oldum .

?Darülaceze?yi d??ar?hi zmet sunumuna açt?k ?
E?i m ?stanbul T?p Fak ültesi Kad?n Hastal?k lar?ve Do?um Kürsüsü?nde
asi stan oldu?u i çi n m ecburi hi zm eti m i ?stanbul?da yapacak t?m . Sa?l?k
Bak anl????nda çek ti ?i m k ura sonucu Darülaceze Hastane?si ne geldi m .
Darülaceze, ?stanbul Büyük ?ehi r Beledi yesi ?ne ba?l?bi r sosyal k urulu?tu. 9
tane bi nas?vard?. Burada k i m sesi z çocuk lar ve bak ?m a m uhtaç k i ?i ler
k al?yordu. Hastanesi olm as?na ra?m en, yönetm eli ?i nde d??ardan hasta k abulü
m üm k ün de?i ldi . Burada di ? hek i m i dahi l 6-7 uzm an ark ada??m i le bi rli k te
görev yap?yorduk . S?n?f ark ada??m Dr.Hüseyi n Kesk i n de dâhi li ye uzm an?
olarak k urada buraya gelm i ?ti . Bi zleri n daha çok hastaya ula?abi lm esi i çi n
poli k li nleri d??ar?ya açacak bi r tek li f haz?rlayarak Darülaceze Müdürü Hi lm i
?ener Bey?e i letti m .

Yaz?n?n Devam?n?Okumak için T?klay?n?z..
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Yan?k Tedavi si ?çi n Di ji tal
Termografi
Kanada?da yer alan McGi ll Üni versi tesi ve Mek si k a?da yer alan Uni versi dad
Autonom a de San Lui s Potosi ?den k arm a bi r çal??m a grubu, yan?k yaralar?n?n
term ografi k taram alar?n?n anali z edi li ?i ni ve hastalar?n tedavi süreci ni
i yi le?ti rm ek i çi n bi r si stem geli ?ti rdi . Ek i p, i nvazi f olm ayan bi r görüntülem e
tek ni ?i olan di ji tal k ?z?lötesi term ografi yi , yaralar?n olu?tu?u günde ve tak i p eden
günlerdek i durum unu i ncelem ek i çi n k ulland?. K?z?lötesi term ografi , gözlem lenen
dok ular?n ?s?lar?n?gösteri yor; böyleli k le yüzeyi n alt?ndak i k an perfüzyonu gi bi
süreçlerle i lgi li i pucu al?nabi li yor.

Mak aleni n yazar?Dr. José Lui s Ram írez García Luna, ?Di ji tal k ?z?lötesi
term ografi , nesneler taraf?ndan yay?lan ?s?y?görselle?ti rm em i ze olanak sa?l?yor.
?nsan vücudunda ?s?em i syonu, dok ulara gi den k an ak ???na ba?l?d?r. Bu nedenle
yöntem i m i z, ci ltte bi r yara yata??ndak i k an perfüzyonunun dolayl?bi r ölçüm üdür.
Daha önce yap?lan bi r ara?t?rm a gösteri yor k i , ci lt s?cak l???o bölgedek i k an
ak ???yla k orelasyon gösteri yor. K?saca i yi le?en ve i yi le?m eyen yaralar?n s?cak l?k
paternleri ni n fark l?olu?undan yararlan?yoruz.? di yor.

Ara?t?rm a süreci nde ara?t?rm ac?lar, hangi tedavi ni n uygulanaca??na k arar
verebi lm ek i çi n k li ni k olarak yararl?bi r tahm i n k ural?geli ?ti rdi ler. Buna göre yara
olu?tuk tan sonrak i i lk bi rk aç gün boyunca term ografi k yara taram as?yap?ld?ve
gelenek sel terapöti k tedavi ler uyguland?. Sonuçlar daha sonra i ncelendi ve fark l?
yara ti pleri nde hangi tedavi leri n en i yi sonucu verdi ?i ni görm ek i çi n term ografi k
taram alarla k ar??la?t?rm a yap?ld?. Bu m etot sayesi nde fark l?yara ti pleri ni n en i yi
nas?l tedavi edi lece?i %90'l?k bi r do?ruluk pay?yla öngörülebi ldi .
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Si vri si nek ler ?çi n ?nsan Kan?n?
Ölümcül Hale Geti ren ?laç
S?tman?n Yay?lmas?n?
Azalt?yor
Bi li m i nsanlar?geçti ?i m i z y?l tesadüfi bi r ?ek i lde s?tm an?n üstesi nden
gelm ek i çi n yeni bi r yöntem ke?fetti ler: S?tm a ta??yan si vri si nek leri n, son
zam anlarda ba? bi ti ve uyuz tedavi si nde yayg?n olarak k ullan?lan
anti -parazi ti k i laç Iverm ek ti n'i k ullanm ?? bi r k i ?i ni n k an?n?em m esi
durum unda öldü?ünü fark etti ler.
Rastgele yap?lan bi r ara?t?rm a, tüm popülasyona her üç haftada bi r olacak
?ek i lde Iverm ek ti n veri ldi ?i tak ti rde çocuk luk s?tm as?epi zotlar?n?n yüzde 20
oran?nda azalabi lece?i ni gösteri yor. Ara?t?rm a sonuçlar?na Lancet Sa?l?k
dergi si nde yer veri ldi .
S?tm a, enfek te bi r si vri si ne?i n ?s?r???ndan yay?lan Plasm odi um parazi ti ni n
neden oldu?u tropi k al bi r hastal?k . ?nsanl???n s?tm aya k ar??sava??ndak i en
büyük engellerden bi ri i se s?tm a i lac?di renci di r. Y?llar i çeri si nde s?tm a
k aynak l?ölüm oranlar?n?n azalm as?ndan sonra, en veri m li s?tm a i laçlardan
bi ri olan artem i si ni ne k ar??di renç geli ?ti ren s?tm a parazi tleri nedeni yle
hastal?k la nas?l ba?a ç?k ?laca??k onusu yeni den gündem e geldi . Bu nedenle bu
yeni tedavi seçene?i ?u anda büyük önem arz edi yor.

