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Değerli Meslektaşlarım;
Bu ayki bültenimiz Corona
pandemisinin yaşanıldığı
günlere denk geldi. Gerçekten hepimiz çok zor bir
dönem yaşıyoruz. Sağlık
çalışanları kendilerini ve en
yakın aile bireylerini de riske sokacak şekilde Covid
hastalarını tedavi etmeye çalışıyor. Bu arada camiamızdan da
birçok hekim arkadaşımız bu hastalığa yakalandı, bir kısım
meslektaşımız bulaştırma riski ile evine gidemiyor. Hastalarımızın çoğu şükür ki sağlığına kavuşuyor. Şu anda halen
hastalığı devam eden tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim.
Ne yazık ki çok değerli bazı meslektaşlarımızı, hocalarımızı
kaybettik. Kaybettiğimiz hocalarımız, meslektaşlarımız, tüm
sağlık çalışanları ve tüm vatandaşlarımız için Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim.

“Evde Kalalım”

Üniversitemiz Namık Kemal Menteş Gastroenteroloji Kliniği’mizin her zaman ayrı bir binasının olması, ana bilimdalı’ndan bağımsız çalışabilmesi ve birçok endoskopik girişimlerin
yapılabilmesi ile gururlanmışızdır. Ancak bu pandemi sırasında ayrı binamız olması ve acil servis’e yakın olmamız bizim
tamamen Corona kliniğine dönüşmemize neden oldu. Hastalar triaj için önce bizim kliniğimize başvuruyor. Bazı öğretim üyeleri odalarımızı terk etmek zorunda kaldık. Corona’lı
hastalara bakıyoruz. Gastroenteroloji hastalarına artık başka
bir binada poliklinik ve yataklı servis hizmeti veriyoruz. Endoskopilerimizi Genel Cerrahi ABD’da yapıyoruz. Hepinizin
de benzer hikayeleri olduğunu tahmin ediyorum, zor günler
yaşıyoruz, bu zor dönemi en iyi şekilde atlatabilmek için başta genç arkadaşlarımız olmak üzere hepimiz çok çalışıyoruz.
Dileğimiz bu dönemi en az zarar ile atlatabilmek, en kısa zamanda normal yaşantımıza dönmek.
Corona pandemisinin tüm dünyada çok kötü sonuçları oldu
ve umuyoruz ki bu kötü günler kısa sürecek. Ancak bir yandan da bu virüs kendimize gelmemize neden oldu. Daha
basit yaşanabileceğini, sağlığın en kıymetli hazine olduğunu,
hırsın ve hızlı hayatın da bir dozunun olması gerektiğini gözlerimizin önüne serdi. Evimizde daha çok zaman geçirerek;
belki de bize stres veren fazlalık olan eşya, kitap, dosya, kıyafetlerden arınmamız, dolaplarımızı, evimizi düzenleyebilmemiz için olanak olacak, sosyal mesafeli de olsa çocuklarımıza,
sevdiklerimize daha çok zaman ayırabileceğiz. Bilirsiniz çoğu
araştırmamız, derlemelerimiz ve dosya taramalarımız, poster
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veya sözel bildiri olur ama zaman kısıtlılığı ve yoğunluktan
makale haline çok azı gelebilir. Bu ne kadar süreceği belli olmayan evde kaldığımız günlerin, hepimiz için makalelerimizi
yazma dönemi olması bizim elimizde. Özellikle genç arkadaşlar ve akademisyen olmak isteyenler; araştırmanızı makale haline getirmek için bundan güzel bir dönem olamaz,
mutlaka hepimiz bu dönemi değerlendirelim, derim.
Bu sayımızda; hepinizin bir çok anı Corona virüs ile ilgili haberlerle geçtiği için bu virüse özel başka yazımız olmayacak.
Sayın Hikmet Akkız Hoca’mız Şubat ayında 4. Hepatosellüler
Karsinoma Kongresi’ni, her yıl olduğu gibi, bilimsel düzeyi
çok yüksek ve çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Hocamız
sizin için kongreden önemli notları kaleme aldı.
Sayın Bülent Değertekin hocamız da hepimizin merak ettiği yapay zeka ve tıpta-gastroenterolojide kullanımı ile güzel
bir yazı yazdı. İlginizi çekeceğini umuyor, biraz da bu sıkıntılı
günlerde başka alanlara dikkatleri çekmek istiyoruz.
Bu sayımızda (Nisan) Levent Doğanay hocamız da yeni projeler oluşturulması, kabul ettirilebilmesi ve destek bulunması
konusunda önemli noktaları ve önerileri paylaşacaktı. Ancak
kendilerinin sorumlu olduğu GLAB laboratuvarı kısa süre içinde CORONA laboratuvarı haline geldi ve hem tanıda hem tedavide plazma bağışı, hazırlanması, kullanılması ile ilgili çok
önemli işler yapmakta ve aşırı yoğunluk içinde çalışmaktalar.
Levent hoca ve ekibini kutluyor, tebrik ederek başarılarının
devamını diliyorum.
Bu ayın bir başka özelliği de 23 Nisan’da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışının 100. Yılını kutlayacak olmamız. 23 Nisan
Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız hepimize kutlu olsun,
Ata’mıza şükran, minnet ve saygılarımı sunarken sonsuza
dek bayramlarımızı kutlayacak, Cumhuriyetimize ülkemize
sahip çıkacak bu değerleri, mirasları koruyabilmek için çok
çalışacağız.
Mübarek Ramazan ayı da bu ay başlıyor. Hepimize hayırlı huzurlu bir ramazan geçirmemizi dilerim.
Bültenimize katkıda bulunan tüm hocalarımıza teşekkür ederim. Bu pandemi döneminin en kısa zamanda sona ermesini,
yine “baharlar ve yazlar gelecek” diyerek sağlıklı, mutlu, huzurlu günler geçirmenizi, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk
Bayramımız gibi nice bayramlarımızı coşku ile kutlayabilmemizi dilerim.
Sevgi ve Saygılarımla..
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4. ÇUKUROVA HEPATOSELLÜLER KARSİNOMA
KONGRESİ’NİN ARDINDAN
Karaciğer kanseri (HCC), tüm dünyada en sık
görülen 6. kanser olup kansere bağlı ölümlerin 4. sıklıktaki nedenidir. 2000-2018 yılları
arasında bu özel tümörün insidansında küresel ölçekte dramatik bir artışın olduğu gözlenmiştir. Tarama programlarına rağmen tümörü erken evrede yakalamak ve potansiyel
küratif tedavileri uygulamak çok düşük bir
hasta grubunda mümkün olmaktadır. HCC,
pankreas kanserinden sonra en ölümcül 2.
kanser olup, 5 yıllık sağ kalım %18 oranındadır. Asya ülkelerinde, özellikle Çin’de karaciğer kanser tanılı hastalarda 5 yıllık sağ kalım %12 oranında bildirilmektedir. Hastaların
yönetim ve tedavilerinde temel sorun, küratif
tedavilerden sonra bile, 5 yılda tümör nüksünün %70 oranında olmasıdır.

