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MOBİL UYGULAMASI



“Yapay Zeka” nın sağlık alanında aracı olduğu çalışmalardan haberdar olun 
ve “Yapay Zeka”ya ilgi duyanlarla multidisipliner bir ortamda bir araya gelin!
İstanbul Tıp Fakültesi Sağlıkta Yapay Zeka Kulübü’ nce geliştirilen mobil uygulama sayesin-
de artık çağımızın önde gelen sağlık teknolojilerini yakından takip etme fırsatınız olacak.
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Bizler İstanbul Tıp Fakül-
tesi Sağlıkta Yapay Zekâ 
Kulübü çatısı altında bir 

araya gelmiş bir  grup bilim merak-
lısıyız. Kulüp bünyesinde yapılan 
araştırma toplantılarında özellikle 
“Sağlık ve Teknoloji” alanında ya-
pılan bilimsel çalışmalara ve yeni-
liklere göz atarken Türkçe içerik 
eksiği olduğunu gördük. Bu üzücü 
farkındalığın ardından geleceğin 
hekimlerini ve sağlıktaki gelişme-
lere ilgi duyan bilimseverleri bu 
alandan haberdar kılmak ve bu 
alanda çalışmalar yapmaya moti-
ve etmek amacıyla Aralık 2020’de 
Kinezin Dergi'yi kurduk. Kurucu 
ekibimizde İstanbul Tıp Fakülte-
si öğrencilerinden Numan S. Ba-
rut, Rana Aydın ve Berşan Şen; 
Hacettepe Tıp Fakültesi öğrenci-
lerinden Beyza Gül yer almakta.

İçeriklerimizi internet sitemizde 
ve e-posta bülteni olarak paylaş-
maktayız. İnternet sitemizin yanın-
da Instagram, Twitter ve LinkedIn 
gibi platformlarda yayımladığımız 

bilimsel haber yazıları ile sağlık 
okur yazarlığına katkı sağlamak-
tayız. Dergimizi ise yılda bir kez 
basılı formatta sizlere sunacağız. 
Birçok farklı tıp fakültesinin öğ-
rencilerinden oluşan yazar eki-
bimiz bu sayıda sağlık alanında 
oldukça heyecan verici bilgisayar 
ve yapay zekâ teknolojileri geliş-
melerine, yeni tekniklere ve dev-
rim yaratan keşiflere değinmekte. 

Bir canlının en küçük yapı biri-
mi olan hücrede kendinden yüz-
lerce kat büyük vezikülleri taşıma 
görevini üstlenen kinezin protei-
ni gibi bizler de sağlık alanındaki 
gelişmeleri ve bu alanda yapılan 
inovasyonları layığıyla okurları-
mıza taşımayı hedefliyoruz. Hazır-
lık aşamasında geleceğini hayal 
edip umutla dolduğumuz ve baş-
tan sona büyük emekler verdiği-
miz dergimizi bugün okurlarımı-
za sunmaktan gurur duyuyoruz. 

Keyifli okumalar dileriz.

Editör Ekibi

Değerli Kinezin Okurları
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“Bir canlının en 
küçük yapı birimi olan 
hücrede kendinden 
yüzlerce kat büyük 
vezikülleri taşıma gö-
revini üstlenen kinezin 
proteini gibi bizler de 
sağlık alanındaki ge-
lişmeleri ve bu alanda 
yapılan inovasyonları 
layığıyla okurlarımıza 
taşımayı hedefliyoruz
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“Giyilebilir teknolojiler 
her geçen gün hayatımıza 

biraz daha giriyor. 
Oksijen konsantrasyonunu, 

kalp atışını ölçen saatler, 
düşmeden önce kullanıcıları 
uyarıp düşmesini engelleyen 

akıllı kemerler, elinizi 
yüzünüze götürdüğünüzde 
sizi uyaran akıllı kolyeler… 

Bu cihazlarla entegre biçimde 
çalışan akıllı sağlık sistemleri 

halk sağlığı açısından 
bakıldığında ileride çok 

önemli işlevler görecek gibi 
duruyor.

Modern Tıpta önceliği-
miz hastalıkların te-
davisi değil hastalık-

ların oluşumunun önlenmesidir. 
Hastalıkların önlenmesinde ise 
giyilebilir cihazların üzerinde 
bulunan sensörler birçok  fırsat 
yaratıyor. Örnek vermek gere-
kirse: şu anda Türkiye’deki vefat-
ların %24’ünün sorumlusu olan 
kalp krizinde tansiyon ve nabız 
takibi ile erken uyarı sistemi, 
kan şekeri ölçebilen saatler sa-
yesinde diyabet hastalarında kan 
testine ihtiyaç olmaksızın takibi, 
sıcaklık ve nabız ölçen cihazlar 
sayesinde COVİD-19’un erken 
teşhisi gibi halkın geniş kesimini 
etkileyen sağlık problemlerinin 
önüne geçebileceğimizi düşünü-
yorum.

Şu anda sosyal yaşantımızın sı-
nırlarını çizen COVİD-19 pan-
demisi için geliştirilmiş çeşitli 
teknolojiler bulunuyor. Buna 
insanların termal kameralar 
ile izlenmesini, akıllı kolye sa-
yesinde elin yüzle temasının 
engellenmesini, akıllı takip sis-
temleri sayesinde virüsle temas 
durumunda bilgilendirilmemizi 
örnek olarak verebiliriz. Ancak 
günümüzdeki duruma baktığı-
mızda bu teknolojilerin bulaşın 
azaltılmasında efektif rol oy-
nadığını söyleyebilmemiz güç. 
Termal kamera tarzı teknoloji-
lerin temel problemi dinamik 

olmaması yani sadece belirli 
kontrol noktalarında işlev gös-
termesi. Bu problemi aşmak için 
de giyilebilir teknolojiler adeta 
biçilmiş kaftan. Peki, hangi ci-
hazla COVİD-19 için gerekli 
verileri toplayabileceğiz?  Bir bi-
leklik yardımıyla mı? Yoksa bir 
saatle mi?

Hayır, bilemediniz! Sadece bir 
yüzük ile bu verileri topluyoruz.  
2013 yılında kurulmuş olan ve 
sağlık alanında giyilebilir cihaz-
lar üreten OURA adlı şirketin 
geliştirmiş olduğu yüzük; gün 
içinde yaktığınız kalori mikta-
rını, anlık vücut sıcaklığı değe-
rinizi, kalp atış hızınızı, fiziksel 
aktivitenizi, uyku kalitenizi, uy-
kunuzda hangi evrede ne kadar 
kaldığınızı ve bunlar gibi birçok 
bilgiyi toplayabiliyor. Topladı-
ğı bu verileri mobil uygulama-
larla paylaşabiliyor, bu mobil 
uygulamada da bilgiler işlene-
rek kullanıcının sağlık durumu 
hakkında çeşitli geri bildirim-
lerde bulunuyor. Bu bilgilerin 
bir yüzük yardımı ile toplana-
bilmesi ve bu verilerin işlenme-
siyle hayat kalitenizin artması 
kulağa cazip geliyor olabilir ama 
fiyatının 400$ olduğunu da be-
lirtmemizde fayda var. Peki bu 
yolla COVİD-19’u erken teşhis 
edebilmemiz mümkün mü? Bu 
yüzük içinde bulunduğumuz 
pandemiden kurtuluş anahtarı-
mız olabilir mi?

COVİD-19’a Yeni Çözüm: 
Akıllı Yüzük

DOĞAN ALPASLAN
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi

”
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Kaliforniya San Diego Üniversitesi, San Francisco ve MIT Lincoln laboratuvarından araştırmacılar, bu 
yüzüğü kullanarak COVİD-19’un erken teşhisini yapacak bir algoritma üzerine araştırma yürüttüler. 
İlk etapta COVİD-19 hastası 50 kişiden yüzük yardımı ile 65 gün boyunca sıcaklık, nabız ve soluk alıp 
verme hızı verileri toplandı. Algoritma yardımı ile işlenen bu veriler ışığında birçok hayatı bulgunun 
minimum ve maksimum değerleri belirlendi.

İlk etapta 50 kişiden alınan bu verilerle hazırlanan 
algoritma OURA adlı mobil uygulamaya entegre 
edildi ve şu anda aktif olarak bu yüzüğü kullanan 
65.000 kişiden alınan veriler algoritmanın başarı 
oranını her geçen gün arttırıyor. Asemptomatik 
vakaların semptom göstermeden 3 gün önce tespit 
edilebildiğini bildiren araştırmacılar, sene sonuna 
kadar bu çalışmanın ikinci aşamasının da sonla-
nacağını ve yüzük yardımı ile Covid-19’u yüksek 
doğruluk oranı ile erken teşhis edebileceklerini 
ifade ettiler. Çalışmanın ikinci aşamasının so-
nuçlanması ile elde edilecek veri seti kullanılarak 
oluşturulacak makine öğrenmesi algoritmalarının 
erken teşhiste yüksek doğruluğa ulaşmasında et-
kili olacağını düşünüyorum. Bu algoritma ve yü-
züğün geniş kitlelerce kullanılması COVİD-19’un 

yayılım hızında ciddi bir düşüş yaratacaktır. Umu-
yorum ki bu yüzük ve yüzükle gelen dijital sağlık 
uygulaması, özlem duyduğumuz COVİD-19’suz 
yaşama kavuşmamızda etkili bir araç olur. 

Sağlıcakla kalın.

Sıcaklık (T), kalp atış hızı (HR), kap atış hızı değişkenliği (HRV) ve solunum hızı (RR) değerlerinin 
aralığını gösteren şema.
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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GİZEMİ 
ÇÖZÜLDÜ MÜ?

İmmün sistemimiz vücudumuza giren zarar-
lı molekülleri, mikropları ve işlevini yitirmiş 
vücut hücrelerini yok etmek gibi birçok gö-

reve sahiptir. Bunu proteinler, hücreler ve organ-
lardan oluşan kompleks bir sistem ile sağlar. Bu 
sistemde iki kontrol mekanizması vardır: immün 
sistemi aktifleyen  ve baskılayan mekanizmalar . 
Yabancı moleküller ve işlevini yitirmiş vücut hüc-
releri immün sistemi aktifler. Sağlıklı hücrelerimiz 
ise immün sistemi baskılayarak ken-
dini korur. Ancak işler her zaman 
yolunda gitmez. İmmün sistem 
kimi zaman aşırı aktiflenir ve 
kendi hücrelerine saldıra-
rak otoimmün hastalıklara; 
kimi zaman fonksiyonunu 
yerine getiremeyerek sağlık-
sız vücut hücrelerinin çoğal-
masına, kansere sebep olur.

Kanser dünyada en sık görülen 
2. ölüm sebebidir ve 2018 yılında 
18.1 milyon yeni vakaya rastlan-
mıştır. 2040 yılına kadar, yıllık yeni 
kanser vaka sayısının 29,5 milyona ve 
kansere bağlı ölüm sayısının 16,4 mil-
yona çıkacağı öngörülmektedir.1

 Kanser tedavisinde çeşitli yöntemler 
uygulanmaktadır. Bu tedavi yöntemle-
rinden biri de “immünoterapi”dir. İm-
münoterapi bağışıklık aktivitesini artı-

rarak ya da kanser hücrelerince üretilen bağışıklık 
baskılayıcı sinyalleri inhibe ederek çalışır. Mo-
noklonal antikorlar, tedavi aşıları, immün sistem 
düzenleyiciler, T-hücre transferi ve immün sistem 
kontrol noktalarını hedefleyen ilaçlar olmak üzere 
çeşitli tipleri vardır.3  Doğru immunoterapi türü 
doğru hastaya verildiğinde terapi mucizeler vaat 
etse de bağışıklık sistemimizin muazzam karma-
şıklığı sebebiyle doğru terapiyi tespit etmek olduk-

ça zordur ve hastaların ancak %15-20’si 
immünoterapiye kalıcı cevap ver-

mektedir.4,2  Doğru cevap alınma-
dığında ise hastalarda ateş, ne-

fes almada güçlük, ishal ve 
organ iltihabı gibi yan et-
kiler görülebilmektedir. Bu 

yan etkileri azaltmak, kişiye 
uygun tedaviyi belirlemek ve 

tedaviden kalıcı cevaplar ala-
bilmek ancak immün sistemi-

mizi daha iyi anlamakla müm-
kündür. Noam Soloman ve 

arkadaşları 2018 yılında “Ba-
ğışıklık sistemimizi ayrın-

tılarıyla ve tutarlı bir şekilde 
tanımlayabilmemiz, sağlık, 

hastalık ve tedavi anlayışımızın 
çarpıcı şekilde gelişmesini sağla-
yacaktır.” düşüncesiyle “IMMUNAI” 
şirketini kurmuştur.
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Şirket, Nature’da yayınladıkları makalelerin-
de immün sistem kontrol noktalarını hedefleyen 
ilaçlara yeni ufuklar kazandıracak bir çalışmaya 
imza atmıştır. İlaçların kansere etkisi şöyledir:

“Kanser hücreleri tümör çevresinde-
ki T-hücrelerini inaktive eden ligandlar 
üretir, bu ligandlar T-hücresi üzerindeki 
reseptörlere bağlanır. İnaktivasyon so-
nucu T-hücre sayısı azalır. Bağışıklık sis-
temi tümörle baş edemeyecek hale gelir. 
İmmün sistem kontrol noktalarını hedef-
leyen ilaçlar ise T-hücresindeki reseptör-
lere bağlanarak inaktivasyonu engeller. 2”

Ancak immunoterapinin; hali hazırda tümör or-
tamında bulunan inaktive olmuş T-hücrelerini mi 
aktive ettiği, yoksa henüz tümörle karşılaşmamış 
T-hücrelerini tümör çevresine toplayıp inaktive 
olmalarını mı engellediği bilinmemekteydi. Ekip 
bu ayrımı yapabilmek için 11 bazal hücre karsi-
nomu ve skuamöz hücre karsinomu (SCC) has-
tasının aynı vücut bölgelerinden tedavi öncesi ve 
sonrası 79,046 hücre örneği aldı. Hücrelerin RNA 
dizilemesi yapıldı ve T-hücre reseptörleri incelen-

di. Alınan veriler yapay zekayla haritalandırıldı. 
T-hücre reseptör klonlarının ve transkripsiyonel 
faktörlerin incelenmesi hücre kaynağının tümörle 
önceden karşılaşmamış T-hücreleri olduğunu gös-
terdi. Bu sonuçlar kanser tedavisinde ve immüno-
terapötiklerin üretiminde önemli ufuklar açtı.6

Şirketin çalışmaları yalnızca immunotera-
piyle sınırlı kalmamış, COVİD-19’u ağır at-
latan ve hafif atlatan hastaların bağışıklık 
hücrelerindeki farklılıkları incelemiş ve tıp dün-
yasına, bağışıklık sisteminin Covid-19’la olan mü-
cadelesi hakkında değerli bilgiler kazandırmıştır.7

İmmün sistemin hastalıkların tedavisinde oy-
nadığı rolün büyüklüğü anlaşıldıkça IMMU-
NAI’nın yaptığı işin önemi daha da fark edilmiş 
ve şirket geçtiğimiz ay 60 milyon dolar yatırım 
alarak toplam yatırım miktarını 80 milyon do-
lara çıkarmıştır.8 Birçok hastalığın tedavisin-
de umut verici bir adım olan bağışıklık sistemi 
analizlerinin Alzheimer, sedef, diyabet gibi ba-
ğışıklık sisteminin önemli rol oynadığı diğer 
hastalıkların tedavisinde de kullanılmasını te-
menni eder, yeni teknolojilerle tedavilerin hayal 
gücümüzle sınırlı olduğunu hatırlatmak isterim.