Colorado Eyalet Üni versi tesi 'nden Dr. Bri an D. Foy, ?Iverm ek ti n, i nsan
k an?n?si vri si nek ler i çi n ölüm cül hale geti rerek hastal???n ba?k a i nsanlara
bula?m a olas?l???n?azaltm ?? oluyor. Iverm ek ti n, s?tm ay?k ontrol alt?na alan
böcek i laçlar?ve di ?er s?tm a i laçlar?yla k ar??la?t?r?ld???nda benzersi z bi r
etk i nli ?e sahi p oldu?undan; hastal???n rezi düel yay?lm as?yla m ücadele etm ek
i çi n s?tm ay?tedavi eden i laçlarla bi rli ke k ullan?labi li r.? di yor.

Sa?l?k ta Fark Yaratanlar Yaz?Di zi si

Prof. Dr. Kadi rcan Kesk i nbora
Ak adem i syenli k ve dok torlu?unun yan?nda sanatç?
k i ?i li ?i yle de tan?nan Prof. Dr. Kadi rcan Kesk i nbora,
ba?ar?larla dolu hayat hi k âyesi ni Health40 Magazi n
ok urlar?i le payla?t?.

2,5 ya??nda geçi rdi ?i m k aza ve uzun
süren tedavi dönemi dok torlu?a i lgi mi
artt?rd??
6 Ni san 1959?da Mardi n?de do?dum . Beni tabi p olm aya yönelten olay 2,5
ya??nda geçi rdi ?i m k azayd?. Annem i n anlatt???k adar?yla bi li yorum ; k azay?
ya?ad???m da 2,5 ya? ci var?ndaym ???m . Mardi n ve çevresi nde halen de s?k
k ullan?lan k üçük sandalyeler (tabure) vard?r. Evde oynarken aya??m k ay?yor ve
dü?erken çenem i tabureni n k ö?esi ne çarparak a?lam aya ba?l?yorum . Kazadan
bi r gün sonra annem ve babam çenem i n ?i ?ti ?i ni ve ?i ?li ?i n gi derek
büyüdü?ünü fark edi yorlar. ?i ?li k yan?nda huzursuzlu?um ve a?lam alar?m
artm ??. A?z?m ?açam az hale geli yorum . Beni hem en dok tora götürüyorlar.
Durum un ci ddi yeti ni gören dok tor beni Di yarbak ?r?a sevk edi yor. Di yarbak ?r?da
dok torlar de?erlendi rdi k ten sonra m üdahaleni n Ank ara ?artlar?nda olaca??n?
söyleyerek beni Ank ara?ya sevk edi yorlar.

Ank ara?da ai lem Prof. Dr. Ci hat Borçbak an Hocaya ula??yor. Am eli yat
edi li yorum . Çene kem i ?i nde çürüm ü? k ?s?m lar k ürete edi li yor. Sonrak i süreçte
bi rk aç ayda bi r çenem de bi r ?i ?li k beli ri rken a?z?m ?açm ak ta zorland???m ?,
yem ek yi yem edi ?i m i hat?rl?yorum . Çene kem i ?i m de olu?an osteom i yeli t,
tedavi süreci ni n uzam as?na sebep olm u?. Tedavi süreci nde bazen sabah ve
ak ?am , bazen günde 3 bazen de 4 sefer i ?ne olurdum . Çok net hat?rl?yorum ,
tedavi süresi nce sürek li eri trom i si n grubu i laç k ulland???m dan i laç
k utusundak i ?i rketi n a harfi ak l?m dan ç?k m ad?. Bu rahats?zl?k süreci m de i ster
i stem ez hek i m lere ve hek i m li ?e k ar??i lgi m i n olu?m as?n?sa?lad?. O y?llarda
çevrem dek i lere dok tor olaca??m ?söylerdi m ve sonunda dok tor oldum .
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"Abi mi n k i taplar?n?ok urdum. ?ngi li zcem i leri sevi yedeydi .
Haz?rl?k s?n?f?muafi yet s?navlar?n?k olay geçti m?
?lk ve orta ö?reni m i m i Mardi n?de tam am lad?m . Li se son s?n?fa
geçti ?i m i zde si stem de?i ?i k li ?i ne gi di lerek fen k olu Matem ati k ve FKB alt
dallar?na ayr?lm ??t?. Ok udu?um uz li se denem e li seleri nden bi ri olarak
seçi lm i ?ti . Matem ati k k olunu seçenler ve m ezun olanlar i stedi k leri bölüm e
gi debi li yorlard?. Hedefi m de t?p fak ültesi oldu?undan m atem ati k bölüm ünü
seçti m .
Hedefi m her zam an t?p olm as?na ra?m en arada m i m arl??a i lgi m oldu?unu
da hat?rl?yorum . Li seyi 1976 y?l?nda bi ri nci li k le bi ti rdi m . O y?llarda Hacettepe
önde gelen t?p fak ülteleri i çi nde ba??çek i yordu. Hacettepe?ye i lk 100 i çi nde,
i yi bi r puanla gi rdi m .
Hacettepe?de haz?rl?k s?n?f?n?atlam ak i çi n di l s?nav?n?da verm ek
gerek i yordu. ?ngi li zcem i yi oldu?u i çi n beni m aç?m dan sorun olm ad?. Ben
li sede ok urken abi m ?ngi li z Di li ve Edebi yat??nda ok uyordu, abi m i n k i taplar?n?
ok urdum . Li seden m ezun oldu?um da ak ranlar?m a göre ?ngi li zcem i leri
sevi yedeydi . Haz?rl?k s?n?f?m uafi yet s?navlar?i k i a?am al?ve a??r olm as?na
ra?m en k olayl?k la geçerek ö?reti m e do?rudan 1. s?n?fta ba?lad?m . Hacettepe
bi zi çok i yi e?i ti yor ve çok ?ey k at?yordu. O dönem lerde t?p tari hi m i zde i z
b?rak m ?? baz?hocalar?m ?zdan dersler ald?k .
1982 y?l?nda t?p fak ültesi nden m ezun oldum . 82 y?l?t?bbi yeli ler i çi n önem li
bi r y?ld?, çünk ü m ecburi hi zm et düzenlem esi 81 y?l?A?ustos ay?nda ba?lat?ld?.
82 y?l?m ezunlar?k i tle hali nde m ecburi hi zm ete gi den i lk m ezunlar i di .
Üni versi te ö?reni m i boyunca çok de?erli hocalar?m ?zdan dersler ald?k .
Örne?i n sosyali zasyon deni li nce i lk ak la gelen Prof. Dr. Nusret Fi ?ek
hocam ?zd?. Halk sa?l???ve sosyali zasyon Hacettepe T?p??n çok önem li
program lar?aras?nda yer al?yordu. Am a aç?kças?beni m gelece?i m i
?ek i llendi ren program lar?m ?n aras?nda sa?l?k oca??hek i m li ?i yok tu.
Ara?t?rm ac?olm ay?k ari yeri m de i lerlem eyi planl?yordum .
Hacettepe?de ok udu?um uz y?llarda 3. s?n?fta baz?stajlar i çi n hastaneye
al?nm aya ba?l?yorduk , 4. s?n?ftan sonra i se tam am en hastaneye geçi yorduk .
Hacettepe çok di si pli nli bi r ok uldu. Stajlarda günde i k i defa yok lam a
yap?l?rd?. Staj süresi nce görev yeri ni zden ayr?lam azd?n?z. Ö?renci ler
dersleri ni ak satt?k lar?nda hesap verm ek zorundayd?lar. Öyle k i 1- 2 saat
i zi nsi z bank aya para çek m eye gi tseni z yok yaz?l?rd?n?z. Hacettepe?de
özelli k le prati k te çok i yi yeti ?ti ri li yorduk . Hastanede oldu?um uz sürede aci l
servi se s?k s?k gi derdi k . Aci l servi stek i abi leri m i z, ablalar?m ?z bi zlerle i yi
i lgi leni yordu. Zi ra aci l servi si n yo?unlu?unda onlara da yard?m ?m ?z
dok unm u? oluyordu.

