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Geleceği öngörmek?



Küresel tehditler



İklim değişiklikleri

•• Son 100 yılda Dünya’nınSon 100 yılda Dünya’nın
ortalama yüzey sıcaklığıortalama yüzey sıcaklığı
0,74 C0,74 C arttı.arttı.

•• Okyanusların seviyesiOkyanusların seviyesi
1961’den bu yana her1961’den bu yana her
yılyıl 1.8 mm1.8 mm artıyor.artıyor.

•• Kutuplardaki buz kütlesiKutuplardaki buz kütlesi
her 10 yıldaher 10 yılda %2.7%2.7
azalıyor.azalıyor.
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Küresel ısınma ve infeksiyonlar [1]
• Artropodlar aracılığıyla bulaşan infeksiyonlarda artış

bekleniyor.

–– Batı Nil AteşiBatı Nil Ateşi
–– Dengue ateşiDengue ateşi
–– Chikungunya ateşiChikungunya ateşi
–– SıtmaSıtma

–– LeishmaniasisLeishmaniasis

–– Kene enselafitiKene enselafiti
–– BorreliosisBorreliosis
–– KırımKırım--Kongo Kanamalı AteşiKongo Kanamalı Ateşi

sivrisineklersivrisinekler
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Küresel ısınma ve infeksiyonlar [2]

• Rodentler aracılığıyla bulaşan infeksiyonlarda artış
bekleniyor.
– Veba

•• Bahar aylarında 1 C’lik artış rezervuarlarda Y pestis prevalansını %50Bahar aylarında 1 C’lik artış rezervuarlarda Y pestis prevalansını %50
arttırıyor.arttırıyor.

– Hantavirus
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arttırıyor.arttırıyor.

– Hantavirus

• Su aracılığıyla bulaşan infeksiyonlarda artış bekleniyor.
– Vibrio sp. infeksiyonları
– Gastroenteritler (Campylobacter sp., Cryptosporodium sp, Calicivirus,

vb)
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Dracunculus medinensis
(nematod)



Bilim nedir?

• Bilimsel yöntemler
kullanılarak elde edilmiş
ve sınanmış bilgi



Bilim nedir?

• Kanıtlara dayalı sistematik bir metodoloji
izleyerek doğal ve sosyal dünyayı anlama ve
bilgi arayışıdır.

• Britian Science Council 2009
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Tümevarımcılık
KURAMLAR

ve
YASALAR

tümevarım tümdengelim

Francis Bacon
Novum Organum

doğrulama
BİLGİ

GÖZLEM AÇIKLAMALAR
ve

ÖNGÖRÜLER

• Gözlem önermelerinin sayısı çok olmalıdır
• Gözlemler farklı şartlar altında yinelenmelidir
• Gözlem önermelerinin hiçbiri onlardan elde edilen yasayla çelişmemelidir.

AlgıKuram

hipotez

A. Chalmers. Bilim Dedikleri, 2007 Vadi yayınları

BİLGİ



Algı ve Kuram



Yanlışlamacılık
KURAMLAR

ve
YASALAR Karl Popper

yanlışlama
Problem?

“Without a problem, no observation”

AÇIKLAMALAR
ve

ÖNGÖRÜLER

• Bilim deneme ve yanılmalarla varsayımlar ve yanlışlamalarla ilerler. Sadece en güçlü
kuramlar ayakta kalır.

hipotez

AlgıKuram

DENEY /
GÖZLEM

A. Chalmers. Bilim Dedikleri, 2007 Vadi yayınları Popper K. All life is problem solving 2001



KURAMLAR
ve

YASALAR

Thomas Kuhn ve “Bilimsel Devrimler”

PARADİGMALAR

Kritik kütle
(paradigma-öncesi evre)

"universally recognized scientific achievements that, for a time,
provide model problems and solutions for a community of researchers"

ARTİKÜLASYONLAR
Paradigmanın eski yada yeni alanlara

Uygulanması
(NORMAL BİLİM)

ANOMALİLER
Paradigmaya uymayan

gözlemler

Kritik kütle
(paradigma-öncesi evre)