Immunai şirketi, hücrelerin genomik, epigenomik, transkriptomik ve proteomik  incelemelerinde elde 
edilen verileri son teknoloji makine öğrenme algoritmalarıyla yorumlamakta böylece endüstriyel sevi-
yede analizler ortaya koymaktadır. Hastadan, analizlere uzanan bu sürecin aşamaları 1. Görselde veril-
miştir.

Bu çalışma aşamalarıyla elde edilen analizler hem bağışıklık sistemine bütüncül bakma imkânı sun-
muş hem de az rastlanan alt hücre tiplerini gözlemleme şansı vermiştir. Bu kazanımlarsa kişinin immün 
sistem cevap mekanizmalarını anlamayı, dolayısıyla kişiye uygun tedaviyi uygulamayı ve üretmeyi be-
raberinde getirmiştir.2

15 Kinezin   2021



Kinezin

YENİ AMAÇLAR

ESKİ İLAÇLARA

İlaçlar, hastalıkların tedavisin-
de veya semptomlarının gide-
rilmesinde kullanılan kimyasal 

maddelerdir. Birçoğumuz uzak olsak 
da ilaçlar her bileşeni ile hastalar için 

hayati öneme sahiptir. Kullanım alanına 
bakıldığında ilaçların arkasındaki emeği, 
bilgi birikimini ve finansal yatırımları 

hayal etmek zor olmasa gerek. İlaç 
sektöründe başı ABD çekiyor ve 
toplanan verilere göre bir ilacın 

keşfedilişinden ecza dolaplarına 
girmesine kadar yaptığı yol-

culuk bugünlerde ortalama 
14 yıl sürüyor. Ayrıca her 
10 bin ilaç adayından yal-
nızca 1 tanesi bu yolculuğu 

tamamlayabiliyor. Bu uzun 
süreci yöneten kurum ise 
FDA (Amerikan Gıda ve İlaç 
Dairesi) adındaki bir devlet 
kuruluşu. Tedavüle çıkacak 
bütün ilaçları ve gıdaları de-
netleyen bu kurumun olduk-
ça katı kuralları var. Sonuçta 
her ilaç için ortalama 2,6 mil-
yar dolarlık yatırımın gerekti-
ği söyleniyor².

Bir ilacın üretim serüveni 
tüm bilimsel çalışmalarda 
olduğu gibi sorunun be-
lirlenmesiyle başlıyor. Ele 
alınan hastalığa sebep olan 
etkenler ve ilişkili kimyasal 
yolaklar belirleniyor. Has-
talıkla ilişkili olan protein-
lerin içinden kilit niteliği 
taşıyanlar aranıyor. En zor 

süreç aslında burada başlıyor. Öyle ki 
bazı proteinler vücudumuzda binlerce 
farklı yolakta görev alıyor. Bu nedenle 
derin bir bilgi birikimi gerektiren uzun 
hesaplamalar sonucunda hedef prote-
in belirlenebiliyor. Sonrasında sıra bu 
proteine bağlanacak uygun kimyasalları 
bulmaya geliyor. Bu görev için bilgisayar 
simülasyonları ve yüksek çıktılı tarama 
testleri kullanılabiliyor. Protein katlanma 
sisteminin yaklaşık bir sene önce çözül-
düğünü düşündüğümüzde sürecin ne 
kadar zorlu olduğunu anlayabiliriz. So-
nuçta bazı ilaç adayları proteine başarıyla 
tutunuyor ve istenilen işlevi yerine geti-
riyor. İsabetli vuruş adı verilen bu kim-
yasalların keşfine kadar olan 1.aşamada 
ortalama 4 yılı geride kalıyor.

Hedefe başarıyla bağlanan ilaç adayla-
rını emilebilirlik, güvenlilik gibi farma-
kokinetik özelliklerini ölçen testler bekli-
yor. Adayların farmakokinetik özellikleri 
kültür ortamlarında da test edilebiliyor 
ancak deney hayvanları üzerinde test 
edilmemiş hiçbir ilaç FDA onayı alamı-
yor³. Bütün bu testler ortalama 2,5 yıl sü-
ren 2.aşamayı oluşturuyor ve klinik çalış-
malar için FDA’dan onay isteniyor. 10 bin 
ilaç adayından yalnızca 10 tanesine insan 
üzerinde denenmesi için onay veriliyor. 
Tüm bu sürecin ardından içinde bulun-
duğumuz pandemi sebebiyle hepimizin 
medyadan aşina olduğu kısma geliyoruz: 
Faz 1 klinik çalışması. İlaç adayları 20 ila 
80 gönüllüde ya da ilaç şirketleri tarafın-
dan finanse edilmiş sağlıklı bireylerde 
deneniyor ve üstte belirttiğimiz farma-
kokinetik özellikleri test ediliyor.

FDA her yıl 
ortalama 37 yeni 
ilacın piyasaya 
çıkmasına izin 
veriyor¹. Peki her 
sene keşfedilen 
yüzlerce 
hastalığa 
nasıl çözüm 
bulunuyor?

NUMAN SADIK BARUT
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
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Uygun bulunması du-
rumunda adaylar 100 ila 

300 hasta birey-
le yapılan Faz 2 
klinik çalışma-
sına, devamında 

1000 ila 3000 hasta 
bireyle yapılan Faz 3 kli-

nik çalışmasına tâbi tutuluyor. 
Faz 3 çalışmalarında aktif ilacın 

plasebodan farkı da test ediliyor. 
Tüm bu çalışmalarda başarıyla 
ayrılan ilaç adayları, tâbi tutul-
dukları testlerin dokümanlarıyla 
FDA’ya sunuluyor. FDA ise 2,5 
yıllık incelemenin ardından ilaç 
adayımıza onay veriyor. Süreç 
burada da bitmiyor. FDA, her yıl 
satışı yapılan ilaçlarla ilgili çeşitli 
raporların kendisine sunulması-
nı şart koşuyor.

Emek ve yatırımın büyük ol-
ması çalışmadan beklenen 
karşılığın alınmasını oldukça 
güçleştiriyor. Bu yüzden ilaç 
şirketlerinin hedef aldığı hasta-
lıklar nispeten yaygın olanlar. 
Antiviraller ve uyku ilaçları ne-
redeyse her sene FDA’nın onay-
lanan ilaçlar listesindeki yerini 
korumayı başarmış⁴. Yani onay-
lanan yeni ilaçların tamamının 
yeni ortaya çıkmış ya da çözümü 
bulunamamış hastalıklara hitap 
ettiği söylenemez.

Dünyada yalnızca 250 ila 350 
kişinin muzdarip olduğu yakla-
şık 8000 hastalık bulunmakta⁵. 
Nadir hastalıklar olarak anılan 
bu hastalıkların yalnızca %5’i 
için FDA onaylı ilaç bulunu-
yor⁶. İlaç şirketleri ise bu eksik-
liğe rağmen bahsettiğimiz emeği 
ve yatırımı yalnızca 300 kişinin 
kullanacağı bir ilaca veremiyor 
ya da vermek istemiyor. Bu ne-
denle elimizde bir tek seçenek 
kalıyor: Var olan ilaçları yeni 
amaçlarla kullanmak.

Var olan ilaçların yeni 
amaçlarla kullanılması pek 
de yeni bir kavram değil. 
Başlarda şaşılığın tedavisin-
de kullanılan botoks, şu an 
kronik migrenin tedavisi ve 
yüzdeki kırışıklıkların gide-
rilmesi için kullanılıyor. 

Örnekleri çok da uzakta ara-
mamak lazım. Öyle ki Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesinden 
Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen 
Hocamız 2 sene önce tanımladığı 
Chaple Sendromunda “Eculizu-
mab” adlı ilacın etkili olduğunu 
ispatlamış ve makalesi bu sene 
ocak ayında Nature İmmuno-
logy’de yayımlanmıştı⁷. O güne 
kadar bu ilacın 2 farklı hastalığın 
tedavisinde de kullanıldığı bilini-
yordu⁸.

Eski ilaçların yeni amaçları bilgi 
birikimiyle veya deneme yanıl-
mayla keşfedilse de hastalıkların 
çeşitliliği ve çokluğu işimizi zor-
laştırmaktadır. Bu tablodan kur-
tuluşumuz için şimdilik parlak 
bir ışık gibi görünmese de Ohio 
Eyalet Üniversitesinden Ping 
Zhang ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışma hayli ilginç. Araştırma-
cılar, koroner arter hastalığı bu-
lunan 1,2 milyon kişiye ait 107,5 
milyon sigorta tazminat talebini, 
aldıkları tedaviyi ve tedavinin 
sonucunu incelemiş. Standart 
bir araştırmada bulunabilecek 
plasebo gruplarını ve aktif ilaç 
kullanan hastaları simüle eden 
araştırmacılar sanal klinik de-
neyler gerçekleştiriyor. Ayrıca 
bu miktardaki ve çeşitlilikteki 
veriyi işleyerek gerçek dünya-
daki karmaşıklığı taklit ede-
bilen bir nörol ağ oluşturan 
Ping Zhang ve arkadaşları 
koroner arter hastalıkla-
rında felç ve kalp 
yetmezliğini en 

aza indirecek ilacı bul-
mayı amaçlamış. Sonuç-
ta diyabet gibi 
birçok hastalıkta 
kullanılan “Met-
formin”in ve bir 
anksiyete ilacı olan 
“Essitalopram”ın bu iş için 
en uygun 2 ilaç olduğunu tespit 
eden ekibin lideri Zhang “A veya 
B ilacının hangisinin etkili olup 
olmadığını değil hangisinin daha 
iyi performans gösterebileceğini 
söyleyebiliyoruz” diyor. Zhang 
ek olarak sistemin çok esnek 
olduğunu ve motivasyonunun 
ilerleyen araştırmalarında farklı 
uzmanlarla çalışarak bu sistemin 
tedavisi olmayan hastalıklara ilaç 
bulmak için kullanmasını sağla-
mak olduğunu ifade ediyor⁹.

Tıp hastaları tedavi etmeye çeşit-
li yöntemlerle devam ediyor. Kim 
bilir, belki var olan ilaçlar gibi var 
olan eski yöntemlerle birçok has-
talığa tedavi bulunabilir. Nadir 
hastalıkların %80’inin genetik 
kaynaklı olduğu düşünüldüğün-
de CRISPR-Cas9 kürlerinin de 
devreye girmesi beklenebilir⁶. 
Umarız geç kalınmadan birçok 
hastalığa çare bulunur. 

Sağlıcakla…
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Yapay zekâ sistemleri; ma-
kine öğrenmesi ve derin 
öğrenme yöntemleriyle 

bize hastalığın teşhis ve teda-
vi sürecinde yardımcı olup en 
verimli şekilde hekimlik yapa-
bilmemizi sağlamayı vadediyor. 
Yalnız bizlerden bazı istekler-
de bulunuyor ve bu isteklerin 
başında sisteme analiz etmesi 
için bol miktarda veri seti sağ-
lanması geliyor. Peki sistem 
neden veriye ihtiyaç duyuyor?

  Sağlık alanında kullanılacak 
yapay zekâ sistemlerine veri ola-
rak klinik veriler sunulur. Klinik 
veriler; tanı ve tedavi bilgilerini, 
reçeteli ilaç bilgilerini, labora-
tuvar testlerini, fizyolojik mo-
nitör verilerini, hastaneye yatış 
ve hasta sigorta bilgilerini, idari 
ve demografik bilgileri içerir.