Prof. Dr. Hikmet AKKIZ

Karaciğer kanserinin birkaç temel karakteristiği vardır;
a) Genellikle karaciğer sirozlu hastalarda gelişir.
b) Yüksek düzeyde intertümöral ve intratümöral heterojeniteye sahiptir.
c) Biyolojik davranışı oldukça agresiftir.
HCC, yönetim ve tedavi kararında geliştiği organın fonksiyon
kapasitesi dikkate alınan tek solid tümördür. Aslında, HCC
tanılı bir hasta iki ölümcül hastalığı bir arada taşımaktadır;
karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri.
Karaciğer kanserli bir hastanın optimal yönetimi ancak multidisipliner bir yaklaşımla başarılabilir. 27-29 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Tümör Biyolojisi Işığında Optimal Yönetimi Hedeflemek” ana temalı 4. Çukurova HCC
Kongresi’nin bilimsel programı bu anlayışla hazırlandı. Bu
özgün tümör; hepatokarsinogenez sırasında aktive olan biyolojik süreçler ve moleküler yolaklardan klinik özelliklerine,
sistemik lokal-bölgesel tedavilerden karaciğer nakline, geniş
bir bakış açısıyla ele alındı.
Çukurova HCC Kongre’lerinin temel özelliği, monotematik
bir kongre olmasına rağmen birçok disiplinden araştırmacı,
klinisyen ve cerrahın katılımı ile gerçekleşmesidir. 4. Çukurova HCC Kongresi; temel bilim araştırmacıları (özellikle dok-

tora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar olmak üzere), klinik, translasyonel
ve transplant hepatologları, gastroenterologlar, tıbbi onkologlar, tıbbi patologlar, radyologlar, girişimsel radyologlar, radyasyon
onkologları, biyomedikal araştırmacılar, mekatronik alanında çalışan mühendisler, biyoinformatik araştırmacıları, transplant cerrahları olmak üzere 400’ün üstünde oldukça
dinamik bir katılımcı kitlesiyle gerçekleşti.