Yanlış nedenleme
Hesap hataları
Ölçüm hataları, vb

Thomas Kuhn. Bilimsel Devrimlerin Yapısı



Hipokrat: modern tıbbın (büyük)babası
• Hastalıklar kötü ruhlara

bağlı değildir; yaşam biçimi,
beslenme gibi çevresel
etmenlere bağlıdır…

• Gözlem, sorgulama, kayıt
tutma, öngörme (prognoz)

• Etik ilkeler (Hipokrat Andı)
– Babadan oğula

• Dengeyi sağlamak ve
doğanın iyileştirici gücü

– Dinlenme, beslenme, temiz hava ve temizlik

• Corpus Hippocraticum
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İstanköylü Hipokrat
MÖ 460-377

Sarı Safra
ATEŞ

Kara Safra
TOPRAK

Flegm (mukus)
SU

Kan
HAVA

miasma



İbn-i Sina (Avicenna): modern tıbbın
babası

• El-Kanun fi't-Tıp (Canon of
Medicine)
– Deneysel tıp
– Kanıta dayalı tıp
– İlaç etkinlik araştırmaları

(randomize çalışmalar), vb
– Psikolojinin hastalıklara etkisi

(bütüncül bakış)
– Sendrom kavramı

• Ortaçağ Avrupa’sında 400
yıl boyunca ders kitabı
olarak okutuldu.

Buharalı İbn-i Sina
980-1037
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Karanlık bir çağ…

Veba doktoru (14.yy)
“miasma”



Veba: kara ölüm (1347-1351)



Kuram ve teknoloji…

De Contagionibus et Contagiosis Morbis et Earum Curatione
(Bulaş ve bulaşıcı hastalıklar üzerine) 1546

Girolamo Fracastoro
1478-1553

Antonie von Leeuwenhoek
1632-1723

İlk mikroskop



1854 Londra kolera salgını: miasmanın reddi

Dr John Snow
“modern epidemiyolojinin babası”

Filippo Pacini
“1854’de Vibrio cholera’yı keşfeden kişi”

Robert Koch 30 yıl sonra yeniden keşfedecektir.

Paradigma-öncesi evre!



Tıbbın kilometretaşları - Son 500 Yıl
Medical Milestones - The Past 500 Years (NEJM)

• İnsan anatomisi ve
fizyolojisinin anlaşılması

• Hücre ve altbirimlerinin
keşfi

• Yaşamın kimyasal
temellerinin anlaşılması

• İstatistiğin tıbba
uygulanması

• Anestezinin geliştirilmesi
• Mikrop kuramı
• Kalıtım ve genetiğin

anlaşılması

• Bağışıklık sisteminin
anlaşılması

• Vücüt görüntülemenin
gelişimi

• Antimikrobiyal ajanların
keşfi

• Moleküler farmakoterapinin
gelişimi
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Mikrop kuramı ve vaksinolojinin olabilecek en kısa tarihi

Ters-genetik
aşılar ve yeni
yaklaşımlar

1980’ler

2000’ler

Rekombinan
DNA

HUGO
Biyoinformatik

Kültür
ve

inaktivasyon teknikleri

İzole et,
inaktive et,
enjekte et

Rekombinan
aşılar ve yeni
alt birim
aşıları

Ters-genetik
aşılar ve yeni
yaklaşımlar

1880-1970

1980’ler
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Tıbbi karar süreçleri: bilim, belirsizlik, hekim ve
tıbbi mikrobiyolog

BİLGİLER TANI

Bireysel farklılıklar?

“If there were no individual variability, medicine would have been science not an art ”
Sir William Osler

?
Testler amaca

ne kadar uygun?

Bilgi toplama
Gözlem
Dinleme
Fizik bakı

BİLGİLER

PROGNOZ
ve

TEDAVİ

AlgıKuram

Doğrulama
Yanlışlama

Hipotez(ler)

PARADİGMALAR

TANI

Zaman?
Donanım?

Problem

?