  Yapay zekâların doğru analiz 
yapabilmeleri için eğitim aşama-
ları boyunca klinikte-
ki verilerin yerini 
tutacak veri 
setleri kulla-
nılır ve yapay 
zekâ, kendi-
sine tek se-
ferde sunulan 
belirli sayıda 
ve özellikteki 

veriyi analiz etmeyi öğrenir. Ar-
dından doğruluk değeri yüksek 
analizler yapmasında yardımcı 
olacak yeni verilere sürekli ih-
tiyaç duyar çünkü yapay zeka-
yı geliştirirken yararlanılan bu 
örnek veri setlerinin, konuyla 
ilgili var olan verilerin tümünü 
kapsaması mümkün değildir. 
Sağlık alanında kullanılacak ya-
pay zekâ sistemlerinin eğitilmesi 
için gerekli verileri karşılayan 
çalışmalar iki şekilde yapılır. 
Birincisi, geçmişte elde edilmiş 
sağlık verilerinin sistemin eği-
timinde kullanıldığı “retrospek-
tif ” çalışmadır. İkincisi ise fark-
lı giyilebilir cihazlardan veya 
elektronik sağlık kayıtlarından 
elde edilen yeni verilerin kulla-
nıldığı “prospektif ” çalışmadır. 
Prospektif çalışmada yapay zekâ 
sistemi yeni verilerle sürekli eği-
tilir ve analizlerinin doğruluğu 
hesaplanır. Peki bu iki çalışma 

türünden hangisinin 
yapay zekâ sistemi 

için tercih edil-
mesi beklenilir?

  Bir yapay zekâ 
sistemi, retros-
pektif çalışma-

lardaki veri set-
leriyle eğitildikten 

sonra istenmeyen öğrenme ka-
lıpları oluşturur ve bu, analiz-
lerinde taraflılığa yol açar. Ni-
hayetinde klinikte kullanılmaya 
başlanan yapay zekâ eğitildiği 
veri setlerinin içinde bulunma-
yan verilerle karşılaşınca, yap-
tığı analizlerin doğruluk oranı 
istenilen düzeyde kalamaz. Yani 
sistem asıl amacı olan klinik 
kullanımda yarar sağlayamaz.

   Literatürde buna, “Ai-Chasm” 
adı verilir. “Ai-Chasm” bizlere, 
doğruluk oranı yüksek olan bir 
çalışmanın klinikte her zaman 
etkinlik gösteremeyeceğini, bu-
nun retrospektif olarak yapılan 
çalışmanın kendi içinde barın-
dırdığı durağan veri tabanından 
kaynaklandığını belirtiyor. Bu 
noktada ihtiyaç duyulan yeni 
veri setinin düzenli olarak sağ-
lanabilmesi için devreye “pros-
pektif ” çalışmalar giriyor. Pros-
pektif çalışmalar, algoritmanın 
sürekli veri akışıyla eğitilmesi-
ne, dolayısıyla yanlış öğrenme 
kalıplarından kurtulması bek-
lenen yapay zekâ sistemlerinin 
doğuşuna olanak sağlıyor. Peki 
literatürde sağlıkta yapay zekâ 
ile ilgili prospektif ve retrospek-
tif çalışmaların dağılımı nasıl?

     Yapay Zekâya Kliniğin Kapısını 
Prospektif Çalışmalar mı Açacak?

BERŞAN ŞEN

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
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  Stanford, Oxford ve Londra 
Üniversitesi’nden araştırma-
cıların 81 makaleyi inceledi-
ği, Mart 2020’ de yayımlanan 
çalışmada2 makalelerin pros-
pektif veya retrospektif olarak 
yürütülme oranına değiniliyor. 
Hekimlerin ve yapay zekanın 
yetkinliğini kıyaslamak için ge-
liştirilen derin öğrenme model-
lerinin sayısı ne kadar artmakta 
olsa da yayımlanan 81 çalışma-
nın sadece 9’ unun prospektif 
ve randomize kontrollü olduğu 
görülüyor. Diğer taraftan ran-
domize kontrollü olmayan ve 
retrospektif olan çalışmalar ne-
deniyle derin öğrenmede taraf-
lılığın artması ve “Ai-Chasm” ın 
daha da büyümesi söz konusu. 
Makalede ele alınan 81 derin 
öğrenme çalışmasının 58‘ inin 
taraflılık riski taşıdığı belirti-

liyor. Öyleyse literatürde pros-
pektif çalışmaların sayıca art-
tırılması için neler yapılmalı?

  Tam burada devreye sistemin 
kilit noktasında duran “he-
kimler” giriyor. Hekimlerin 
hastalardan giyilebilir cihazlar 
veya elektronik sağlık kayıtla-
rı yoluyla elde ettikleri verileri 
sürekli ve sistematik bir şe-
kilde kullanması sonucunda, 
hayati öneme sahip “prospek-
tif ” çalışmalar ortaya çıkabi-
liyor. Bu çalışmalar sayesinde 
“Ai-Chasm” küçülüyor ve ya-
pay zekâ sistemleri asıl amaç-
ları olan klinik kullanımda et-
kinlik gösterebilir hale geliyor.

  Bu düzenli veri tedarikinin 
sağlanmasıyla diyabetik reti-
nopatinin derecelendirilmesi3, 
sentinel lenf nodu biyopsilerin-

de göğüs kanseri metastazının 
tespiti4 ve konjenital katarakt 
tespiti5 için eğitilmiş olan yapay 
zekaların analizlerinin doğ-
ruluk oranı, klinikte istenilen 
seviyede gözüküyor. Buradan 
anlaşılacağı üzere yapay zekayı 
klinikte daha etkin görebilmek 
“hekimlerin” varlığı ile mümkün. 

  Teknolojik gelişmelerin kli-
nikte karşılık bulabilmesi için 
ileri görüşlü hekimlerin, ya-
pay zekâ sistemleri için “mul-
tidisipliner bir iş birliği” sağ-
lamaları gerekiyor. Yapay 
zekaya büyük katkılar sunacak 
prospektif çalışmaların var 
olması, biz hekimlerin mü-
dahalesiyle doğrudan ilişkili. 
Gelecekte böylesi “prospektif ” 
çalışmaların artması ümidiyle.

 Sağlıklı günler dilerim.
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     Beyinden Teknolojiye Uzanan 
Nöronlar

CEREN TURGUT

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Beyin; düşünme, öğrenme, 
konuşma, hareket etme, 
duyguları anlamlandırma 

gibi zihin ve vücut fonksiyon-
larının çoğunu yöneten muh-
teşem bir organdır. Peki, beyin 
bu belirtilen işleri ve bunlardan 
daha fazlasını nasıl gerçekleş-
tirir? Tüm vücut bölümleriyle 
nasıl iletişim kurar? Teknolo-
jiyle bilimin iş birliği sayesinde 
beyin ile ilgili sorulara ışık tu-
tulabilir mi? Tüm bu sorulara 
beynin yapısını ve iletişim şek-
lini tanıyarak cevap arayalım.

  Beyin; beyin yarım küreleri, 
beyincik ve beyin sapından olu-
şan yaklaşık olarak 1.5 kilogram 
ağırlığında bir yapıdır. Beyin, 
vücuttaki farklı bölgelerle ve 
kendi bölümleriyle sinirsel ileti-
ler sayesinde iletişim kurar. Sinir 
sisteminin ana hücresi nöron-

dur. Nöronların kendi araların-
daki iletişimi ise sinapslar ara-
cılığıyla olur. İnsan beyninde 
her nöron yaklaşık olarak 104 
farklı nörona bağlanır. Beyin-
deki korteks sinir ağı 1015 sinaps 
ile birbirine bağlanmış yaklaşık 
1011 nörondan oluşur.1 Nöron-
ların kendi arasındaki sinyal 
iletiminin güçlenmesiyle ya da 
zayıflamasıyla bazı değişimler 
meydana gelir. Bu değişimler so-
nucunda beyinde yeni sinaptik 
bağlantılar oluşabilir. Yeni bağ-
lantıların oluşumunda basitten 
karmaşığa tüm duygu durum-
ları, fiziksel aktiviteler, öğrenme 
faaliyetleri ve travmalar gibi pek 
çok etmen rol alır. Tüm bilgileri 
toparlayacak olursak günlük ha-
yatta yaşanan olaylar sonucunda 
beynimizin yapısında ve işleyi-
şinde değişimler görürüz. Bu, 

nöroplastisite olarak adlandırılır. 

  Nöroplastisite; insan beynini, 
hafızasını ve öğrenme eylemini 
anlamlandırabilmek için bir köşe 
taşıdır. Aynı zamanda insan bey-
ninin dinamik bir yapı olduğunu 
vurgular. İnsan beyninin dina-
mik işleyişini bilgisayar teknolo-
jilerine entegre etmek; gelecekte 
yeni nesil bilgisayar tasarımla-
rının oluşumuna, yeni tedavi 
yöntemlerine ve farklı şekillerde 
iletişim kurulmasına öncü olabi-
lir. Peki, insan beyni ile teknoloji 
nasıl entegre edilebilir? Sorunun 
cevabını bulabilmek için entegre 
edilecek bu iki bileşen hakkında 
bilgi sahibi olmak gerekir. Önce-
ki paragrafta beyni ve beynin ile-
tişim şeklini öğrenmiştik, şimdi 
ise bilgisayarların klasik çalışma 
mantığıyla ilgili bilgi edinelim.

Beynin dinamik işleyişinin anlaşılması 
teknolojiye yön verebilir mi?
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   Von Neumann mimarisi, tüm 
bilgisayarların çalışma temeli-
ni oluşturur. Yani bilgisayarda 
yönetici konumunda bulunan 
işlemci (CPU) ile komut ve ve-
rileri bir arada tutabilen bel-
leğin (RAM) direkt iletişime 
geçebildiği bir yoldur. İşlemci 
ile belleğin aynı yol üzerinde ol-
ması, özellikle yeni ve gelişmiş 
işlemcilerin üretilmesiyle daha 
fazla sorun oluşturur. Enerji tü-
ketimini etkiler, bekleme süre-
sini artırır ve hızı azaltır. Yani 
bu mimari, tasarım sağlamlığı 
açısından eksikliklere sahiptir. 

Ayrıca hata tolerasyonu yönün-
den sınırlıdır.2 Von Neumann 
mimarisi temeliyle çalışan bil-
gisayarların aksine insan beyni 
hatalara dayanıklıdır. Tek bir 
işlemi ele alıp ona derinlemesi-
ne odaklanırken bunun yanında 
paralel (uyaranın bütüncül özel-
liklerini algılayabilen) işlemleri 
gerçekleştirebilen bir yapıdır ve 
daha karmaşık bağlantıları olan 
uyarılabilir nöronlara sahiptir. 

  Von Neumann mimarisinin 
sınırlılığına çözüm olarak gü-
nümüzde nöromorfik hesap-
lama yani nöromorfik bilgi iş-

lem teknolojisi geliştirilmiştir. 
Nöromorfik bilgi işlem tekno-
lojisi yapay sinir ağı algoritma-
ları ve analog devreler ile insan 
beynini taklit etmeye çalışır. 
Pek çok farklı alandan mühen-
disin ve bilim adamının ortak 
çalışmasıyla beynin işleyişini 
anlamlandırabilen enerji tasar-
ruflu işlemcilerin yapılmasını 
hedefler. Düşük işlem enerjisi 
ve sayısı esas alınarak yapılan 
nöromorfik hesaplamalar, ya-
pılacak çalışmaların enerji ve-
rimliliğini artıracak niteliktedir. 

        Kökeni 1949 yılında insan biyolojik nöronunun 
matematiksel modellenmesine dayanan nöromor-
fik bilgi işlemde; günümüze kadar tamamlayıcı 
metal oksit yarı iletken (CMOS), iğnecikli (spi-
king) sinir ağları ve çeşitli elektronik malzemeler 
kullanılmıştır.3 Günümüzde ise memristörler ve 
nanomalzemeler bu alanda kullanılan başlıca ma-
teryallerdir. Bu materyalleri incelemeye geçmeden 
önce Avrupa Birliği İnsan Beyni Programı içeri-
sindeki bir çalışmadan bahsedeyim: SpiNNaker 
Projesi.       İğnecikli Sinir Ağları (Spiking Neural 
Networks) projesi, Manchester Üniversitesi  Bil-

gisayar Bilimleri Bölümündeki Gelişmiş İşleme 
Teknolojileri (APT) Araştırma Grubu tarafından 
hazırlanan, insan beyninin çalışmasından ilham 
alınmış yeni bir bilgisayar mimarisidir. SpiNNa-
ker’ın süper bilgisayarlardan (günümüzde yaklaşık 
40.000 işlemci içeren yüksek hesaplama gücüne 
sahip bilgisayarlar) çok daha fazla işlemci içermesi 
performansının artmasını sağlar ve onu süper bil-
gisayarlardan üstün kılar. Ayrıca enerji verimlili-
ği geleneksel süper bilgisayardan daha yüksektir. 
Ek olarak büyük ölçekli sinir ağlarının gerçek za-
manlı simülasyonuna uygun bir platform sağlar .4
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  Beyin-bilgisayar ilişkisinin 
geliştirilebilirliğini ifade etme-
mizle akla başka bir soru daha 
geliyor: Yapay nöronlar ve si-
napslar oluşturulabilir mi? Bu 
sorunun cevabı bir önceki pa-
ragrafta bahsedilen maddeler-
de gizlidir: CMOS, memristör 
ve nanomalzemeler.  Peki, bu 
maddeler nedir ve ne işe yarar?

  CMOS, normalde geçici olan 
bazı kişiselleşmiş bilgileri bilgi-
sayarın güç kaynağı kesilse bile 
hafızasında tutabilen bir 
çiptir. Dijital fotoğraf ma-
kineleri, mikroişlemciler 
ve telsizler gibi pek çok 
kullanım alanı vardır. Mem-
ristör ise üzerinden akım geç-
tikçe direncini değiştiren, yük 
akışı durdurulduğunda son taşı-
dığı direnci hatırlayabilen ve yük 
akışı tekrar başladığında son ha-
tırladığı direnç ile devam edebi-
len elektronik bir bileşendir. Bu 
cihazlar nörondaki aksiyon po-
tansiyeli değişimlerini modelle-
yebilir. Ayrıca, memristörler güç 
tasarrufu ve enerji verimliliği 
açısından çağdaş CMOS tekno-
lojilerine göre daha avantajlıdır. 