33 H EAL TH 4.0 M agazi n

?Daha staj?m?n i lk ay?dolmadan bi r çok do?um yapt?rm??t?m?
4. s?n?fta dört tem el bran?ta (dahi li ye, pedi atri , genel cerrahi , k ad?n
hastal?k lar?ve do?um ) staj al?yorduk . Bi zi m gruba 4. s?n?fa ba?larken i lk olarak
k ad?n hastal?k lar?ve do?um staj?denk gelm i ?ti . Hacettepe?ni n hem en
ark as?nda Ham am önü?ne bi r ç?k ?? var. Ham am önü?nde o zam anlar ad?Ank ara
Büyük Do?um evi olan sonras?nda Dr. Zek ai Tahi r Burak ad?veri len hastane
vard?. Ad?gi bi büyük bi r do?um evi ydi . Türk i ye?ni n her taraf?ndan hasta geli rdi .
Hastalar adeta ya?m ur gi bi ya?ard?. Hastanede büyük yo?unluk ta asi stan abi
ve ablalar?m ?z vard?. ?stek li ö?renci yi gördük leri nde asi stanlar adeta üzeri ne
ti trer, ö?retm ek i çi n eli nden gelen deste?i veri rlerdi . Daha staj?m ?n i lk ay?n?
doldurm adan bi r çok do?um yapt?rd?m .
Do?um yapt?rabi lm eni n ve
olaya hak i m olabi lm eni n
verdi ?i özgüven i le Ank ara T?p
hocalar?ndan Prof. Dr. Ali
Bey?in k ad?n do?um i le i lgi li
k i tab?n?(k i oldukça k al?n bi r
k i tapt?) i k i ay i çi nde ok udum
bütün m anevralar?yani do?um
yöntem leri ni ö?rendi m . O
süreçte k ad?n hastal?k lar?ve
do?um uzm an?olm aya çok
heveslenm i ?ti m . Bu staj?n bana
çok k atk ?s?oldu, cerrahi
i ?lem ler (epi zyotom i ) dahi
yapm a ?ans?m olm u?tu. Daha
sonra di ?er stajlar?ald?kça k ad?n hastal?k lar?ve do?um uzm anl???na olan
i lgi m azald?. 4. s?n?ftan 5. s?n?fa geçi nce de göz hastal?k lar?uzm anl???na k arar
verdi m .
T?p bi li m i çok zengi n, Nam ?k Kem al Üni versi tesi T?p Fak ültesi ?ni n k urucu
dek anl???n?yapt???m dönem de 44 ana bi li m dal?var i ken ?i m di 50?ni n
üzeri nde anabi li m dal?var.

?Hacettepe?ni n en i yi oldu?u alanlardan bi ri de pedi atri ?
1982?de m ezun olm am ?n üzeri nden oldukça uzun bi r süre geçm esi ne