4. Çukurova HCC Kongresi’nin “Likid Biyopsi: Yeni Nesil Biyobelirteçler’’ başlıklı açılış
konferansını Harvard Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Mehmet Toner verdi. Corona virüs enfeksiyonu nedeniyle kongreye katılamayan ve
Skype bağlantısı ile konuşmasını gerçekleştiren uluslararası yüz aklarımızdan biri olan
Toner, bu uygulamanın kanserin teşhis ve yönetiminde gelecekte neler sağlayabileceği konusunda önemli bilgiler verdi. Bir anlamda, likid biyopsi için sıkça duyduğumuz “Bir’in
Gücü” tanımını daha iyi kavradık. HCC’nin immünobiyolojisinin, direnç mekanizmalarının, tümör mikroçevresinin ve
NASH - HCC ilişkisinin tüm yönleriyle masaya yatırıldığı ilk
oturum oldukça öğretici özellikteydi.
INSERM Enstitüsü/Fransa’dan Prof. Dr. Massimo Levrero, “Virüs İlişkili Hepatosellüler Karsinomanın Epigenetiği ve Epigenomiği” başlıklı mükemmel bir konferans sundu. Ülkemizde,
HCC tanılı hastaların %50-53’ünde risk faktörü olarak hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonunun sorumlu olması, hepatit C
virüs (HCV) enfeksiyonu tedavisinde kür sağlanmasına rağmen hastaların önemli bir bölümünün sirotik hastalar olması
nedeniyle HCV klirensine rağmen HCC riskinin devam etmesi
ve hepatit D/Delta virüs (HDV) prevalansında ciddi bir değişikliğin olmaması nedeniyle, bu konferansın bizler için çok
anlamlı ve bilgilendirici olduğunu söyleyebiliriz.
Kongrenin ilgi çeken oturumlarından biri de lokal-bölgesel
uygulamalardı. Ablatif tedavilerin, Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) evreleme sistemine göre “çok erken evre HCC”de
birinci basamak tedavi olarak önerilmesi lokal tedavilerin bu
alanda yükselişinin önemli bir göstergesiydi. Lokal uygulamaların sağladığı yanıt oranları, transarterial radyoembolizasyo3
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nun (TARE) küratif amaçlı uygulanıp uygulanamayacağı ve
lokal tedavilerin HCC’nin immün stromasını değiştirip tedaviye yanıtı arttırabileceği tezi ayrıntılı olarak tartışıldı. Yakın
zamanda yayınlanan, bu uygulamalarla ilgili nüks riskinden
ve bulguları henüz yayınlanan, CP - A/B7 skorlu, portal ven
tümör trombozlu (PVTT) hastaların katıldığı, TARE ve sorafenib’i karşılaştıran, randomize, açık-etiketli faz 3 çalışmalar,
özellikle interaktif olgu sunumlarının yapıldığı tartışma panellerinde ciddi bir tartışma konusu oldu.
Kongrenin en sıcak oturumu “HCC Yönetiminde Paradigma
Değişikliği: Evre Migrasyonu Kavramı” başlıklı oturumdu.
Günümüzde HCC’nin gerek lokal-bölgesel uygulamalarla yönetiminde gerekse cerrahi metotlarla tedavisinde kişiselleştirilmiş tedavi uygulaması çok yaygın olarak kullanılıyor. BCLC
skorlamasının uluslararası hepatoloji derneklerince (EASL ve
AASLD gibi) desteklenmesine rağmen tedavi kararında bazı
hastalarda yetersiz kalması, HCC tanılı hastalarda karaciğer
nakil endikasyonunda temel belirleyici olan Milan kriterlerinin katı sınırlamaları yeni arayışları zorladı. Bugün, Milan ve
tüm genişletilmiş kriterlerine göre HCC tanılı hastalarda mutlak kontrendikasyon olarak kabul edilen PVTT’lu hastalarda
downstaging (evre küçültme) yapıldıktan sonra karaciğer
nakli uygulamalarının yapıldığını, Asya adresli çalışmalarda,
gözlüyoruz. Bu alanda, öncü çalışmaları ile tanıdığımız Prof.