 Nanomalzemeler, metrenin 
milyarda biri kadar küçüktür. 
Benzersiz mekanik, elektronik, 

manyetik ve optik özelliklere 
sahiptir. Malzeme bilimi, fizik, 
sağlık, bilişim, savunma sanayisi 
ve çevrecilik gibi farklı alanlar-
da kullanılabilir. Nanomalze-
melerin ek kimyasal algılama, 
biyouyumluluk ve mekanik 
esneklik gibi özellikleri affe-
rent (getirici) nöronlar yapabil-
mek için birçok olanak sağlar.5

   

G ü n ü - müz-
de      büyük veri- l e r i n 
kullanılabilirliğinin artırılma-
sı, nanomateryallerin bütüncül 
bir şekilde anlaşılması ve bilgi-
sayarların hesaplama gücünün 
artması gibi gelişmeler beynin 
işleyişini anlamlandırabilmek 
adına yapılan bilimsel araştır-
maları daha ileriye taşıyacak 
etmenlerdir. Örneğin birtakım 
güçlü özelliklere sahip yeni bir 
nöromorfik işlemci oluşturula-

bilir. Bu işlemci, insan nöronları 
ve sinapslarından oluşan enteg-
re bir sistem içerebilir ve yapay 
sinir ağları aracılığıyla öğrenme 
parametrelerini defalarca al-
maksızın önemli miktarda bilgi-
yi eş zamanlı olarak iletip işleye-
bilme özelliğine sahip olabilir.1

   Yapılabilecek gelişmeler, in-
sanlık için pek çok yeni soru-
yu beraberinde getirecektir: 
Diğer canlılar ile insan, insan 
ile insan, insan ile teknolojik 
aletler arasında farklı iletişim 

yolları kurulabilecek mi? 
Yeni keşifler, insan hafıza-
sını ve öğrenme eylemini 

derinlemesine analiz edebil-
memizi sağlayacak mı? Bu ke-
şiflerle yazılımsal bölümdeki 
derin öğrenme ve makine öğ-
renmesi gibi alanlarda hangi 
gelişmeler yaşanacak? Hâkim 
olunacak sinir ağı yapısı yeni 
tedavi yöntemlerine ışık olacak 
mı ya da tam tersi yeni hasta-
lık sebepleri mi doğuracak? 

      Gelişen teknolojinin şu 
anki sınırlarımızı ne kadar ge-
nişletebileceğini söyleyebilmek 
çok zor ancak heyecan verici 
çalışmalar yarınlara umutla 
bakmamızı sağlıyor. Yeni keşif-
ler için sağlık ve bilimle kalın.
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EDA KOÇ
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnsanoğlu, varoluşundan itibaren dinamik bir kendini anlama sürecinden geçmiştir. Bilinen 
diğer canlılardan farklı olarak insan, kompleks sosyal ilişkileriyle birçok araştırmaya konu 

olmuş ancak beynin anlaşılması güç mimarisi nedeniyle bu araştırmalar nörobiyolojik olarak 
temellendirilememiştir. Son zamanlarda araştırmacılar bu sır perdesini aralayabilmek adına yapay 

zekâyı kullanmaya başlamıştır.

İnsanoğlunun toplum içinde-
ki davranışları nörobiyolojik 
ve psikolojik mekanizmala-

rın kontrolündedir. Kompleks 
sosyal etkileşimlerin gerçek-
leştirilebilmesi, ahlak algısının 
oluşumu, empati duygusunun 
gelişimi ve sosyal ortama uyum 
için gerekli olan diğer tüm 
faktörler sosyal zekâ adı altında 
incelenmektedir. Sosyal zekâ, 
beynin limbik sistem, amigda-
la ve ventromedial prefrontal 
korteks gibi bölgelerinde aktif 
olarak kontrol edilmektedir.

Beynimizde sosyal zekâyı 
kontrol eden bölgeler bütününe 
“sosyal beyin” adı verilmiştir. Bu 
bölgeler işlevsel olarak birbirleri 
ile bağlantılıdır ve bu bağlantı 
“beyin ağı” olarak tanımlan-
maktadır. Beyin ağı, beyindeki 
farklı bölgelerin, sinir sistemi 
ile birbirine bağlanması sonucu 
oluşur.

Sosyal beyin yapısı; insanoğ-
lunun, onu diğer canlılardan 
ayıran kompleks iletişim bece-
rilerini keşfedebilmesi için an-

laşılması gereken bir oluşum-
dur. Ne yazık ki 1990’lı 
yıllara kadar sosyal 

beyin mekaniz-
ması çok az 
ilgi görmüş-
tür. Buna 

rağmen son 
30 yıl içerisinde 

çalışmalar büyük bir 
ivme kazanmış 

ve günümüz-
deki seviyeye 

ulaşmıştır.

Hannah Kiesow ve arkadaşları, 
sosyal beyin mekanizmasını 
anlamak için önemli bir adım 
atmıştır. Çalışmalarında 30 
yıl içerisinde daha önce hiç 
denenmemiş bir yöntem kulla-
nılmıştır: AutoEncoder Neural 
Network. Ekip, yapay zekâ 
aracılığıyla beynin alt ağları 
arasındaki bağlantıları bularak 
işleyişini anlamayı hedeflemiş-
tir. Araştırmacılar, katılımcıla-
rın demografik olarak homojen 
dağılım göstermesi ve çalışma-
nın ön yargılardan uzak olma-
sını sağlamak adına  yaklaşık 
10000 UK Biobank (dünyanın 
en büyük, tek tip olarak elde 
edilmiş insan beyni görüntüle-
me veri kümesi) katılımcısı ile 
bu çalışmayı gerçekleştirmiştir. 
Autoencoder Neural Network 
ile bütün katılımcıların beyin 
morfolojisi yeniden yapılandı-
rılmıştır. Elde edilen verilerden 
topografik beyin haritası oluştu-
rulmuştur.
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Çalışma sonucunda numaralandırılan alt ağlardan en çok dikkat çeken 7, 9 ve 15 numaralı alt ağlar 
olmuştur. Bu gizli alt ağlar beynin birçok bölgesi ile bağlantılı oldukları için çalışma sırasında üzerle-
rinde çokça durulmuştur. Bu ağlar beyinde bulunan limbik sistem (NAC), temporoparyetal bağlantı 
(TPJ) ve orta prefrontal korteks (mPFC) bölgelerinin neredeyse hepsine erişebilmektedirler (figür 1). 
Bu da bir bölgeye birden çok ağın gittiğini göstermektedir.

Bu çalışmada diğerlerinden farklı olarak yapay 
zekâdan yararlanılmasının ise iki nedeni vardır:

Öncelikle beynin bölgeleri arasında bulunan ağ 
sistemi oldukça kompleks bir yapıya sahiptir. Bu 
sistemde, bölgeler arasında istenilen alt ağlara 
ulaşabilmek, yapay zekâdan yararlanılmadığı sü-
rece oldukça zordur. Ayrıca bu çalışmada hedef-
lenen 10000 katılımcının beyin bölgelerini ayrı 
ayrı incelemek yapay zekâ olmadan uzun zaman 
alacaktır. Burada Autoencoder Neural Network 
devreye girmiştir. Autoencoder Neural Network, 
gerekli olmayan bilgileri azaltarak istenilen veri-
lere ulaşılmayı sağlayan bir yapay zekâ modelidir. 
Encoder (kodlayıcı) ve decoder (kod çözücü) 
olarak iki bölümden oluşur ve bu iki bölüm, 
verileri sıkıştırıp ve geri açarak istenilen verilere 
ulaşabilmeyi sağlar (figür 2). Autoencoder Neu-
ral Network’ün bu özelliği, çalışmanın gereksiz 
interpolasyonlardan arınması ve tek bir interpo-
lasyon adımı ile uygulanmasını sağlamıştır.

İnterpolasyon Nedir? Elde bulunan değer noktalarından yola çıkarak bu noktalar arasında, 
farklı bir yerde ve değeri bilinmeyen bir noktanın olası değerini tahmin etmemize yarayan 
çizgiler çizmemizi sağlayan yöntemdir.

Bi
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u
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Autoencoder Neural Network’ün 
gereksiz interpolasyonlardan arın-
dırma özelliği, alt ağlar arasındaki 
farklılıkların yaşam tarzında ne gibi 
değişiklikler yaratacağını belirlerken 
kullanılmıştır. Katılımcılardan bir 
form doldurmaları istenmiştir. Formu 
dolduran katılımcılar sosyal olan/sos-
yal olmayan erkekler ile sosyal olan/
sosyal olmayan kadınlar olmak üzere 
dört gruba ayrılmıştır. Gruplandır-
ma sırasında ortaya çıkan yaş farkı 
da ayrıca değerlendirilmeye alınmış-
tır. Amaç, sosyal yaşam tarzındaki 
farklılıklarda sosyal alt ağların rolünü 
gözlemlemektir. Gerçekten de dört 
gruba ayrılan katılımcıların sosyal be-
yin bölgelerine yerleştirilen otomatik 
kodlayıcılar, encoder- decoder çalış-
ma mekanizması ile pek çok veri ara-
sından gerekli olanları ayrıştırmış, ka-
tılımcıları daha çok ve daha az sosyal 
davranışlarına göre ayırmıştır.

Autoencoder Neural Network’ün 
kullanılmasının ikinci sebebi ise bil-
giyi sıkıştırıp yeniden açma ve yapı-
landırma işlemini minimum hata ile 
gerçekleştirmesidir.  Hata payının az 
olması da yapılan çalışmaya deney-
sel geçerlilik kazandırmaktadır. Ör-
neğin AutoEncoder Neural Network 
sisteminden geçtikten sonra 36 be-
yin bölümünün orijinal beyin hacmi 
ve yeniden inşa edilmiş beyin hacmi 
karşılaştırılmış, gerçekten de hata payı 
0.22 (SD<0.1 veri bölünmeleri arasın-

da) gibi çok az bir değişiklik göster-
miştir.

Çalışma sırasında şaşırtıcı bir sonu-
ca daha ulaşılmıştır. 3 ve 13 numaralı 
alt ağların, beynimizde sosyal izolas-
yondan etkilenen yerler arasında ol-
dukları gözlemlenmiştir. Katılımcılar 
arasında kendisini yalnız olarak nite-
lendirenlerde, TPJ’nin hacim olarak 
küçüldüğü tespit edilmiştir. Yalnız 
kalmanın insanlarda fiziksel ve men-
tal sağlığı etkilediği, Alzheimer hasta-
lığı ile ilişkili demansa karşı insanları 
daha savunmasız hale getirdiği bili-
nen bir gerçektir. Elde edilen veriler, 
Covid-19 sebebiyle geçirmekte oldu-
ğumuz izolasyon sürecinde beynimiz-
de hangi bölgelerin ve alt ağların bu 
süreçten etkilendiğini görebilmemize 
yardımcı olacak niteliktedir. Ayrıca 
bu alt ağların süreçten ne kadar et-
kilendiğini gözlemeyebilmek, sosyal 
izolasyonun fiziksel ve mental sağlı-
ğımızda ne miktarda hasar yaratabile-
ceğini anlayabilmemiz için aydınlatıcı 
olacaktır. 

Gizli alt ağların keşfedilmesi ile ge-
lecekte sosyal beyin yapısı yeniden 
inşa edilebilir ve olabilecek en iyi şe-
kilde çözümlenebilir. Eğer çalışmalar 
başarılı olursa sosyal etkileşimlerimi-
zi anlayabilmemiz ve bu alanda ger-
çekleşen hastalıklara (sosyal davranış 
eksiklikleri, demans vb.) çözüm bu-
labilmemiz için çok büyük bir adım 
atılmış olacak.

Gerçekten de dört 
gruba ayrılan 
katılımcıların sosyal 
beyin bölgelerine 
yerleştirilen otomatik 
kodlayıcılar, 
encoder- decoder 
çalışma mekanizması 
ile pek çok veri 
arasından gerekli 
olanları ayrıştırmış, 
katılımcıları daha 
çok ve daha az sosyal 
davranışlarına göre 
ayırmıştır.
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Fundus Görüntüsünden

Dudaklarınızın arasına 
sıkıştırdığınız sigara-
dan çektiğiniz nefesle 

birlikte içerisinde 7000’den faz-
la kimyasal madde bulunduran 
duman, içinizde sizin için pek 
de iyi olmayacak bir yolculuğa 
başladı bile. Çeşitli kanserleri 
tetikleyen, görme ve işitme bo-
zukluklarına sebep olabilen bu 
kimyasallar, dünyanın önde ge-
len ölüm nedeni kardiyovaskü-
ler hastalıkların da önemli risk 
faktörlerindendir. Özellikle si-
garanın kardiyovasküler sistem 
üzerindeki zararlı etkileri, çağın 

önde gelen hastalıklarından biri 
olarak nitelendirebileceğimiz 
şeker hastalığında daha da art-
maktadır. Bunun yanında siga-
ranın sistemik dolaşım ve retina 
dolaşımı üzerine fizyolojik ve 
anatomik etkileri de vardır. Peki 
bu etkiler kişinin gözünden çe-
kilecek bir fotoğrafla tespit edi-
lebilir mi? 

