K›sa K›sa Sa¤l›k
Diﬂçi Korkusuna Son Verecek Cihaz Bulundu

ABD'li neuro teknoloji üzerinde çalışan bilim adamları
dişçi korkusuna son veren bir cihaz geliştirildi. Diş
hastalarının dişçi korkularını yenmelerine yardım
edecek, beyne doğrudan ses gönderen ve hastanın
rahatlamasını sağlayan cihazın yüksek bir sinir
gerginliğini bertaraf edecek öğelere sahip olduğu
belirtildi.

Ast›ma Kök Hücreli Çözüm

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ve Dokuz
Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) bilim adamları, kök
hücreyle bronşiyal astım hastalığına çözüm
bulduklarını belirttiler.

Böbrek Tümörlerine “Ak›ll› Bomba”
Yumurtal›k Kanserinde Ömrü Uzatan Buluﬂ
Göğüs ve bağırsak kanseri tedavisinde kullanılan
Avastin isimli ilacın, ileri safhadaki yumurtalık kanseri
vakalarında hastanın ömrünü uzattığı kanıtlandı.

Akıllı Bomba olarak adlandırılan hedefe yönelik tedavi
seçeneği, özellikle daha önce tedavi olan ve tedaviden
başarılı sonuç elde edilemeyen metastatik böbrek
tümörü hastaları için umut oldu.

Türk Doktordan K›s›rl›¤a Darbe

Türk Doktordan Yapay Karaci¤er
ABD'de Türk bilim adamı devrim niteliğinde bir
çalışmaya imza attı. Laboratuvar ortamında kök
hücreden karaciğer yapıldı. Doktor Korkut Uygun'un
liderlik ettiği heyet, farenin hayatını yapay karaciğerle
sürdürdüğünü açıkladı. Uygun, 5 yıl içinde laboratuvar
ortamında karaciğer üretilerek nakil yapılabileceğini,
ileriki aşamada ise diğer organlar üzerinde çalışılacağını açıkladı.

Kanser Hücrelerinin Akl›n› Alacak
Kısırlığa umut, bir Türk bilim adamından geldi. Yale
Üniversitesi Kısırlık ve Donör Ünitesi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Emre Seli, kadınlarda üremeyi kontrol eden
proteini buldu. Seli, üreme ve embriyo üzerine yaptığı
çalışmalarıyla ABD'nin “En İyi Araştırmacı Ödülü”nü
kucakladı.
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ABD'de kanser hastalığı konusunda araştırmalar
yürüten Dr. Cem Cüneyt Elbi, hastalığın tedavisinde
çığır açacak bir yöntem üzerinde çalışıyor. Dr. Elbi'nin
kullandığı yöntemle kanser hücreleri yenilenmeyi
unutarak kendi kendilerini yok edecek.

Türk Cerrahlar›n Baﬂar›s›na Büyük Ödül
Amerikan Kolon-Rektum Cerrahisi Derneği tarafından
verilen ve tıp dünyasında en seçkin ödüller arasında
yer alan “En İyi Video” ödülü Türk hekimlere verildi.
Türk hekimlerinin halk arasında kalın bağırsak kanseri
olarak bilinen rektum kanserindeki ameliyat tekniğini,
cerrahlara öğretmek için hazırladıkları video eğitim
seti alanındaki en saygın ödüllerden biri olarak kabul
edilen “En İyi Video Ödülü”nü, Türkiye'ye getirdi.

Yeni Kanser ‹lac›na Türk Bilim Adamlar›ndan
Katk›
Türk Bilim Adamları, kanser tedavisinde dünya
çapında bir başarıya imza attı. Ankara Üniversitesi
öğretim üyelerinin de yer aldığı uluslararası çalışma
sonucunda, kanser tedavisinde kullanılacak yeni bir
ilaç formülü Almanya'da patent aldı.

Akci¤er Ameliyat›nda ‹lk Kez Robotik Cerrahi
Cerrahpaﬂa'da Kanser ‹lac› Üretildi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Türkiye'de ilk kez
nöroendokrin kanseri için radyonüklit bir ilaç üretildi.
Ticari satışı yapılmayan bu ilacı dünyada yalnızca 67 merkez üretiyor. Şimdi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı ile birlikte bu ilacı
üreterek hastalara uygulamaya başladı.

Temre (Vitiligo) ‹çin Kapari Yapra¤›ndan ‹laç

Kalp ve üroloji ameliyatlarında yaygınlığı her geçen
gün artan Da Vinci Robotu, ilk kez bir akciğer
ameliyatında kullanıldı. Prof. Dr. Şükrü Dilege'nin 60
yaşında bir kadın hastaya yaptığı ameliyat, son
derece başarılı geçti. Prof. Dr. Dilege, gelecekte
göğüs cerrahisi ameliyatlarının yüzde 60'ının robotik
sisteme döneceğine inandığını söyledi.

Kök Hücre ‹le Körlük Bitti
Kezzap gibi yakıcı kimyasallara maruz kalarak tek
gözü kör olan ya da hasara uğrayan kişilere müjde.
Araştırma yapan İtalyan doktorlar, bu tür kazalara
uğrayarak görme yetilerini kaybeden 107 kişiden
82'sini kök hücre yöntemiyle tamamen sağlıklarına
kavuşturdu.

Kanamay› Durduran Mucize
İngiliz Tıp Dergisi The Lancet'te yayımlanan bir
araştırmaya göre, traneksamik asit isimli madde,
kanın pıhtılaşmasını sağlayarak kanamadan
kaynaklanan ölüm riskini yüzde 15 azaltıyor.
Halk arasında “temre” olarak bilinen, derinin renk
kaybına uğramasıyla oluşan vücudun herhangi bir
yerini tutan ve beyaz plaklarla seyreden bir hastalık
olan “vitiligo”, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu
Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. İbrahim Uslu'nun kapari bitkisinden
yaptığı ilaçla tedavi edilebilecek.

Diyabet Körlü¤üne Karﬂ› ‹laç Devrimi
Diyabet körlüğüne karşı geliştirilen ilaç görmeyi
sağladı. Türkiye'de de bulunan ilaç, hastaların yeniden
iki satıra kadar okuyabildiğini kanıtladı.
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