Dr. Prashant Bhangui; “Lokal İleri HCC: Rezeksiyon mu Karaciğer Nakli mi?” başlıklı, ağırlıklı olarak deneyimlerini ve
bulgularını anlattığı, umut ve ilham verici bir konferans verdi.
Kronik karaciğer hastalıklarının, özellikle karaciğer sirozunun
prevalansının, giderek artması HCC’den çok daha agressif
diğer bir karaciğer kanserinin gelişmesine neden oldu. Sirotik hastalarda gelişen primer karaciğer kanserlerinin yaklaşık
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%6’ını kolanjiyokarsinomalar (CCA) oluşturmaktadır. Bazı
hastalarda ise miks hepatosellüler karsinoma, kolanjiyokarsinoma tanısı konulmaktadır. Bu önemli kanseri risk faktörlerinden, tedaviye direnç mekanizmalarına ve cerrahi yönetimine tüm yönleriyle mercek altına aldık.
Çukurova HCC Kongresi gelenekselleşme yolunda çok
önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Bu kongre,
ülkemizin bu alandaki potansiyelini, birikimini, değerlerini bir
araya getiren ve işbirliği anlayışını gün ışığına çıkaran bir bilimsel aktivite haline geldi ve yüksek bir standarda ulaştı. Bir
anlamda, bu kongre “HCC’nın referans toplantısı” tanımını
hak etti.
Kongrenin üç önemli çıktısı var:
İlki; HCC ile ilgili bu alanda ürettiği verileri bilimsel değere
dönüştürmek, etki faktörü yüksek, uluslararası indekslerce
taranan dergilerde yayın yapmak. Bu konuda çok önemli
araştırma makalelerinin yayınlandığını belirtmeliyim. Ayrıca,
Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) HCC Çalışma
Grubunun “Türkiye HCC Biyobanka ve Moleküler Karakteristiği” başlıklı projesinin, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
(TÜSEB) tarafından desteklendiğini ifade edelim.
İkincisi; kongrenin özellikle genç akademisyen, doktora öğrencisi ve doktora sonrası araştırmacıların motivasyonunu
olumlu etkilemesi ve oldukça teşvik edici olmasıdır.
Üçüncü ve sonucu ise; ülkemizde gerek mesleki gerekse
bilimsel alanda disiplinler arasında işbirliğinin gerçekleştirilebileceği ve bunun çok olumlu sonuçlara yol açabileceğinin
ortaya konulmasıdır.
Şubat 2021’de 5. Çukurova HCC Kongresi’nde görüşmek üzere…
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TIPTA VE GASTROENTEROLOJİDE YAPAY ZEKA
Prof. Dr. Bülent DEĞERTEKİN
Yapay zekâ (YZ), bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır. İngilizce “artificial intelligence” kavramının
akronimi olan AI sözcüğü de bilişim dünyasında
sıklıkla kullanılmaktadır.
Strong AI (güçlü YZ) ve weak AI (zayıf YZ)
olarak da tanımlanan yapay zekada; güçlü
yapay zekada insan gibi entelektüel olan ve
düşünebilen bilgisayarlar kast edilirken, zayıf
YZ’da insan gibi düşünmekten ziyade bilgisayarların sorun çözebilecek şekilde daha efektif
hale getirilmesi hedeflenmektedir. Günümüzde
kullandığımız YZ, zayıf YZ tipindedir ve insan
gibi düşünmekten çok uzaktadır.
Yapay zeka tanımı ilk olarak, YZ’nın babası da kabul edilen
Alan Turing tarafından 1954 yılında yapılmış ve standardize edilmiştir. Alan Turing’in “Turing testi” bir yazılımın YZ
olup olmadığını tanımlamakta halen kullanılan başarılı bir
yöntemdir. Akademik tanımı ve AI kelimesi ise 1956 yılında
düzenlenen bir kongrede ilk kez John McCarthy tarafından
yapılmıştır.
Günümüzde yapay zekanın seviyeleri;
-