Tıbbi karar süreçleri ve baskılar…

Paradigmalar TANI

Sürekli artan bilgi Ödeyici kurumlar Endüstri Zeitgeist, vd

Doğru bilgi? Doğru bilgi?

KANITA DAYALI TIP
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Öngörüler:Tıbbı değişterecek 10 yenilik?

Protokollere sıkı uyum Çıktıya dayalı geri-ödeme Rejeneratif tıp Robotik cerrahi

Davranışsal ekonomi

Hasta portalları

Kanıta dayalı karar verme

Hesap verebilir sağlık
kurumları

Sanal vizitler

Genomik

http://hbr.org

Kanıta dayalı
bireyselleştirilmiş
-omik
informatik
otomasyon



Hastalıkları anlamak..

Dr Mert Şahin’in izniyle



Genetik/Epigenetik

GENETİK EPİGENETİK

mutasyonlar değişiklikler
(metilasyon, asetilasyon, vb)

Darwin Lamarck

Prof Dr Neşe Atabey’in izniyle

değişiklikler
(metilasyon, asetilasyon, vb)

kalıtılır

germ line

türler

stabil

somatik

çeşitlilik



Sentetik virüsten sentetik bakteriye



Metagenomik yaklaşımlar…

(meta)genom

örnek

DNA/RNA ayrıştır

Kütüphane yarat

Dizile

Bir araya getir

Açımla

Tam diziyi oluştur

İşlevi değerlendir

Heterolog konakta
eksprese et

İstenen işleve sahip
klonları belirle

Dizile

Veri tabanı oluştur

Biyoinformatik

Yeni teknolojiler
(pyrosequencing, vb)

Çevreyi tanımla
(metaveri topla)

Diğer topluluklarla
karşılaştır

Metabolik yolakları
tanımla

Genleri tanımla
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Human Microbiome Project



Mikrobiyota: olağanüstü çeşitlilik



Cumulative number of specific gastrointestinal (GI) tract phylotypes detected with culture-
dependent and culture-independent approaches based on the data provided in table 1.

©2008 by BMJ Publishing Group Ltd and British Society of Gastroenterology Zoetendal E G et al. Gut 2008;57:1605-1615



Genomik ve proteomik: klinik
mikrobiyolojide kullanımları



Fekal virom

• Dışkı örneklerinde 52-
2773 farklı virüs

• Fekal mikrobiyata
ikizlerde benzer
olmasına karşın viral
populasyon çok farklı

• Aynı bireyde ise viral
populasyon zaman
içinde hemen hiç
değişim göstermiyor.
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değişim göstermiyor.









• NCLDV (nucleocytoplasmic large
DNA viruses)



Virofajlar



Bitkiler ve insanlar…

• Hayvan virüsleri nadir
– En sık Picobirnavirus

• Bitki RNA virüsleri
baskın
– En sık «pepper mild

mottle virus» (PMMV)
– İnsanlar bu virüslerin

bitkilere bulaşında aracı
olabilir.

• Hayvan virüsleri nadir
– En sık Picobirnavirus

• Bitki RNA virüsleri
baskın
– En sık «pepper mild

mottle virus» (PMMV)
– İnsanlar bu virüslerin

bitkilere bulaşında aracı
olabilir.



Biberler, insanlar ve virüsler



Virüsler ve mikrobiyata

• Influenza virüse karşı
Th1, CTL ve IgA yanıtları
sağlam barsak
mikrobiyatasına bağlı
– Neomisine duyarlı bakteri

grubu sorumlu
– Mekanizma pro-IL-1β ve

pro-IL18 ekspresyonu ile
ilişkili

• NLRP3 inflamazomu antiviral savunmada
önemli.

• İntestinal bağışık yanıtların şekillenmesinde
barsak mikrobiyatası önemli

• Influenza virüse karşı
Th1, CTL ve IgA yanıtları
sağlam barsak
mikrobiyatasına bağlı
– Neomisine duyarlı bakteri

grubu sorumlu
– Mekanizma pro-IL-1β ve

pro-IL18 ekspresyonu ile
ilişkili



SONSÖZ