ra?m en pedi atri hocam ?z ?i nasi Özsoylu?yu hi ç unutam ?yorum . Hacettepe?ni n
o y?llarda en i yi oldu?u alanlardan bi ri de pedi atri i di . O zam anlar 4. s?n?fta
stajdayken ve 6. s?n?fta i ntörn dok tor i ken adeta asi stan gi bi çal??t?r?l?yorduk .
?i nasi hocam ?z tam bi r k i tap k urduydu, k ütüphaneden ç?k m azd?. Toplant?lara
geci k ti ?i ni hi ç görm edi m . Çok k i bar bi r ak adem i syendi .
Yaz?n?n Devam?n?Okumak için T?klay?n?z..
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Deneysel Fek al
Transplantasyondan ?k i Y?l
Sonra Çocuk Oti zmi nde
Beli rti ler Yüzde 45 Azald?
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?k i y?l önce 18 çocu?a, oti zm spek trum bozuk lu?u (OSB) i le i li ?k i li
sem ptom lar?gi derm ek i çi deneysel bi r fek al transplantasyon uyguland?.Sci enti fi c
Reports'ta yay?nlanan bi r tak i p çal??m as?nda ara?t?rm ac?lar, çocuk lardak i OSB
sem ptom lar?nda yüzde 45, gastroi ntesti nal sem ptom larda yüzde 58 azalm a
oldu?unu beli rti yorlar.
Ari zona Eyalet Üni versi tesi Bi yotasar?m Ensti tüsü'nden Profesör Rosa
Krajm alni k -Brow n, ?Ba??rsak lar?m ?zda ya?ayan m i k roplar i le beyne gi den
si nyaller aras?nda çok güçlü bi r ba?lant?bulduk . Transplantasyonun ard?ndan i k i
y?l sonra, çocuk lar?n durum u i yi ye gi di yor.? di yor.
Ba?ta nörogeli ?i m sel bi r bozuk lu?u ba??rsak tak i bak teri lerle i li ?k i lendi rm ek
m ant?k s?z gi bi görünse de, bi rçok yak ?n tari hli çal??m a ba??rsak m i k robi yom unun
genel sa?l?k ve davran??lar üzeri nde ne k adar etk i li oldu?unu gösteri yor. Bu
nedenle, hastaya daha zengi n bi r ba??rsak m i k rofaunas?veri lm esi esas?na
dayanan fek al transplantasyon yöntem i ne t?bbi i lgi art?yor. Fek al transplantasyon
bugüne k adar bi li ?sel i ?lev azalm as?ndan obezi teye k adar pek çok rahats?zl???n
i yi le?ti ri lm esi nde k ullan?ld?.
Bu çal??m ada ara?t?rm ac?lar, 18 çocuk ta OSB sem ptom lar?n?, i k i haftal?k bi r
anti bi yoti k tedavi si , ba??rsak tem i zli ?i ve yük sek doz i le ba?lay?p gi derek azalan
fek al m i k robi yota nak li i çeren bi r yöntem olan Mi k robi yal Transfer Terapi si (MTT)
k ullanarak hafi fletm eye çal??t?lar.
Tedavi den önce OSB tan?s?alan çocuk lar?n m i k robi yom lar?, k ontrol
grubundak i nöroti pi k çocuk grubundak i lerden daha az çe?i tli li k i çeri yordu.
Bi fi dobacteri a ve Prevotella gi bi baz?"i yi " bak teri su?lar?ndan yok sundular. Ancak
fek al transplantasyon tedavi si i le bu durum de?i ?erek m i k robi yal çe?i tli li k artt?
ve i k i y?l boyunca da böyle olm aya devam etti .
Tedavi uygulanan çocuk larda, i k i y?l önceye k ?yasla OSB sem ptom lar?nda
yüzde 45'li k bi r dü?ü? görüldü. Deneyi n ba?lang?c?nda, çocuk lar?n yüzde 83'ünde
görülen "?i ddetli " olan OSB sem ptom lar?, yüzde 17'ye k adar dü?tü. Çocuk lar?n
yüzde 39'unun durum u i se "hafi f" veya ?orta dereceli ? olarak beli rlendi .
Gastroi ntesti nal problem lerde de benzer ?ek i lde önem li bi r dü?ü? oldu (yüzde
58). Ara?t?rm aya k at?lan OSB tan?s?k onm u? k i ?i leri n yüzde 30 i la 50'si bu
anlam da olum lu etk i lendi .
Bu nedenle tedavi , özelli k le günlük ya?am ?etk i leyebi lecek ?i ddette OSB
sem ptom lar?gösteren k i ?i ler i çi n son derece üm i t veri ci bi r uygulam a olabi li r.
Ancak uzm anlar bunun tek ba??na bi r tedavi kesi nli k le olm ad???n?, OSB?ni n
baz?sem ptom lar?n?ve s?k l?k la ortaya ç?k an gastroi ntesti nal problem leri
hafi fletm ek i çi n k ullan?labi lecek bi r tedavi ni n yaln?zca i lk a?am as?oldu?unun
alt?n?çi zi yorlar.
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Postpartum Depresyonu ?çi n
Yeni ?laç
Spesi fi k olarak do?um sonras?depresyon tedavi si i çi n geli ?ti ri len yeni bi r
i lac?n i lk onay?, 19 Mart?ta ABD G?da ve ?laç ?daresi (FDA) taraf?ndan veri ldi .
FDA, brexanolone ad?veri len i lac?n bi r sa?l?k k urulu?unda t?bbi gözeti m
alt?nda ve 60 saat boyunca (2,5 gün) i ntravenöz yoldan veri lm esi gerek ti ?i ni
beli rti yor. New York 'tak i Zucker Hi llsi de Hastanesi 'nde k ad?n sa?l???di rek törü
Dr. Kri sti na Deli gi anni di s, ?Brexanolone, depresyon i çi n ?u ana k adark i
onaylanm ?? i laçlar aras?nda en i yi sonuç veren oldu.? di yor.
?laç, i nsanlar?n vücutlar?nda do?al olarak üretti k leri allopregnanolone adl?
steroi di n senteti k bi r versi yonu. Allopregnanolone, progesteronun bi r ürünü
olarak beyi nde, yum urtal?k larda ve ham i leli k s?ras?nda plasentada üreti li yor.
Gebeli k te allopregnanolonun k anda art?? gösterdi ?i ve do?um dan sonra
h?zla dü?tü?ü bi li ni yor. Steroi d sevi yeleri ndek i dalgalanm alar?n baz?k ad?nlarda
depresyon ve ank si yeteye yol açabi lecek ?ek i lde beyi ndek i de?i ?i k li k leri
teti k leyebi lece?i dü?ünülüyor.
Brexanolone'un do?um sonras?depresyon tedavi si nde nas?l çal??t???tam
olarak net de?i l; ancak i lac?n, do?um sonras?depresyonu olan k ad?nlarda
vücudun anorm al düzeydek i stres tepk i si ni de?i ?ti rdi ?i dü?ünülüyor. ?laç,
bi rçok beyi n fonk si yonunda rol oynayan GABA reseptörleri ne ba?lan?yor.