Artificial Narrow Intelligence (ANI)

-

Artificial General Intelligence (AGI) (İnsan seviyesi)

-

Superintelligent Artificial Intelligence (SIAI)

-

Technological Singularity, olarak sınıflanmaktadır.

Günümüzde kullandığımız YZ seviyesi insan zekası ve yaratıcılık seviyesinden çok uzaktadır ve ANI (zayıf YZ) seviyesindedir. Bu amaçla ses ve yüz tanıma, kişinin zevklerine göre
reklam, film, müzik önerme, dil çevirisi, spam mail yakalama,
sürücüsüz araba kullanımı, büyük data analizleri, resim ve
müzik yapma gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Bütün
bunları temelde; machine learning (verilen datadan öğrenmeyi hedefler) ve deep learning (otomatik olarak nöral
networklere fokuslanan kendi hiyerarşik algoritmalarını kendisi yapar) denen 2 yöntem ile başarabilmektedir.
Günümüzde YZ’nın en iyi olduğu nokta datayı toplama ve
analiz etmedir. Duyduğu bir konuşmayı anlamlandırmada

ve gördüğü bir yüzü tanımada 2015 yılında insan seviyesini çoktan geçmiş ve daha iyi olmuştur. YZ’nın diğer
avantajları ise sınırı olmaması ve çok hızlı olmasıdır (tüm
vücut tomografisini, bir radyologdan daha başarılı bir
şekilde, 1-2 saniyede değerlendirebilmektedir). Bu
hız o kadar yüksektir ki, günümüzde üretilen bilgisayarlarda, insanoğlunun 20 bin yıllık bütün
bilgi birikimini anlaması ve analiz etmesi 1
haftasını almaktadır. Günümüzde artık kendi yazılımlarını kendi yazabilmekte, kendi algoritmalarını geliştirerek bizim bilmediğimiz
yöntemler ile çözümler üretebilmektedir.
YAPAY ZEKANIN TIPTA KULLANIMI
YZ’nın tıpta ilk kullanımı 1970 yılında Stanford
Üniversitesinde başlamıştır. Mycin adlı 600 kurallı
algoritmalı bir program, bakterileri tanımlama ve kullanılması gereken uygun antibiyotiğin ne olması gerektiğini, aynı
departmandaki enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından daha
başarılı bir şekilde (%69 doğrulukla) bilmiştir. Maalesef teknolojik gelişmelerin zayıf olması nedeni ile sonraki yıllarda bu
çalışmaların arkası gelmemiştir.
2000’li yıllarda teknolojinin ilerlemesi ve internet ile büyük
verilere ulaşılabiliyor olması sağlık sektörü dışındaki pek çok
sektörde aktif olarak kullanılmakta olan YZ’nın yavaş yavaş
sağlık sistemlerinde de kullanılmaya başlanmasına imkan
vermiştir. 2025 yılına kadar sağlık sektörüne 10 milyar dolar
ek yatırım yapılması ve 2030 yılında YZ’nın dünya ekonomisine sağlık açısında 15,7 trilyon dolarlık bir ticari katkı yapması
beklenmektedir. Yeni uyanan bir sektör olan YZ dünyasına
bilimsel ilgi de gün ve gün artmaktadır. AI kelimesini pubmedde arattığımızda karşımıza 100 binden fazla yayın gelmesi bu konuda nasıl bir bilimsel gelişme içinde olduğumuzu
göstermektedir.
Yapay zekanın sağlık sisteminde kullanım alanları temelde şöyledir:
• Büyük veri analizi (Big data mining)
• Hastalıkların tanısının konulmasında (radyolojik yöntemler, patolojik değerlendirme, göz dibi değerlendirmesi,
EKG okumak vs.)
• Bazı branşlarda doktorun yerini alma
5
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• Hastalık seyri ile ilgili tahminde bulunma (hastane içi mortaliteyi tahmin etme, Alzheimer veya her tür kanser için
risk skoru belirleme vs.)
• İlaç geliştirme [hedef bölge 3 boyutlu olarak tanımlanıyor,
YZ o bölgeye oturacak aminoasitlerin nasıl bir konfügrasyonda olacağını buluyor (1 ay kadar önce-yıllar sonra-ilk
kez yeni bir antibiyotik keşfedildi)]
• Giyilebilir sağlık uygulamaları (akıllı saatler, evde fizik tedavi vs.)
• Genetik çalışmaları (milyarlarca gen bölgesinin hangi hastalıklara veya hangi özellikler ile ilişkili olabileceğini analiz
ediyor)
• Evde sağlık hizmetleri
• Hastane yönetimi
Büyük Veri Analizi Nedir?
İnsan beyninin analiz edemeyeceği miktarda veriyi analiz
edip, bazı paternler yakalama yöntemine büyük veri analiz
denilmektedir. Buna şöyle bir örnek verilebilir; gebelerde preterm eylem veya Down sendromunu gösterecek bir molekül