Fundus; optik sinir, makula, re-
tina ve kan damarı gibi yapıları 
içeren gözün arka kısmıdır. Bu 
yapıların durumlarını renkli 
olarak göstermeye ve arşivleme-

ye imkân veren fundus fotoğ-
rafçılığı tekniği, geçen yüzyılda 
hızla gelişti ve son zamanlarda 
bu fotoğrafların analizinde derin 
öğrenme de yerini aldı. Diyabe-
tik retinopati ve glokom gibi sık 
görülen çeşitli göz hastalıkları-
nın takibinde faydalanılan fun-
dus fotoğrafları, bu gelişmelerin 
de etkisiyle kardiyovasküler risk 
faktörlerinden diyabetik retino-
pati bulgularına ve hatta sigara 
içme durumunun belirlenme-
sine kadar çeşitli alanlarda oto-
matik tahmin olanağı sağlamak-
tadır.

Sigara Tespitine

Derin öğrenme, bir sisteme verilen veri seti ile sonuçları tahmin eden ve birden fazla katmandan olu-
şan bir makine öğrenimi alt kümesidir. Bu şekilde sistem açık talimatlar olmadan kendisini eğitebilir. 
CNN (evrişimsel sinir ağları) de derin öğrenmenin bir alt dalıdır ve genelde görsel verilerin birçok 
katmanla analizinde kullanılır.

Diyabet, bir diğer adıyla şeker hastalığı birçoğu-
muzun çok yakından tanıdığı yüksek kan şekeri 
ile karakterize kronik ve metabolik bir hastalıktır. 
Dünya genelinde 422 milyon insan şeker hastası 
olmakla birlikte her yıl 1.6 milyon kişi hayatını 
kaybetmektedir. Sigaranın kardiyovasküler sağlık 
üzerindeki zararlı etkileri şeker hastalarında daha 
belirgin şekilde gözlemlenmektedir ve bu duru-
mu en aza düşürmek amacıyla sigara içen şeker 
hastaları için etkili sigara bırakma stratejilerinin 
geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu stratejile-
rin etkinliğini test etmek için hastanın sigara içme 
durumunun pahalı olmayan ve objektif bir şekilde 
ölçülmesine ihtiyaç vardır. Auckland Üniversite-

sinden Ehsan Vaghefi ve arkadaşları tam da bu 
hedefler doğrultusunda çalışmalarını yürüttüler. 
Fundus fotoğrafla- rından 
elde edilen retina g ö -
rüntülerini ve CNN mima-
risini kullanarak kişinin 
sigara içip içmedi- ğ i n i n 
ve sigara içen birey- lerin retina 
bölgesinde ne gibi deği- ş i m l e r 
olduğunun anlaşılmasını k o n u 
alan makalele- ri 2019 
yılında “Scien- tific Re-
ports” adlı d e r g i d e 
yayımlandı.

BEYZA GÜL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
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Orijinal (sol), iskeletlendirilmiş (orta) ve kontrastlı (sağ) fundus görüntüleri.

Model performansı 
değerlendirilirken karşımıza 

özgüllük ve duyarlılık gibi 
çeşitli kavramlar çıkmaktadır. 
Özgüllük bize sigara içmeyen, 

duyarlılık ise sigara içen 
insanların yüzde kaçının doğru 

bir şekilde tespit edildiğini 
gösterir.

İskeletlendirilmiş veri seti kullanılarak eğitilen CNN; %63.63 
doğruluk, %65.60 özgüllük ve %47.14 duyarlılıkta sonuçlar verdi. 
Kontrastlı veri setinde ise %88.88 doğruluk, %93.87 özgüllük ve 
%62.62 duyarlılıkta sonuçlar alındı. Çalışmayı yürüten ekip yük-
sek doğruluğa sahip modellerinin duyarlılığının biraz düşük oldu-
ğunu ayrıca sigara içme süresi, sıklığı ve sigara miktarı gibi faktör-
lerin modelin duyarlılığını artırıp artırmayacağını belirlemek için 
araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.

Sigara içen (sol) ve sigara içmeyen (sağ) bir katılımcıdan 
alınan geliştirilmiş veri setinin fundus fotoğrafları (üst sıra) 
ve dikkat haritaları (alt sıra), CNN’nin perivasküler alana 

duyarlılığını gösterir.

Ekip, CNN’nin test edilen görüntüdeki hangi 
alanlardan gelen verileri kullanarak kişinin sigara 
içip içmediğini tespit ettiğini anlamak için daha 
iyi sonuç aldıkları kontrastlı veri seti analizinden 
dikkat haritaları elde etti. Dikkat haritalarında re-
tina damarlarının, perivasküler bölgenin ve fovea-
nın vurgulandığı gözlemlendi. 

Araştırmacılar bu çalışma ile fundustan elde 
edilen retina görüntüleri kullanılarak eğitilen bir 
CNN mimarisinin bireylerin sigara içme duru-
munu doğru bir şekilde tahmin etmek için kul-
lanılabileceğini gösteriyor. Hassasiyeti arttırmaya 
yönelik atılacak adımlarla model, çok daha kulla-
nışlı bir hale getirilebilir. Çalışmayla ilgili detaylı 
bilgiler için makaleye göz atabilirsiniz. 

Sigarasız, sağlıklı günler dilerim.

Araştırmacılar, şeker hastalarından alınan 165 binden fazla retina görüntüsünü hazırlanan CNN 
modeli için uygun formata getirdiler ve bu görüntülerin %60’ını model eğitimi, %20’sini doğrulama 
ve %20’sini test için kullanmak üzere üç gruba rastgele ayırdılar. Model eğitiminden önce görseller, 
iskeletlendirme ve kontrastlama olmak üzere iki farklı filtreleme yöntemine ayrı ayrı tabi tutuldu.
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Ruh Sağlığınız 
Yapay Zekâya 

Emanet
Doktorun hasta ile geçirdiği sürenin azaldığı şu günlerde yapay zekâ tek-
nolojisi, ruhsal hastalıkların teşhisini iyileştirmenin yanı sıra birçok fay-
da sağlayabilir. Bu yazıda yapay zekanın ruh sağlığı ve hastalıkları alanın-
da doktor ve hastalara nasıl yardımcı olabileceğini örneklerle anlatıyoruz.

RUMEYSA ÇAYIR

“
”

Ruh sağlığı bireyin kendi yeteneklerinin 
farkına vardığı, yaşamın normal gergin-
likleriyle başa çıkabildiği, üretken ve ve-

rimli bir şekilde çalışabildiği ve içinde yaşadığı 
topluma katkıda bulunabildiği bir iyilik halidir.1  
Ruh sağlığının çeşitli sebeplerle bozulması ruhsal 
hastalıklara yol açabilir. Tedavi edilmeyen ruhsal 
hastalıklar aile içi çatışma, iş ve okul hayatında ba-
şarısızlık, çeşitli bağımlılıklar ve ekonomik sıkın-
tılar gibi şiddetli duygusal, davranışsal ve fiziksel 
sorunlara yol açabilmektedir.2

Günümüzde orta ve yüksek gelirli ülkelerin nüfu-
sunun yarısından fazlası hayatları boyunca en az 1 
kez ruhsal bir sorunla mücadele etmektedir.  2017 
yılında yapılan bir çalışmaya göre dünya genelinde 
792 milyon insan ruhsal sağlık sorunlarıyla yaşa-

makta. Bu sayı dünya nüfusunun onda birinden 
fazlasına karşılık geliyor.3 Ruhsal sorunların teda-
visi kanser veya diyabet gibi somatik hastalıkların 
tedavisinden daha fazla maliyet gerektirmekte ve 
bu maliyetlerin önümüzdeki 15 yıl boyunca üssel 
olarak artacağı öngörülüyor. 2010 yılında yapılan 
bir araştırmada ise ruhsal hastalıkların küresel 
çapta doğrudan ve dolaylı maliyeti 2,5 trilyon ABD 
doları olarak hesaplanmıştır. Kardiyovasküler has-
talıklar ve kanser gibi hastalıkların aksine, ruhsal 
hastalıkların dolaylı maliyeti (1,7 trilyon ABD do-
ları) doğrudan maliyetlerinden (0.8 trilyon ABD 
doları) daha fazla. Avrupa Birliği gibi sağlık bakım 
sistemleri açısından oldukça gelişmiş bir bölge 
için doğrudan ve dolaylı maliyetlerin 798 milyar 
euro olduğu tahmin ediliyor. 2030 yılına kadar ise 
bu maliyetlerin ikiye katlanması bekleniyor.4

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
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Yapay zekanın ruh sağlığı ve hastalıkları 
tarafından benimsenmesi diğer disiplinlere 
nazaran daha yavaş olmuştur. Psikiyatristler 
hastalarıyla iletişim kurma ve hastaların duy-
gu ve düşüncelerini direkt olarak gözlemleme 
gibi becerilerine güvenir. Bu nedenle psiki-
yatristlerin kullandığı veriler daha çok öznel-
dir ve bu öznel veriler arasında nitel özellik 
taşıyan tek şey hastalarla ilgili yazılı notlardır. 
Yine de bu durum ruh sağlığı ve hastalıkları 
alanında yapay zekadan yararlanamayacağı-
mız anlamına gelmez. Hatta yapay zekâ ruh 
hastalıklarının tanımını yeniden yapmamız 
ve ruh hastalıklarını daha iyi anlamamız için 
büyük bir potansiyele sahiptir diyebiliriz. Bu-
nun yanı sıra yapay zekanın ruh sağlığı ala-
nında kullanılması yukarıda bahsettiğimiz 
maliyetleri azaltmak için fırsat sunar.

Bir bireyin benzersiz biyo-psiko-sosyal pro-
fili, bütünsel ruh sağlığını tam olarak açık-
lamak için harika bir bilgidir. Ancak biyolo-
jik, psikolojik ve sosyal sistemler arasındaki 
etkileşimleri açıklamak için görece dar bir 
anlayışa sahibiz. Ruhsal hastalıkların pato-
fizyolojisinde hatırı sayılır bir çeşitlilik vardır 
ve görüntüleme yöntemleri, elektronik sağlık 
kayıtları, klinik notlar gibi çeşitli biyobelir-

teçlerin belirlenmesi, bu hastalıkların daha 
objektif şekilde tanımlanmalarına izin vere-
bilir. 

Yapay zekâ teknikleri geliştirilmeye devam 
edildikçe ruhsal hastalıkları mevcut DSM-5 
(Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El 
Kitabı) sınıflandırma şemasından daha ob-
jektif bir şekilde tanımlamak mümkün olabi-
lir.5 

   Yapay zekâ teknikleriyle ruhsal hastalık-
ları, müdahalelerin daha etkili olabileceği 
erken bir aşamada tespit edebilir, kişiye 
özel tedaviler geliştirebiliriz.

Örneğin bazı makine öğrenimi yöntemleri 
sitalopram gibi yaygın olarak reçete edilen 
antidepresanlara verilen tedavi yanıtlarını 
%65 doğruluk payıyla tahmin edebilmekte. 
Yapay zekâ algoritmaları şizofreni hastaların-
da, modifiye edilmiş doğrudan gözlemlenen 
tedaviye (%72) göre daha başarılı ilaç uyumu 
(%90) sağlayabilir. Yapay zekâ beyin MRI ve-
rilerini kullanarak şizofreninin nöroanato-
mik alt tiplerini %63-71 doğrulukla ve fMRI 
verilerini kullanarak şizofreniyi %87 doğru-
lukla tespit edebilir. 
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Yapay zekâ; elektronik sağlık kayıtları, ruh hali 
derecelendirme ölçekleri, beyin görüntüleme tek-
nikleri ve Twitter gibi sosyal medya platformların-
dan gelen verileri kullanarak depresyon, şizofreni, 
intihar ve genel ruh sağlığı konularının yaygınlı-
ğını belirleyebilir.6 Birtakım çalışmalar ağır ruhsal 
hastalık semptomlarının, elektronik sağlık kayıtla-
rı ve doğal dil işleme teknikleri kullanılarak, %90 
hassasiyet ve %85 hatırlama ile tespit edilebilece-
ğini gösteriyor. Bir çalışmada ise yapay zekâ, elekt-
ronik sağlık kayıtları kullanarak %83 kesinlikle ve 
%98 duyarlılıkla intihar düşüncesinin, %92 kesin-
likle ve %88 duyarlılıkla intihar teşebbüslerinin 
tümünü tahmin etti.

İntihar gibi nadir olayları veya nadir hastalıkla-
rı modellemeye çalışan araştırmalarda, verilerin 
dengesiz bir şekilde kümelenmesi büyük bir zor-
luk oluşturur. Sınıflandırıcıların eğilimi sık mey-
dana gelen olayları tahmin etme yönündedir ve 
sınıflandırıcılar intihar gibi nadir olayları gözden 
kaçırır. Bu zorluğun üstesinden gelmek için ço-
ğunluktaki örnek sayısını azaltma, küçük sayıda-
ki örnekleri çoğaltma, varyansı azaltma ve birkaç 
modeli birleştirme gibi yöntemler kullanılabilir.

Yapay zekâ algoritmaları, ortaya çıkan veri kay-
nakları sayesinde gelişecektir fakat bu veriler ilgi-
li yapıları veya popülasyonları tam olarak temsil 
etmeyebilir. Örneğin, sosyal medyada depresyona 
işaret eden kelimeleri içeren yazılar, bir depresyon 
tanısından ziyade geçici bir depresif ruh halini 
gösterebilir. Sosyal medya analizleri gönderiler-
deki semptomları abartabilir veya yorumları bağ-
lamsal olabilir. Dolayısıyla, sınırlı bağlamsal bilgi-
ler nedeniyle veriler yanlış yorumlanabilir. Sosyal 
medya verilerinin klinik yararlılığı daha dikkatli 
bir değerlendirme gerektirir. Bu nedenle bu bilgi 
platformlarını kullanan çalışmaların metodolojik 
standartlarının yüksek tutulması gerekir. 