Fark l?bi r tedavi türü
Dr. Deli gi anni di s, Brexanolone'un GABA reseptörleri ne ba?lanm ayan di ?er
depresyon i laçlar?ndan fark l?bi r ?ek i lde çal??t???n?beli rti yor. Brexanolone
üzeri nde yap?lan çal??m alar, i lac?n h?zl?ve etk i li sonuçlara sahi p oldu?unu
gösteri yor. Deli gi anni di s, do?um sonras?depresyonu olan yak la??k 250 k ad?n?n
üzeri nde ve 60 saat süreyle yap?lan k li ni k denem ede brexanolone alan
k ad?nlar?n yüzde 50'si ni n, plasebo alan k ad?nlara k ?yasla art?k k li ni k olarak
depresyonda olm ad???n?beli rtti . (Kli ni k depresyon, k ad?nlara depresyon puan?
veren bi r anket k ullan?larak de?erlendi ri ldi .)
Brexanolone alan baz?k ad?nlar a??r?sedasyon ve bi li nç k ayb?ya?ad???i çi n,
FDA i lac?n gözeti m alt?nda uygulanm as?gerek ti ?i ni n de alt?n?çi zi yor.

Sa?l?k ta Fark Yaratanlar Yaz?Di zi si

Prof. Dr. ?smai l Tayfun Uzbay
Tüm ya?ad???s?k ?nt?lara ve k ?rg?nl?k lar?na ra?m en
bi li m e olan i lgi si ni ve çal??m a azm i ni asla
k aybetm eyen, ö?renm eye ve ö?retm eye devam
eden üretken bi li m i nsan?Prof. Dr. ?sm ai l Tayfun
Uzbay, ba?ar?larla dolu hayat hi k âyesi ni Health40
Magazi n ok urlar?i le payla?t?.

?Önceli k le Türk i ye Cumhuri yeti ?ni n
k urulu? felsefesi nden çok etk i lendi m?
Bi li m i çok sevi yorum ve k ar??n?zda profesyonel
bi r bi li m i nsan?olarak si zlerle bu görü?m eyi
yap?yorum . Ben her ?eyden önce Türk i ye Cum huri yeti ?ni n k urulu?
felsefesi nden çok etk i lendi m . Gazi Mustafa Kem al Atatürk di yor k i ; ?Beni m
m anevi m i ras?m bi li m ve ak ?ld?r. Benden sonra beni beni m sem ek i steyenler
bu tem el ek sen üzeri nde ak ?l ve i lm i n rehberli ?i ni k abul ederse beni m m anevi
m i rasç?lar?m olur.? Türk i ye?de bi ri si ak adem i syen olm u? ve bu felsefeyi
beni m sem i ? i se Atatürk ?ün m anevi m i rasç?s?olm u? dem ek ti r. Ben de kendi m i
Atatürk ?ün m anevi m i rasç?lardan bi ri olarak k abul edi yorum .
Ben 1959 y?l?nda Ordu?nun Ünye i lçesi nde dünyaya geldi m . ?lk ok ul, ortaok ul
ve li seyi Ünye?de ok udum . 1965?ten 1970?e k adar Anafarta ?lk ok ulunda ok udum .
Ok ulum uz güzel bi r bahçesi olan ah?ap bi r bi nayd?. ?lk ok ulda ok udu?um
y?llarda, bi ri sa?l?k di ?eri i se uzay bi li m leri alan?nda dünyada i k i önem li olay
gerçek le?ti . Sa?l?k bi li m leri k onusunda beni en çok etk i leyen Güney Afri k al?
cerrah Dr. Chri sti aan Barnard??n 3 Aral?k 1967?de gerçek le?ti rdi ?i k alp nak li i di .
O zam anlarda i leti ?i m ve haber a??bugünk ü gi bi de?i ldi . Bu haberi annem i n
abone oldu?u ve haftada bi r evi m i ze gi ren Hayat m ecm uas?ndan ö?renm i ?ti m .
O zam anlar bi r i lk ok ul ö?renci si olm am a ra?m en haber beni çok etk i lem i ?ti .
Haberi tek rar tek rar ok udum . Bu olaydan çok etk i leni p Dr. Barnard?a hayran
olm u? ve onun gi bi bi r cerrah olm a hayalleri k urm u?tum .
?k i y?l sonra 1969?da yi ne i lk ok uldayken Nei l Arm strong Ay?a ayak basan i lk
i nsan olm u?tu. Bu haberi de yi ne radyo, gazete ve haftal?k dergi lerden tak i p
etm i ?ti m . Dedi ?i m gi bi , o zam anlar sadece radyo ve gazete var; gazete Ünye?ye
geli yor am a önem li bi r haberi ancak bi zler 1,5 gün sonra ö?reni yoruz.
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Neden 1,5 gün di yorum , günlük gazeteni n da??t?m arac?ndan Ünye?dek i
gazeteci ye ula?m as?çok defa ö?le saatleri ni buluyordu. Nei l Arm strong?un
aydak i m e?hur yürüyü?ünden sonra da astronot olm a ve uzaya gi tm e hayalleri
k urm u?tum .