aradığınızı düşünün. Bu amaçla 10 bin gebeden 38 hafta
boyunca her hafta kan alıp, orada proteomic veya farklı yöntemler ile her örnekte 10 bin farklı gen ve protein baktığınızı düşünün. Sonra gebelerin gebeliğinin nasıl sonlandığı
(Down sendromu gelişip gelişmediği) verisini girin ve bütün
datayı analiz ettirin. Böylece örnek vermek gerekirse 9. haftada bakılan sizin hiç tahmin etmediğiniz (örn: IGF-1) gibi bir
molekülün güncel pratikte kullanılan AFP’den daha iyi sonuç
verdiğini bulabilirsiniz. Bu önekleri çoğaltmak mümkündür;
örneğin yoğun bakımdaki tüm verileri girip mortalite veya
kalp yetmezliğini yakalayabilecek bir model ve formül ya da
multiple verileri girerek kolon kanseri tahmin modeli veya
karaciğer yağlanma modeli risk skoru veya yağlı karaciğeri
olan bir bireyde kimlerin seyrinin daha kötü olabileceğini tahmin edebilecek bir molekül veya model araştırılabilir. Burada
önemli olan veridir. Ne kadar çok veri girerseniz yapay zeka o
kadar başarılı analiz edecek ve kendini geliştirecektir.
Yapay Zekanın Gastroenterolojide Kullanımı
Yapay zeka gastroenterolojide temelde (i) büyük verilerin
analizi ve (ii) görsel tanımlama alanlarında kendine yer bulabilmektedir.
Büyük veri analizi yöntemi; gastroenterolojinin tüm hastalıklarında kullanılabilecek, yepyeni dünyalar açabilecek bir
yöntemdir, yeter ki elinizde bol datanız ve yeterli hastanız
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olsun. Literatürde bu amaçla yapılmış pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu yöntem ile hastalıkların tanısını tahmin etmede
modeller (örn: yağlanma için APRI benzeri bir skor), hastalıklar için kanda veya dokuda bakılabilecek belirteçler (HCC’de
AFP gibi) ve hastalıkların prognozunun veya şiddetinin nasıl olacağını tahmin eden modeller ve moleküller (CDAI ve
calprotectin gibi) bulunabilir. Yapılacak iş iyi bir veri analizcisi
(data miner) bulup ona doğru verileri ve sonuçları vermek
ve modeli çalıştırıp geliştirmektir. Zaman içinde YZ kendini
geliştirecek ve ideal ve doğru yöntemi bulacaktır.
Görsel tanımlama ve analiz ise daha çok endoskopik işlemlerde devreye girmektedir. Burada önemli olan YZ’ya yüksek
sayıda görüntü ve sonraki tanıyı vermektir. Günümüzde bu
amaçla;
• Endoskopik işlemlerin temizliğinin yeterli olup olmadığının analizinde (siz işlemi tamamladığınızda raporunuza
otomatik olarak bir kirlilik yüzdesi ekleniyor),
• İşlem sırasında polip gibi lezyonların yakalanmasında (sistem gördüğünde görsel ve işitsel uyarı veriyor),
• Gastrointestinal sistemdeki malign ve premalign lezyonların ayırt edilmesinde,
• Polip tiplerinin belirlenmesinde yardımcı olmada (YZ işlem
sırasında size histolojik tipini bildiriyor),
• Doğru yerden biyopsi alınmasında (YZ Barrett mukozasını
tanıyor ve size şuradan biyopsi al diyebiliyor),
• İnflamatuvar barsak hastalığında mukozal hastalığın şiddetinin skorlanmasında,
• Kapsül endoskopi ile elde edilen görüntülerin yorumlanmasında (kendisi tüm resimleri analiz edebiliyor),
• EUS, elastografi ve abdominal ulrasonografik görüntülerin analizinde kullanılmaktadır.
Sonuç olarak tıp dünyasında yapay zeka ile yepyeni bir dönem açılmakta. Bu konuyla ilgilenenlerin ortak görüşü yapay
zekanın tıp hariç her alanda olduğu ve artık burayı da ele geçirme zamanının geldiği yönünde. Günümüzde bu daha çok
büyük data analizi ve görsel verinin değerlendirilmesi şeklinde olmakta. İlerleyen yıllarda hastalıkların tanısının konulmasında bize yardımcı ve belki de daha da ileri yıllarda yerimize
tanı koyacak ve bizi bir danışman pozisyonuna yerleştirecek
yepyeni bir dünya geliyor. Araştırmaya çok bakir bir alan olan
YZ’da ülkece başarılı olabilmemiz için bol dataya ihtiyacımız
olduğu unutulmamalı ve bu amaçla öncelikle çok merkezli
verilerin bir arada toplanması gerekmektedir.
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