Yapay zekâ, giderek dijital tıbbın bir parçası ha-
line geliyor ve zamanla ruhsal sağlık araştırma ve 
uygulamalarına katkıda bulunacak. Bilim insan-
ları, klinisyenler ve ruhsal sağlık araştırması ve 
bakımı ile görevlendirilmiş çeşitli uzmanlar top-
luluğu yapay zekanın gücünden tam anlamıyla ya-
rarlanmamız için iş birliği yapmalıdır. Gelecekte 
ruh sağlığı ve yapay zekayı bir araya getiren çalış-
maların artması dileğiyle, sağlık ve bilimle kalın.

Yapay zekâ; elektronik sağlık kayıtları, ruh hali derecelendirme ölçekleri, 
beyin görüntüleme teknikleri ve Twitter gibi sosyal medya platformlarından 

gelen verileri kullanarak depresyon, şizofreni, intihar ve genel ruh sağlığı 
konularının yaygınlığını belirleyebilir.
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Geçtiğimiz yüzyılda tıp 
alanında modernleş-
menin getirdiği iyileş-

meler sonucu insan sağlığında 
ve yaşam süresinde olumlu yön-
de gelişmeler yaşandı. Ancak ya-
şam süresinin uzamasıyla kronik 
rahatsızlıkların yaşam kalitesi 
üzerinde etkisi arttı. Bu sebeple 
kronik hastalıkların teşhisi ve 
tedavisi oldukça önem kazan-
dı. Günlük hayatımızda sıklıkla 
duyduğumuz kronik hastalıklar-
dan önemli bir tanesi diyabettir. 
2019 yılında yapılan bir araştır-
maya göre dünyada tanı konul-
muş 463 milyon diyabet hastası 
var ve bu sayının 2045 itibariyle 
700 milyona çıkması bekleniyor.3

Diyabet, pankreasın yeterli 
miktarda insülin hormonu üret-
memesi ya da ürettiği insülin 
hormonunun etkili bir şekilde 
kullanılamaması durumunda 
gelişen bir hastalıktır.4 Diyabe-
tin tip 1, tip 2 ve gestasyonel di-
yabet başta olmak üzere birçok 
türü vardır. Tip1 ve tip 2 diyabet 
toplumda yaygın görülmektedir: 
Tip 1 diyabet pankreastan yeterli 
miktarda insülin salgılanmama-
sı sonucu oluşurken tip 2 diyabet 
insülinin vücutta etkin kullanı-
lamaması sonucu meydana gel-
mektedir. Diyabetli bireylerde 

hastalığın iyi kontrol edileme-
mesi sonucu kalp damar rahat-
sızlıkları, böbrek hasarı, retino-
pati, sinir hasarı ve depresyon 
gibi sağlık sorunlarının görülme 
olasılığı yükselir. Bu nedenle risk 
grubundaki kişilerin belirlen-
mesi, varsa diyabetin teşhisi ve 
tedavisi oldukça önemlidir. Ha-
yatımızın giderek daha büyük 
bir parçası haline gelen mobil 
uygulamalar ve yapay zekâ, bazı 
hastalıkların teşhis ve tedavi-
sinde önemli rol oynamaktadır. 
Peki mobil uygulamalar ve ya-
pay zekâ diyabet alanında nasıl 
kullanılabilir ve bu uygulama-
ların ne gibi faydaları olabilir?

İncelediğimiz uygulamalar-
dan ilki gestasyonel diyabet 
takibi için İspanyalı araştırma-
cılar tarafından geliştirilen te-
letıp uygulamasıdır.7 Gestasyo-
nel diyabet, ilk kez hamilelikte 
görülen diyabettir. Gebelikte 
diyabetojenik hormonların se-
viyesinde yaşanan değişimler 
sonucu ortaya çıkmakta, hami-
lelik sonrası dönemde tip 2 di-
yabete zemin hazırlamaktadır. 
Bu mobil uygulama, 20 kişilik 
gönüllü bir grup üzerinde de-
nenmiş ve hastaların başta kan 
şekeri olmak üzere tansiyon, 

ketonuri vb. değerleri, yüz yüze 
muayene yerine mobil uygula-
ma ile takip edilmiştir. Çalışma 
grubundaki hastaların ilgili de-
ğerlerinin kontrolü; akıllı tele-
fon, bluetooth bağlantıları olan 
birer glikometre ve tansiyon 
ölçüm cihazıyla gerçekleştiril-
miştir. Hastalardan tansiyon ve 
glikometre cihazlarının verile-
rini belli aralıklarla indirmele-
ri istenmiş ve hastalara gerekli 
durumlarda diyetleriyle ilgili 
sorular sorulmuştur. Bu grubun 
verileri, daha önce yüz yüze 
muayeneye gelen ve verilerinin 
kullanılmasını kabul eden başka 
bir hasta grubunun verileriyle 
karşılaştırılmış ve uygulamanın 
verimi incelenmiştir. Uygula-
ma 20 kişilik küçük bir grup 
üzerinde denendiği için sınırlı 
veriye sahip olsa da iki grubun 
verilerinin oldukça yakın ol-
ması, uygulamanın daha büyük 
gruplarda denenmesi ve geliş-
tirilmesi durumunda gelecekte 
kullanıma elverişli olabileceğini 
düşündürmektedir. Gestasyonel 
diyabet, haftalık takip gerekti-
ren bir durum olduğu için mo-
bil uygulamanın yaygınlaşması 
hem sağlık çalışanlarına hem 
de hamile bireylere zaman ta-
sarrufu ve kolaylık sağlayabilir.

Diyabet  Takibinde
Yeni  Yöntemler

EZGİ SU GÜLBAHÇE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Kinezin
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Çalışma grubundaki 
hastaların ilgili de-
ğerlerinin kontrolü; 
akıllı telefon, bluetooth 
bağlantıları olan birer 
glikometre ve tansiyon 
ölçüm cihazıyla gerçek-
leştirilmiştir.

Bir diğer uygulama ise henüz 
geliştirilme aşamasında olan 
bir akıllı telefon uygulamasıdır. 
Imperial College London’daki 
bilim insanları tarafından ge-
liştirilen uygulama aracılığıyla 
diyabet hastalarının kan glikoz 
düzeyleri takip edilmiş ve al-
maları gereken insülin dozu-
nun en iyi şekilde ayarlanması 
hedeflenmiştir.5 Elde edilen so-
nuçlar bu aşamada umut vaat 
ediyor ancak küçük bir grup-
ta test edilen bu uygulamanın 
da genel kullanıma hazır hale 
gelmesi için daha büyük grup-
lar üzerinde denenmesi şart. 

 Diyabetin iyi kontrol edile-
memesi ve ilerlemesi sonucu 
meydana gelebilecek hastalık-
lardan biri olan retinopatinin 
teşhisinde de yapay zekâ uy-
gulamalarından yararlanılabil-
mektedir. Retinopati, retinada 
bulunan kan damarlarının za-
rar görmesi ve zayıflamasıyla 
oluşan bir hastalıktır. Diyabet 
sebebiyle kan şekerinin uzun 
süre yüksek değerlerde olması, 
damarlara zarar veren ve reti-
nopatiye sebep olan temel fak-
tördür. Retinopatinin ilerleme-

si durumunda görme kaybına 
varabilecek düzeyde ciddi göz 
kusurları görülmektedir. Ox-
ford Üniversitesinden bir grup 
araştırmacının sonuçlarını 
2016’da yayımladıkları bir ça-
lışmada yapay sinir ağlarından 
yararlanılarak geliştirilen bir 
algoritma kullanılmış8 ve yapay 
sinir ağları ilk olarak diyabe-
tik retinopatiye ait görseller ve 
veri setleriyle eğitilmiştir. Daha 
sonra eğitilen sinir ağları yar-
dımıyla diyabetik hastalara ait 
göz filmleri değerlendirilmiş-
tir. Çalışmayı yapan uzmanlar, 
geliştirilen algoritmanın reti-
nopati teşhisi koymada ve göz 
kusuru şiddetini belirlemede 
oldukça hassas olduğunu an-
cak klinik kullanımda verimin 
artması için daha kapsamlı ça-
lışmaların yapılması gerektiğini 
belirtmişlerdir. Bu uy-
gulama hem doğru-
luk oranı hem de 
doktorların işini 
kolaylaştırması 
sebebiyle ileri-
de yaygınlaşa-
bilir ve oldukça 
faydalı olabilir.
Günlük haya-

tımızda her alanda giderek 
daha sık karşılaştığımız mobil 
uygulamalar ve yapay zekâ uy-
gulamaları, sağlık alanında da 
diyabet gibi önemli bir hasta-
lığın teşhis ve tedavisinde yer 
alabilir. Diyabet alanındaki bu 
tarz uygulamalar genel olarak 
geliştirilme aşamasında olmak-
la beraber gelecekte doktorlara 
ve sağlık personellerine daha 
fazla yardımcı olacak, tanı kon-
masını ve tedavi uygulanması-
nı kolaylaştıracak ve hastaların 
yaşam kalitesini olumlu yönde 
etkileyecek gibi gözüküyor. Bu 
uygulamaların ne zaman yay-
gınlaşacağını tahmin etmek 
güç ancak kim bilir, belki bek-
lediğimizden de yakın bir za-
man diliminde mümkün olur. 

Kinezin
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Cildimizdeki Gizli Ekosisteme 

Farklı Bir Bakıs: 

Vücudunuzda kaç canlıya 
ev sahipliği yaptığınızı 
biliyor musunuz? Mil-

yonlar? Milyarlar? Hayır, çok 
daha fazlası. Öyle ki vücudu-
muzda kendi hücrelerimizden 
ve genlerimizden kat kat fazla 
bakteri hücresinin ve genin bu-
lunduğunu söylersek abartmış 
olmayız. Gözümüzle göremesek 
de sağlığımız için hayati önem 
taşıyan ve sayıları 100 trilyonu 
bulan bu devasa canlı toplulu-
ğuna mikrobiyota denmektedir. 
Toplam ağırlıkları 2-3 kg civarın-
daki bu organizmaların sahip ol-
duğu genler ve enzimler ise mik-
robiyom olarak adlandırılmakta 
ancak mikrobiyota ile genellikle 

aynı anlamda kullanılmaktadır.1

  Vücudumuzun iç ekosistemi 
olarak da tanımlanan mikrobi-
yota; gastrointestinal sistem, ak-
ciğer ve gözün konjonktiva taba-
kası da dahil olmak üzere toplam 
18 ayrı yerde bulunur.2 Yaşamı-
mız boyunca yediklerimizden, 
içtiklerimizden, çevremizden ve 
temas ettiğimiz kişilerden pek 
çok bakteri alırız. Alınan mik-
roorganizmaların kimi zaman 
dost, kimi zaman düşman ola-
bilmesine karşın sağlıklı bir in-
san vücudunda dost bakterilerin 
sayısı ağır basar. Peki, bu mikro-
organizmaların vücudumuzdaki 

görevleri nelerdir?

  Mikrobiyota; bağışıklık sistemi-
nin desteklenmesi, bağırsak sağ-
lığı ve inflamasyonun önlenmesi 
gibi çok farklı vücut fonksiyon-
larını yerine getirmenin yanı sıra 
insanın davranışlarına dahi etki 
ediyor. Elbette, en büyük organı-
mız olan cildimiz de bu mikro-
organizma topluluğuna ev sahip-
liği yapıyor. Cildimizin birçok 
hastalık ve olumsuz şartlar karşı-
sında dirençli olmasını sağlayan 
mikrobiyota, en yaygın cilt prob-
lemleri olan aknenin ve egzama-
nın oluşumunu önlüyor. Üstelik 
bununla da kalmayıp kanser ya-
pıcı serbest radikallere karşı âde-
ta bir bariyer görevi üstleniyor. 

Bilgi Kutusu: Kommensal mik-
roorganizmalar, üzerinde ya-
şadığı canlıya zarar verme-
yen ancak bu birliktelikten 
yarar sağlayan organizmalardır.3

TUĞÇE YALÇINTAŞ

Sakarya Üniversitesi Tıp  Fakültesi
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  Cilt mikrobiyomu; cildin ma-
ruz kaldığı kozmetikler, ilaçlar 
ve kirleticiler gibi molekülleri 
metabolize edebilen çeşitli en-
zimlere sahiptir. Üstelik bu en-
zimlerden bazıları kommensal 
mikroorganizmalar tarafından 
da doğal olarak üretilen çok sa-
yıda biyomolekülün metabolize 
edilmesinde anahtar rol oyna-
maktadır. Bu nedenle cilt mik-
robiyomunda bulunan enzim-
lerin metabolik potansiyelinin 
araştırılması, cilde uygulanan 
ilaçların ve kozmetik ürünlerin 
etkinliğini ve biyoyararlanımı-
nı belirlemek için çok önemli-

dir. Ancak cilt mikrobiyomu-
nun binden fazla mikrobiyal tür 
ve trilyondan fazla mikrobiyal 
hücre barındırması böyle bir 
çalışmayı çok zor kılmaktadır. 
Hindistan Bilim Eğitim ve Araş-
tırma Enstitüsünden araştırma-
cıların makine öğrenimi, sinir 
ağları ve kemoinformatik yön-
temlerini entegre ederek geliş-
tirdikleri “SkinBug” adlı araç bu 
zorluklara karşı umut verici bir 
yaklaşım olarak görülmektedir. 

  Araştırmacılar cilt mikrobiyo-
mundaki tüm olası metabolik 
reaksiyonları, ilgili enzimleri ve 

cilt mikrobiyatasında bu enzi-
mi barındıran mikroorganizma 
türlerini tahmin etmeyi amaçla-
mıştır.19 farklı cilt bölgesindeki 
900 bakteri türünün metabo-
lik reaksiyonlarını içeren veri 
tabanı kullanılarak elde edi-
len 2.523 reaksiyonun yalnızca 
277’sinin tüm cilt mikrobiyomu 
için ortak olduğu gözlemlen-
miştir. Bu kapsamda araştırma-
cılar      metabolik reaksiyonla-
rın; cilt bölgelerinin topografik 
konumu, farklı sekresyonları 
ve nem seviyeleri gibi fizyolojik 
ve fiziksel özellikleriyle ilişki-
li olduğu sonucuna varmıştır.