?Oyunlar?m ak ranlar?ma hi ç benzemi yordu?
Ark ada?lar?m ya?lar?na uygun çocuk oyunlar?oynarken beni m oyunlar?m
bi raz gari p ve onlardan fark l?i di . Ben oyunlar?m da ya aya gi den i lk Türk
astronot oluyordum ya da tam te?ek k üllü am eli yathane gi bi yapt???m odam da
peçete i le bi r cerrah gi bi m aske tak ?p, annem i n yast?k lar?ndan yapt???m m aket
i nsanlar üzeri nde am eli yatlar yap?yordum . Babam da bu çocuk norm al
çocuk lar gi bi oynam ?yor di ye endi ?eleni yordu.
Gali ba ya bi r hay?rsever ok ulum uza ba???ta bulunm u?tu ya da bi r yerden
para gelm i ?ti ; yani ok ulun paras?vard?. O zam anlar ok ul m üdürüm üz Allah
rahm et eylesi n, Hasan Sevi ndi k hocam ?zd?ve i lk ok ul ö?retm eni m Günay
Canarslan i le bu para i le ok ula bi r ?eyler alm ak i çi n ö?renci ler aras?nda anket
yapt?lar. Ok ulum uzun daha tram pet tak ?m ?olm ad???ndan m i li bayram larda,
geçi t törenleri nde bi z ek i bi olan ok ullar?n yan?ndan yürüyorduk . Yap?lan
ankette en çok oy tram pet tak ?m ?k urulm as?na ç?k m ??t?. Sonras?nda oylar
voleybol topu, futbol topu gi bi çocuk lar?n i lgi si ni çekecek ?eylere ç?k m ??t?.
Beni m i ste?i m i se ok ula m i k rosk op ve telesk op al?nm as?yd?. Müdürüm üz
Hasan Sevi ndi k beni ça??rd?ve ??stek leri n çok etk i leyi ci , çok etk i lendi m am a
ço?unluk bunlar?talep etm em i ?? dedi . Yani daha i lk ok ulda bi li m e ve
ara?t?rm aya bi r hayli m erak ?m vard?.
O zam anlar?n ünlü haftal?k dergi leri nden bi ri de Fotorom an?d?. Annem bu
haftal?k dergi ye de aboneydi . Çar?am ba günleri eve si yah beyaz bask ?l?
Fotorom an geli rdi . ?çi nde çok güzel hi k âyeler olurdu. Kork u i si m li hi k âye beni
çok etk i lem i ?ti . Konusu ?talya?da bi r k li ni k te geçen hi k âyede ?i zofreni hastas?
olm ad???halde ?i zofreni hastalar?n?n bulundu?u bi r k li ni ?e k apat?lan Ceci li a
i si m li bi r genç k ?zla, k li ni ?e sonras?nda gelen ve Ceci li a?n?n hasta olm ad???n?
fark ederek ya?l?k li ni k yöneti ci si Profesör Osw aldi ?ye bunu k an?tlam aya
çal??an i deali st dok tor Dari o?nun m ücadelesi anlat?l?yordu. K?z?n zengi n
ak rabalar?k ?z?m i rastan pay alm as?n di ye hasta gi bi gösteri p k li ni ?e
k apatm ??lard?.
Bu rom anda bi r psi k i yatri k li ni ?i ni n i ?leyi ?i , psi k i yatri dok torlar?, ruh
hastalar?, ?i zofreni ve ?i zofreni n nelere m al olabi lece?i gi bi k onularda bi lgi ler
de edi nm i ?ti m . Bu beni çok etk i ledi . Kalp nak li yap?ld???i çi n bi r daha
yapm an?n anlam ?yok tu. Aya gi tm e fi k ri m den de vaz geçm i ?ti m . Hem
yük sek li k k ork um un olm as?hem de ok ula telesk opun al?nm am as?i lgi m i
k aybetm em e neden olm u?tu.
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?Hedefi m büyük ; i leri de i yi bi r beyi n cerrah?olaca??m ve i lk
beyi n nak li ni yapaca??m?
?i zofreni hastal???n?n tedavi si ni n olm ad???n?ö?reni nce i leri de i yi bi r beyi n
si ni r cerrah?olaca??m ve i lk beyi n nak li ni ben yapaca??m di ye yeni bi r hedef
geli ?ti rdi m . .
Hi potezi m de sa?lam d?; Dr. Barnard k alp am eli yat?nda hasarl?k albi al?p
sa?lam k albi yeri ne k oyup hastay?sa?l???na k avu?turuyordu. Ben de ?i zofreni
olan beyni al?p sa?lam bi r beyi nle de?i ?ti ri rsem hastal?k ortadan k alk ar di ye
dü?ünm ü?tüm . Ö?retm enleri m m adem böyle büyük hedefleri n var, dok tor,
hatta beyi n cerrah?olm ak i sti yorsun o zam an i yi bi r e?i ti m alm an laz?m
di yerek beni yönlendi ri yordu.Babam Ünye?de pastanesi olan k üçük bi r esnaft?.
Günüm üzde o pastaneyi halen i ?letm eye çal???yor. Ünye?de ok uyorsun ve hedef
büyük .
?yi bi r e?i ti m i n yolu Ank ara?dak i TED Koleji ve bi rk aç i ldek i benzer
k olejlerden geçi yordu. ?lk ok ul sonras?bu k olejlere gi rm ek i çi n o zam anlar
s?nav yap?l?rd?. O zam ank i ad?yla Sam sun Maari f Koleji önem li bi r ok uldu ve
yat?l?k ?sm ?da vard?. Üsteli k Ünye?ye de yak ?nd?. ?lk ok ul 5. s?n?fta k olej
s?navlar?na gi rdi m . En ba?a da Sam sun Maari f Koleji ?ni yazm ??t?m ; fak at
hi çbi ri ni k azanam ad?m . ?lk defa test s?nav?yla k ar??la?m ??t?m . Bu s?nav?
k azansayd?m hayat?m da ne de?i ?i rdi bi lem i yorum .
Maari f k oleji ne gi rem eyi nce m ecburen Ünye Ortaok ulu?na sonra da Ünye
Li sesi ?ne gi tti m (1973-1976). O y?llarda Ünye Li sesi ?nde k i m ya, fi zi k ve bi yoloji
laboratuvar?vard?ve o zam an i çi n bana göre hari k a bi r e?i ti m si stem i vard?.
Ö?renci ler ortaok uldak i fen ve edebi yat ba?ar?durum lar?na göre li seni n bi ri nci
s?n?f?nda fen ve edebi yat di ye i k i ayr?k ola ayr?l?yordu. Ortaok uldan sonra bi r
olgunluk s?nav?yap?l?yordu. Bu s?nav tüm tem el derslerden yap?l?yor ald???n?z
ortalam a puan i le fen ve sosyal derslerdek i puan?n?z li sede hangi k ola devam
edece?i ni zi beli rli yordu.
Edebi yat k olu fen dersleri ni çok az al?yorlar, buna k ar??l?k sosyal bi li m ler
alan?n?n dersleri daha a??rl?k l?ok utuluyordu. Li se i k i nci s?n?fta fen k olu
Matem ati k ve Tabi i Bi li m ler (ya da Bi yoloji ) olarak yi ne i k i ye ayr?l?yordu; bunu
da m atem ati k ve bi yoloji dersi ndek i perform ans?n?z beli rli yordu. Önce
ortaok ul fen dersleri ortalam am i le li seni n fen k oluna, sonra da bi yoloji
ortalam am oldukça yük sek oldu?undan Tabi i Bi li m ler k oluna ayr?ld?m . Bence
güzel bi r si stem di .
Bi r daha s?nava gerek si ni m duym adan ö?renci leri yetenek leri ne göre f?rsat
e?i tli ?i ve hak k ani yet çerçevesi nde k ategori ze edi yordu. Tabi i Bi li m ler
bölüm ünde m atem ati k ders saati az, bi yoloji ni n i se fazlayd?. Fi zi k ve k i m ya
gi bi tem el dersler her i k i k olda da i hm al edi lm i yordu.
Yaz?n?n Devam?n?Okumak için T?klay?n?z..