  Araştırmacılar geliştirmiş oldukları bu mo-
delin tahminlerini, cildimizle düzenli temas 
halinde olan ve metabolizması deneysel ça-
lışmalardan bilinen kozmetikler ve farmasö-
tiklerdeki doğal moleküller dahil olmak üzere 
çeşitli moleküller üzerinden karşılaştırmıştır. 
Cildin barındırığı mikrobiyal türler sayesin-

de metabolizmaları hakkında bilgi bulunan 28 
farklı molekül, SkinBug tarafından değerlen-
dirilmiştir. Kapsamlı doğrulamalar ve bunla-
rın biyolojik önemi; SkinBug'ın herhangi bir 
molekül için metabolik reaksiyonu, enzimi 
ve spesifik deri bölgesini tahmin etmede gü-
venilir bir yöntem olduğunu göstermektedir.
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  Çalışmayı yürüten ekip cilt mikrobiyomu hak-
kında daha fazla bilgi edindikçe bir gün Skin-
Bug’ın kişiselleştirilebileceğini ve bu yazılımın 
bir uygulama haline getirilebileceğini öngörü-
yor.4 Böyle bir uygulamanın geliştirilmesi da-

hilinde cilt tipimiz hakkında daha fazla bilgi 
edinebilir ve hangi ürünlerin cildimiz için uy-
gun olduğunu      öğrenebiliriz. Hatta bu doğ-
rultuda yapılan çalışmalar ile SkinBug cilt kan-
seri araştırmalarında bile yol gösterici olabilir.
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Evlerde, teknolojik aletlede ve başka birçok alanda 
kullandığımız elektriğin sağlık alanında kullanı-
mını bir düşünün. Muhtemelen aklınıza ilk gelen, 

elektroşokun psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kulla-
nımı olacaktır. Elektroşokla tedavi ilaç tedavisine yanıt 
alınamadığı ya da gebelik gibi ilaç kullanımının riskli 
olduğu durumlarda tercih edilebilen, beyne düşük doz 
elektriksel uyarı verilerek iyileşmenin gözlemlendiği bir 
yöntemdir.¹ Peki, elektriksel uyarının yara iyileşme süre-
cini hızlandırabilen bir tedavi yöntemi olduğunu duymuş 
muydunuz? Gelin şimdi elektriğin bu kullanımına yakın-
dan bakalım.

Elektriksel uyarıyla tedavi; ciddi bir yanık, kaza sonucu 
oluşan yaralanma ve uzun süre yatalak olmaya bağlı olu-
şan yatak yarası gibi durumlarda kullanılır. Aynı zaman-
da bu yöntem, uygulanırken hastaya rahatsızlık veya acı 
vermemesi nedeniyle oldukça avantajlı ve pratiktir. Doku 
mühendisliğinin son zamanlarda gelişmesi ile daha fazla 
klinik araştırmaya konu olmuştur.Böylece araştırmacılar, 
hücreleri uyarmak ve hücre göçünü indüklemek gibi yara 
iyileşmesini tetikleyen aşamaları elektriksel uyarım ile 
hızlandırabileceklerini fark etmişlerdir.² Yaranın iyileşme 
hızı;  elektriksel uyarının voltajına, ne sıklıkla uygulandı-
ğına ve yaranın niteliğine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

ElEktriksEl Uyarılar 
yaralarınıza 
MErhEM Olabilir Mi?

SENA KÖKER
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
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İngiltere Kraliyet Kimya Derneğine bağlı 
bilim bülteninde yayımlanan bir çalışma-
da, sabit elektriksel alan ile gerçekleştirilen 
uyarımın damar geçirgenliğini artırdığın-
dan bahsedilmiştir. Bu çalışmada  2 boyutlu 
modeller yerine 3 boyutlu modeller kulla-
nılarak fizyolojik koşullara yakın bir ortam 
oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucu olarak 
da damar geçirgenliğindeki artışın kandaki 
yara iyileştirici bileşenlerin ve oksijenin ya-
ralara daha hızlı ulaşmasını sağlayarak iyi-
leşmeyi hızlandırdığı görülmüştür.³’⁴

2018’de Harikrishna KR Nair ve ekibi ta-
rafından gerçekleştirilen bir ara 2018’de 
Harikrishna KR Nair ve ekibi tarafından 
gerçekleştirilen bir araştırmaya diyabetik 
ayak ülseri, venöz bacak ülseri(varis) ve 
basınç ülseri(yatak yarası) gibi kronik ya-

raları olan toplam 100 hasta dahil edilmiş-
tir. Mikroakım uygulayarak yapılan dört 
haftalık tedavi sırasında tüm hastalarda 
yara boyutunda azalma görülmüş ve 16’sın-
da yara tamamen kapanmıştır. Yaralarına 
bağlı olarak ağrı şikayeti olan 100 hasta-
nın 89’unun ağrılarında azalma görülmüş 
ve dört haftalık sürenin sonunda 11’inin 
ağrıları dinmiştir. Tedavi boyunca bacak 
şişmesi ve ayak sertliği gibi inflamatuar 
semptomlarda da azalma görülmüştür. ⁵

Yara bakımı hakkında birçok makalenin 
bulunabileceği JWC (Journal of Wound 
Care) dergisinde yayımlanan bir klinik 
araştırmaya, vücut yüzey alanının %25-
40’ını kaplayan termal yaGelecekte elekt-
riksel uyarım gibi farklı tedavi yollarının 
artması ve gelişmesi dileğiyle sağlıkla kalın. 
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Bilgi Kutusu: Alkolsüz Karaciğer Yağlanması, fazla kiloluluk veya obezite gibi alkol kullanımı dışın-
daki sebeplerle oluşan karaciğer yağlanmalarına verilen genel isimdir. Sağlıklı karaciğer yağsızdır ya 
da fizyolojik düzeyde çok az yağ içerir.

KASLARIMIZ
KLF15 Molekülü

Obezite, insülin direnci, karaciğer yağ-
lanması, diyabet… Tüm dünya meta-
bolik hastalıklardan muzdarip insan 

sayısının hızla artmasına şahitlik ediyor. Öyle ki 
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2020 raporuna göre 
18 yaş üstü obezite oranı %13’ü aşmış, fazla ki-
lolu yetişkinlerin oranı ise %40’a yaklaşmış du-
rumdadır. Bu oranlar 40 yıl öncekilerin 3 katıdır. 
Diyabet için de benzer bir tabloyla karşı karşıya-
yız, dünyada her 11 yetişkin kişiden biri diyabet 
hastasıdır. Nüfusun büyük bir kısmı etkilendiği 
için bu hastalıklarla ilişkili olabilecek çalışmalar 
bir hayli önem arz ediyor. Çünkü 2019 yılında 
diyabet, obezite ve bunlarla ilişkili hastalıkların 
doğrudan ve dolaylı, toplam maliyeti tüm Afri-
ka kıtasının ekonomisine eşdeğer durumdadır. 

Metabolik hastalıklar kısaca; protein, karbon-
hidrat ve yağ asitlerinin sentezi ya da yıkımı ile 
ilgili bozukluklar sonucu gelişen patolojik tablo-
lardır. Bu patolojiler sağlıklı kalabilmemiz için ge-
reken temel maddelerin vücudumuzda çok fazla 
ya da çok az bulunmasına neden olarak iç denge-
mizi, yani homeostazımızı etkiler. Ailevi kolesterol 
yüksekliklerinden (hiperkolesterolemi) kemik eri-
mesine (osteoporoz) metabolizmayı ilgilendiren 
birçok farklı hastalık bu isim altında toplanmıştır. 
Kalıtsal olabildikleri gibi beslenmeye bağlı da ge-

lişebilen bu hastalıkların toplumda en yaygın gö-
rülenleri diyabet ve obezitedir. Sağlık profesyonel-
lerinin hastaya uygun olarak hazırladığı diyetlerle 
ve düzenli egzersizle önlenebilen hatta hastalarda 
iyileşme görülebilen bu hastalıklar için çeşitli ilaç-
lar, kürler bulunmaktadır. Ancak kesin çözüm bu-
lunamadığı gibi bu hastalıklarla ilişkili var olduğu 
öngörülen ancak henüz ispatlanamayan birçok 
metabolik yolak hâlâ keşfedilmeyi beklemektedir.

İskelet kaslarımız en büyük metabolik organ-
larımızdan biridir. Çeşitli fizyolojik taleplerimizi 
gerçekleştirmek için gereken enerjiyi karşılamak 
ve bunu yaparken besin metabolizmamızı den-
geli biçimde sürdürmek amacıyla iskelet kasla-
rımız metabolik süreçleri hızlıca düzenleme ka-
biliyetine sahiptir. Bu sebeple iskelet kaslarımız, 
lipid, karbonhidrat ve amino asit metabolizma-
mız için önemli organlardan biridir. Öyle ki bazı 
kas hastalıklarından mustarip bireylerin lipid 
homeostazının bozulduğu gözlenmiş ve alkol-
süz karaciğer yağlanması risklerinin de büyük 
ölçüde arttığı tespit edilmiştir. Aynı şekilde araş-
tırmalar iskelet kas kütlesindeki artışın karaci-
ğer yağlanmasını yavaşlattığını hatta ortadan 
kaldırabildiğini göstermiş ancak iskelet kasının 
bu tür fonksiyonları hangi moleküler yolak-
larla düzenlediği tam olarak anlaşılamamıştır.

Numan Sadık BARUT
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
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Karaciğer, kalp kası ve iskelet kası gibi metabo-
lik olarak aktif dokularda çokça üretilen ve bir-
çok dokunun besin metabolizmasında önemli rol 
oynadığı saptanan özel bir molekül Krüppel-Li-
ke Factor 15, kısaca KLF15 olarak isimlendiril-
mektedir. Yakın zamanda yapılan çalışmalarda 
bu molekülün metabolik olayları sirkadiyen bir 
ritimle düzenlediği keşfedilmiştir. Ayrıca diya-
betle ilişkili kalp hastalıklarına ve yüksek vücut 
kitle indeksine sahip insanlarda bu patolojilerle 
ilişkili KLF15 varyantları tanımlanmıştır. Tüm 
bunlar KLF15’in metabolik hastalıklarda önem-
li rol oynadığını düşünmemiz için yeterlidir.

Bilgi Kutusu: Sirkadiyen ritimler, vücudumuzun 
temel işlevlerini ve süreçlerini gerçekleştirmek adı-
na arka planda çalışan iç saatimizin 24 saatlik dön-
güleridir. İnfradiyen ritimler gibi 24 saatten daha 
uzun döngülere sahip biyolojik ritimlerde vardır

Amerikalı bir grup araştırmacı KLF15’in me-
tabolik hastalıklarla ilişkisini incelemek ve bazı 
bilinmeyenlere cevap bulmak adına basit ve gü-
zel bir deney tasarladılar. Bir grup farenin iskelet 
kaslarından KLF15 üretimini laboratuvar orta-
mında özel olarak engelleyen araştırmacılar, bunu 
yaparken farelerin kas kütlesi, lif tipi dağılımı gibi 
özelliklerinin değişmesini de önlediler. İlk olarak 
fareleri 8 haftalıkken kontrol diyetine sokan araş-
tırmacılar, KLF15’ten yoksun farelerde sürekli bir 
kilo artışı izlediler. Mutant farelerin normal fare-
lerle gıda alımı, besin emilimi ya da fiziksel akti-
vite gibi değişenler açısından bir farkı yoktu ancak 
mutant farelerde enerji harcamalarının azalmış 
olduğu gözlemlendi. Bu da bazal metabolizmala-
rındaki olası bir değişikliği akla getiriyordu. Araş-
tırmacılar ayrıca hem genetik hem diyete bağlı 
metabolik hastalıklarda KLF15 seviyelerinin arttı-
ğını gördü ve bunu, organizmanın lipid ve glikoz 
homeostazını sürdürmek için yaptığını düşündü. 

İlk bulgular neticesinde KLF15’in metabo-
lik bozukluklara karşı oynayabileceği koruyucu 
rolü tespit etmeye çalışan ekip, 10 hafta boyunca 
farelere yüksek yağlı diyet uyguladı. Besin alı-
mında hiçbir fark olmamasına rağmen mutant 
fareler yağ kütlesinin artması yoluyla obez hale 
geldi. Ek olarak mutant farelerde glikoz intole-
ransı, insülin direnci, artmış trigliserit seviyeleri 

sebebiyle bir diyabetik tablo gözlemlendi. Al-
kolsüz karaciğer yağlanmasının da şiddetlendiği 
farelerde karaciğer büyümesinin ve karaciğerde 
lipid birikiminin yanı sıra dolaşımda bulunan 
çok yüksek seviyedeki lipid ve lipid ara madde-
leri dikkat çekti. Araştırmacılar buna mutant fa-
relerin iskelet kaslarındaki lipid metabolizması-
nın bozulmasının sebep olduğunu düşündüler. 

Lipid metabolizmasındaki bozukluğun nasıl ge-
liştiğini anlamak için çeşitli deneyler yapan ekip, 
mutant farelerde lipid metabolizmasıyla ilişkili 
bazı genlerin normalden az eksprese edildiği-
ni gördü. Bu genlerin ekspresyonlarını inceleyen 
araştırmacılar serbest yağ asitlerinin hücre içine 
alınmasında görev alan Fatp1 ve Cd36 taşıyıcıla-
rını kodlayan genlerin de baskılandığını fark etti. 
Kısa zincirli yağ asitlerinin (SCFA) kolayca hücre 
membranından geçebildiğini ve azalan taşıyıcıla-
rın (Fatp1 ve Cd36) uzun zincirli yağ asitlerinin 
taşınmasında rol oynadığını göz önünde bulun-
duran araştırmacılar, uzun zincirli yağ asitlerinin 
metabolizmasında rol alan diğer metabolik ele-
manları incelemeye koyuldular. Uzun zincir-
li yağ asitlerinin mitokondriye girip metabolik 
aktivitelere katılmaları için gerekli olan yollara 
göz atan araştırmacılar yağ asitlerinin kısaltılma-
sını sağlayan ß-oksidasyondaki ve uzun zincirli 
yağ asitlerinin mitokondri içine girişinde görev 
alan karnitin mekiğindeki bazı moleküllerin de 
azaldığını tespit etti. Metabolize edilebilmek için 
karnitin döngüsüne katılmak zorunda olan uzun 
zincirli yağ asitlerinin açil-karnitin adı verilen 
moleküllere dönüştüğü biliniyordu. Açil-karnitin 
konsantrasyonunda azalma gören Mukesh Jain 
laboratuvarı çalışanları O2 hacmindeki düşüşü 
de fark ettiklerinde KLF15’in önemi anlaşılmaya 
başlandı. Sonuçta, mutant farelerin iskelet kasla-
rı enerji için yağları kullanmayı neredeyse bırak-
mış ve tamamen karbonhidrata odaklanmışlardı.

KLF15’in yokluğunda gelişen tüm bu kötü tab-
lonun (obezite, yüksek lipid seviyeleri, glikoz in-
toleransı vs.) ardından mevcut hastalıklar için 
olası çözümler düşünülmeye başlandı. İnsanlar-
da karnitin mekiğinde görülen kusurlar sebe-
biyle ortaya çıkan hastalıklar için önem arz eden 
bu arayışta ilk denenen SCFA’dan zengin bir di-
yetti. 8 haftalık mutant farelerden oluşan deney 
grubunun bir kısmı kontrol diyetiyle beslenir-
ken bir kısmı SCFA’dan zengin diyetle beslendi. 
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 Araştırmacılar kontrol diyetiyle beslenen farelerde, 
daha önce görülene paralel bir kilo artışı ve glikoz 
intoleransı tespit etti ancak SCFA diyetiyle besle-
nen farelerde kilo alımının önemli ölçüde azaldı-
ğını ve insülin duyarlılığının arttığını gördü. SCFA 
diyetinin koruyucu etkinliği fark edildikten sonra 
sırada tedaviye olası katkılarını test etmek vardı.

 Bilgi Kutusu: Karnitin mekiği, uzun zincirli (on iki-
den fazla karbon atomuna sahip) yağ asitlerinin mi-
tokondriye taşınmasını sağlayan taşıyıcı sistemdir.

Bilgi Kutusu: Glikoz intoleransı, kan şekerinin 
normalden yüksek olduğu tüm durumları kapsa-
yan bir terimdir.

Yüksek yağlı bir diyetle 5 hafta boyunca beslen-
miş mutant fareleri iki gruba ayıran ekip bir gruba 

SCFA diyetini, diğer gruba ise kontrol diyetini 8 
hafta boyunca uyguladı. Beklenildiği gibi SCFA 
diyeti uygulanan farelerde kontrol diyeti uygula-
nan farelere göre ciddi bir kilo kaybı gözlemlendi. 
Ayrıca bu farelerin insülin duyarlılığında da göz-
le görülür bir artış olduğu, karaciğer rahatsızlık-
ları ile ilişkili göstergelerin seviyelerinin düştüğü 
kaydedildi. Bu veriler SCFA diyetinin iskelet kası 
problemleri sebebiyle bozulan lipid metaboliz-
masıyla ve ortaya çıkan hastalıklarla mücade-
lede umut verici bir aday olduğunu gösteriyor.

Sonuçta sağlığa, vücuda ve tüm yaşama bir bü-
tün olarak yaklaşmanın önemini bir bilimsel ça-
lışmayla daha anlamış oluyoruz. İç dengemizin 
sağlanmasında aklımıza gelen ya da gelmeyen 
tüm organlarımızın muhtemel bir rolü olduğu 
aşikar. Bizim sağlıklı kalmak için yapabileceğimiz 
şeyler ise: sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz. 

Sağlıkla Kalın.

SAĞLIKTA YAPAY ZEKA 
MOBİL UYGULAMASI
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SAĞLIKTA YAPAY 
ZEKâ KULÜBÜ

  

Dünyanın yaşadığı dijital dönüşümle beraber hayatımıza adım adım giren yapay zekâ artık birçok alanda 
bize kolaylıklar sunmaktadır. Sağlık alanında kullanımıyla beraber hastalıkların tanı ve tedavisinin iyileş-
tirilmesi, ilaç geliştirme süreçlerinin hızlandırılması ve kişiye özel tedavilerin uygulanması ile geçmişte 
uygulanan yöntemlerle baş edilemez hale gelen halk sağlığı sorunlarına yeni çözümler üretilebilmektedir. 

Kulübümüz sağlıkta yapay zekâ alanında bilinç ve farkındalığı geliştirerek karşılaşılabilecek problemle-
re çözüm üretmeyi, bilgi birikimini artırmayı ve bu bilgi birikimini kullanarak ortaya hayata dokunan 
projeler koyabilmeyi hedeflemektedir. Kulübümüz sağlıkta yapay zekâ alanında bilinç ve farkındalığı 
geliştirerek karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmeyi, bilgi birikimini artırmayı ve bu bilgi biri-
kimini kullanarak ortaya hayata dokunan projeler koyabilmeyi hedeflemektedir. Kulübümüz sağlıkta 
yapay zekâ alanında bilinç ve farkındalığı geliştirerek karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmeyi, 
bilgi birikimini artırmayı ve bu bilgi birikimini kullanarak ortaya hayata dokunan projeler koyabilme-
yi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda katılımcılarımıza tıp eğitimi ile beraber yürütebilecekleri 
kodlama becerisi, multidisipliner çalışma deneyimi ve literatür farkındalığı kazandırmayı amaçlıyo-
ruz. Belirlediğimiz hedef ve amaçlar ile kendi deneyimlerimizle veya hocalarımızın danışmanlığında 
belirlediğimiz sorunlara literatür taraması ardından çözüm önerileri oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz 
çözüm önerilerini farklı disiplinlerdeki insanlarla tartışıyoruz. Tartışmaların ve çalışmaların ardından 
oluşturduğumuz projelerle teknoloji yarışmalarına katılıyoruz. Geleceğin gelişen teknolojilerle bugün-
den çok daha farklı olacağının bilinciyle kendimizi geleceğe hazırlamakla kalmıyor, ortaya koyduğu-
muz projelerle geleceğin bir parçası haline geliyoruz.

Yasin DURUSOY / Sağlıkta Yapay Zekâ Kulübü Başkanı

Bizi tanıyın...

www.sagliktayapayzeka.org/

İTF Yapay Zeka 

İstanbul Tıp Fakültesi Sağlıkta Yapay Zeka Kulübü

sagliktayapayzeka@gmail.com

itfyapayzeka
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Eğitim Kolu
Çağımızın teknolojisi yapay zekânın çalışma prensibini anlamak, dahası bu alanda prototipler yapa-
bilmek amacıyla bir araya geldiğimiz eğitim kolunda temel Python eğitimlerinden başlayarak makine 
öğrenmesi ve derin öğrenme alanlarına doğru ilerliyor çeşitli ödevlendirmelerle katılımcıların öğreni-
mine destek oluyoruz. Eğitimler boyunca takım çalışmalarında bulunarak proje yapım süreçlerine dair 
tecrübe edinmelerini sağlıyoruz. Sizler de sağlık ve teknolojilerine ilgi duyuyor bu alanı daha derin 
öğrenmek istiyorsanız sitemizi ziyaret edebilir, e-posta adresimizden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Araştırma Kolu
Bilimseverlerle tanışmak isteyenler, sağlık ve yapay zekâyı birleştiren çalışmaları merak edenler ve 
bu çalışmalar üzerine beraber tartışabileceği multidisipliner bir ortam arayanlar AI Research Society 
toplantılarına katılabilir. Ayrıca araştırdığınız konular hakkında sunumlar hazırlayıp arkadaşlarınıza 
sunmak için sitemizde ve uygulamamızda bulabileceğiniz e-posta adresleriyle iletişime geçebilirsiniz.

Etkinlik Kolu
Herkese merhaba. Sağlıkta Yapay Zekâ Kulübü’nün etkinlik kolu olarak sene içerisinde birçok farklı 
etkinliği düzenliyoruz. Webinar etkinliklerimize katılım sağlayacak olan konuşmacılarla iletişime 
geçerek hem sosyal ağımızı genişletiyor hem de kulübümüzün hitap ettiği kitleye faydalı olacak görüş-
melere yer veriyoruz.

Yapay zekâ ile ilgili çok çeşitli konularda çalışmış olan hocalarımızla bir araya gelmek bizler için sos-
yal ve akademik yönden çok büyük bir avantaja dönüşürken aynı zamanda derslerin yoğunluğundan 
dolayı sıkılan bizlere ciddi bir motivasyon kaynağı oluyor. Ayrıca  pandemi şartlarının elverdiği ölçüde 
kulüp üyelerimizle planladığımız yapay zekâ başta olmak üzere farklı disiplinde çalışan şirket gezi-
lerimizle vizyonumuzu geliştirmeyi ve düşündüğümüz projeleri gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız!

43 Kinezin   2021



Kinezin

EDITÖR EKIBI
Berşan Şen
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COVİD-19’a Yeni Çözüm: “Akıllı Yüzük”:
1.Türkiye İstatistik Kurumu. (2019, 26 Nisan). Ölüm Nedeni İstatistikleri, 
2018. https://data.tuik.gov.tr/ adresinden elde edildi.
2.Smarr, Benjamin L et al. “Feasibility of continuous fever monitoring using 
wearable devices.” Scientific reports vol. 10,1 21640. 14 Dec. 2020.
3.Görsel 1. “www. ouraring.com” adresinden elde edildi

IMMUNAI: Bağışıklık Sisteminin Gizemi Çözüldü mü?
1.Eylül 25, 2020. Cancer Statistics. www.cancer.gov web adresinden elde edildi.”
2.immunai.com web adresinden elde edildi
3.Eylül 24, 2019. Immunotherapy to Treat Cancer. www.cancer.gov web adre-
sinden elde edildi
4.Immunotherapy: Precision Medicine in Action. www.hopkinsmedicine.org 
web adresinden elde edildi.
5.Yost, K.E., Satpathy, A.T., Wells, D.K. et al. Clonal replacement of tumor-spe-
cific T cells following PD-1 blockade. Nat Med 25, 1251–1259 (2019).
6.Mor Michael, Werbner Michal etal. Multi-Clonal Live SARS-CoV-2 In Vitro 
Neutralization by Antibodies Isolated from Severe COVID-19 Convalescent 
Donors. Biorxiv. (2020)
7.Şubat 11, 2021. Immunai raises $60M as it expands from improving immune 
therapies to discovering new ones, too.  techcrunch.com web adresinden elde 
edildi.
8.Görsel 1. immunai.com web adresinden elde edildi

Eski İlaçlara Yeni Amaçlar
1. Ocak 25, 2021. “Number Of Novel Drugs Approved Annually by CDER 
2008-2020”. www.statista.com web adresinden elde edildi. 
2.Ağustos 20, 2015. “Biopharmaceutical Research and Development”. www.
phrma.org web adresinden elde edildi. 
3. “Animals Behind Top Drugs”. www.fbresearch.org web adresinden elde 
edildi. 7 Mart 2021 tarihinde erişim sağlandı.
4. Mart 3, 2021. “Novel Drug Approvals For Years”. https://www.fda.gov/ web 
adresinden elde edildi 
5. “Dünya Nadir Hastalıklar Günü”. www.thd.org.tr web adresinden elde edildi. 
7 Mart 2021 tarihinde erişim sağlandı. 
6.“Rare Disease”. http://www.apcdg.com web adresinden elde edildi. 7 Mart 
2021 tarihinde erişim sağlandı.
7. Ozen, Ahmet et al. “Broadly effective metabolic and immune recovery with 
C5 inhibition in CHAPLE disease.” Nature immunology vol. 22,2 (2021): 
128-139. 
8. Temmuz 24, 2017. “Çocuk Alerji-İmmünoloji ve Çocuk Gastroenteroloji 
Bilim Dallarının Yayını”. www.marmara.edu.tr web adresinden elde edildi. 
9. Ocak 4, 2021. “Using artificial intelligence to find new uses for existing 
medications”. www.sciencedaily.com web adresinden elde edildi

Yapay Zekâya Kliniğin Kapısını Prospektif Çalışmalar Mı Açacak?
1. Kelly, Christopher J et al. “Key challenges for delivering clinical impact with 
artificial intelligence.” BMC medicine vol. 17,1 195. 29 Oct. 2019, doi:10.1186/
s12916-019-1426-2 
2. Nagendran, Myura et al. “Artificial intelligence versus clinicians: systematic 
review of design, reporting standards, and claims of deep learning studies.” 
BMJ (Clinical research ed.) vol. 368 m689. 25 Mar. 2020, doi:10.1136/bmj.
m689 
3. Kanagasingam Y, Xiao D, Vignarajan J, Preetham A, Tay-Kearney M-L, 
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7. Mart 6, 2021. “Data Resources in the Health Sciences”. hsl.uw.edu web 
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9. Görsel 2. digitalhealth.dk web adresinden elde edildi.

Derin Öğrenme, Sosyal Beynin Sır Perdesini Aralıyor
1.Wu, Kai et al. “The overlapping community structure of structural brain 
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Fundus Görüntüsünden Sigara Tespitine
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