40 H EAL TH 4.0 M agazi n

Sa?l?k Tek noloji leri Haberleri

Domuz Beyi n Hücreleri
Ölümden Bi rk aç Saat Sonra
K?smi Olarak Canland?r?ld?
ABD'li bi li m i nsanlar?dom uzlar?n beyi nleri ni , ölüm leri nden dört saat sonra
k ?sm en canland?rd?. Elde edi len bulgular ölüm le ya?am aras?ndak i çi zgi ni n
tart???lm as?na yol açabi li rken, Alzhei m er gi bi hastal?k lar?n daha i yi anla??lm as?n?
sa?layabi li r.
Deneyde beyi n hücreleri ni n ölüm ünün durdurulm as?ba?ar?ld?ve beyi ndek i
baz?ba?lant?lar?n yeni den k uruldu?u tespi t edi ldi ; fak at beyi nde bi li nç veya
fark ?ndal?k olu?m ad?. Sürpri z bulgular, beyni n k an ak ???durduk tan bi rk aç dak i k a
sonra geri döndürülem ez bi r ?ek i lde i ?levsi zle?ti ?i fi k ri ni n sorgulanm as?na yol
aç?yor.

Deney yöntemi neydi ?
32 adet dom uz beyni bi r m ezbahadan al?nd?ve dört saat sonra Yale
Üni versi tesi 'nden bi r ek i p taraf?ndan geli ?ti ri len bi r si stem e ba?land?. Bu si stem
beyne nabz?and?ran bi r ?ek i lde özel bi r s?v?pom palad?. S?v?da ok si jen ta??m as?
i çi n k an ve beyi n hücreleri ni n ölüm ünü durdurm ak i çi n i laçlar vard?. Dom uz
beyi nleri alt?saat boyunca bu s?v?yla beslendi .

Ara?t?rmadan ne ö?rendi k ?
Nature dergi si nde yay?nlanan ara?t?rm a, beyi n hücreleri ni n ölüm ünün
azalt?ld???n?, dam arlar?n tek rar i ?lev k azand???n?ve bi r m i k tar beyi n ak ti vi tesi
gerçek le?ti ?i ni gösteri yor. Beyi n hücreleri ni n bi rbi ri yle i leti ?i m k urm as?na
yarayan si napslar?n da faal oldu?u ortaya ç?k t?. Norm al bi r beyni n i hti yaç
duydu?u k adar ok si jen pom palanan dom uz beyi nleri , i laçlara da canl?bi r beyni n
verece?i türden tepk i ler verdi . Bütün bunlar, dom uzlar?n k afalar?kesi ldi k ten
sonrak i 10 saat i çi nde gerçek le?ti . Beyi nleri n elek troenselogram (EEG)
taram as?nda, bi li nç veya fark ?ndal?k anlam ?na gelecek beyi n çap?nda elek tri k
ak ti vi tesi ne dai r bi r bulguya i se rastlanm ad?.
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Ara?t?rm a beyi nleri n nas?l öldü?üne dai r fi k i rleri de?i ?ti rm e potansi yeli
ta??yor. Esk i den, ok si jeni n kesi lm esi yle bi rli k te beyi n hücreleri ni n h?zl?ca öldü?ü
tahm i n edi li yordu. Yale Üni versi tesi 'nden nörobi li m profesörü Nenad Sestan,
?Beyi n hücreleri tahm i n etti ?i m i zden daha uzun sürede ölüyor.? di yor ve ek li yor:
?Hücre ölüm leri a?am al?olarak gerçek le?i yor ve bu süreçleri n baz?lar?
ertelenebi li r, durdurulabi li r, hatta geri çevri lebi li r.?

Bu deneyler eti k mi di r?
Dom uz beyi nleri et endüstri si nden tedari k edi ldi , yani dom uzlar deney i çi n
öldürülm edi ler. Fak at Yale'dek i bi li m i nsanlar?dom uzlar?n bi li nç k azanm as?ndan
endi ?e duydu?u i çi n, beyi nlere ak ti vi tesi ni azaltacak i laçlar veri ldi . Beyi nleri n
yük sek derecede fonk si yon k azan?p k azanm ad???anl?k olarak tespi t edi ldi . E?er
beyi nlerde bi li nç faali yetleri tespi t edi lseydi , anestezi i çeren bi r k ar???m
k ullan?larak deney sonland?r?lacak t?. Nature'a yazan eti k uzm anlar?, bu alandak i
çal??m alar i çi n yeni düzenlem eleri n yap?lm as?gerek ti ?i ni , çünk ü hayvanlar?n "ne
canl?ne ölü" olarak tan?m lanabi lecek gri bi r bölgede k alabi lece?i ni vurgulad?.

Sonrak i Ad?mlar?
Bi li m i nsanlar?bu ara?t?rm an?n Alzhei m er gi bi hastal?k lar?ara?t?ran di ?er
bi li m i nsanlar?n?n i ?i ne yarayabi lece?i ni dü?ünüyor. Beyi n evrendek i en
k arm a??k yap?lardan bi ri . Onu parçalara ay?rarak dondurm ak veya beyi n
hücreleri ni ba?k a bi r yerde ço?altm ak , bu organ?n üç boyutlu olarak nas?l
i ?ledi ?i ni anlam am ?z?sa?lam ?yor. Bi li m i nsanlar?uzun vadede k alp k ri zi veya
do?um da beyne ok si jen gi tm em esi gi bi durum larda beyni n k orunm as?i çi n
yöntem ler bulunm as?n?n sa?lanabi lece?i ni dü?ünüyor.

ABD Ulusal Ak ?l Sa?l???Ensti tüsü'nden
Dr. Andrea Beckel-Mi tchener, "Beyne k an
ak ???sonland?k tan sonra beyni n tek rar
i yi le?m esi ni n sa?lanm as?i çi n bu tür
ara?t?rm alar önem li .? di yor. Öte yandan
ara?t?rm ac?lar?n hayvanlar öldük ten
sonra dört saatten daha k ?sa s?ra bi r süre
i çi nde bu deneyi ba?latm as?ve beyi n
faali yetleri ni bast?racak i laçlar
verm em esi durum unda, beyi nleri n nas?l
tepk i verece?i m erak k onusu oldu.
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Sa?l?k Tek noloji leri Haberleri

Ba? Dok u Hücreleri ni Yeni den
Programlayan Protei n Ke?fedi ldi
Erlangen-Nürnberg Üni versi tesi (FAU) T?p Fak ültesi , Rom atoloji ve
?m m ünoloji anabi li m dal?ndan Prof. Dr. Georg Schett ba?k anl???ndak i bi r ek i p,
organlar?n yaralanm a süreçleri ni k ontrol edebi len ve bunu tedavi edebi lecek
m olek üler bi r a??n ?i fresi ni çözdüler. Sonuçlar gösteri yor k i , PU.1 protei ni ba?
dok unun patoloji k bi ri k i m i ne neden oluyor. Ara?t?rm a sonuçlar?Nature
dergi si nde yay?nlad?.
"Fi broz? olarak adland?r?lan si stem i k sk leroz gi bi ba? dok u hastal?k lar?nda,
ba? dok u hücreleri ni n a??r?ak ti vasyonu dok unun sertle?m esi ne ve etk i lenen
organ?n i çi nde yara olu?um una neden oluyor. Prensi pte, bu hastal?k lar herhangi
bi r organ si stem i ni etk i leyebi li yor ve s?k l?k la organ fonk si yonunun bozulm as?na
neden olabi li yor. Ba? dok u hücreleri sa?l?k l?bi reylerde norm al yara i yi le?m eleri
i çi n k i li t bi r rol oynuyor. Bununla bi rli k te, e?er ba? dok u hücreleri ni n ak ti vasyonu
durdurulam ?yorsa, dok uda çok fazla m atri k s bi ri k m esi sonucu fi broti k hastal?k lar
m eydana geli yor; ve etk i lenen dok unun yaralanm as?na ve fonk si yon bozuk lu?una
yol aç?yor. Günüm üze k adar bi li m i nsanlar?fi broti k hastal?k larda onar?m
i ?lem leri ni n neden ar?zal?oldu?unu ke?fedem em i ?lerdi .
FAU ?ç Hastal?k lar?ba?k an?Dr. Andreas Ram m i ng li derli ?i ndek i uluslararas?
ek i p, ba? dok u hücreleri ni n devam eden ak ti vasyonundan sorum lu olan
m olek üler m ek ani zm ay?çözebi ldi . Deneysel çal??m alarda ara?t?rm ac?lar PU.1
protei ni ni hedef ald?lar. Norm al yara i yi le?m esi nde PU.1'i n olu?um u vücut
taraf?ndan i nhi be edi li r, böylece norm al i yi le?m e i ?lem i ni n sonunda ba? dok u
hücreleri di nlenm e hali ne geri dönebi li r.
?PU.1'i n ci lt, akci ?er, k araci ?er ve böbrek lerde çe?i tli ba? dok u
hastal?k lar?nda ak ti ve oldu?unu gösterebi ldi k . PU.1, ba? dok u hücreleri ndek i
DNA'ya ba?lan?yor ve onlar?yeni den program l?yor.? di ye aç?k l?yor Dr. Ram m i ng.
PU.1 protei ni , fi brozda rol oynayan tek fak tör de?i l; çünk ü sk ar dok usunun
bi ri k i m i nde rol oynayan fak törler geçm i ?te zaten tan?m lan?yor. Güncel
ara?t?rm ayla ke?fedi len, PU.1'i n bu süreci k ontrol eden bi r fak törler a??nda
m erkezi bi r rol oynad???d?r. ?PU.1, bi r orkestran?n ?efi gi bi , e?er ç?k ar?rsan bütün
k onser çök üyor.? di ye ek li yor Ram m i ng.
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