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Stetoskop tar�he m� 
karışıyor?

Çocuklarda Gen�z Et�

Sınav Kaygısı

�le Anne Olmak

M�ndful eat�ng

Türküler ve Anne

Natal� Yares

Burun Dolgusu   I    Çocuklarda Genel Anestez�   I     Çocuklara K�tap Okumanın Önem�
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A�nalyze (Yen� Nes�l Tıbb� 
Anal�z) Ned�r?
“A�nalyze” �s�ml� bu yen� buluşun 
amacı, organlarımızın yaydığı 
t�treş�mler �le hastalıkların gerçek 
zamanlı olarak teşh�s edeb�lmek. 
Bu yapay zeka; b�r hastalık 
sonucunda hastalanan canlı 
�çer�s�nde şüphel� görülen b�rkaç 
frekans �ç�nden hang�s�n�n aranan 
frekans olduğunu, hang� organın 

hastalandığını hızlıca bel�rlemeye 
yönel�k b�r teletıp uygulaması 
yöntem�. 

A�nalyze Nasıl Çalışır?
Bu yapay zeka yazılımı öksürük, 
fonasyon ve nefes ses�nden tesp�t 
edeb�len frekansların p�kler�ne 
göre şüphel� frekanslardan 
hang�s�n�n aranan problem�n 
frekansı olduğu kolay ve hızlı b�r 

şek�lde tesp�t ed�leb�lmekted�r.  

C�haz �le elde ed�len her b�r 
ses spectrogram graf�kler�ne 
dönüştürülmekted�r (MFCC :Mel 
Frequency Cepstral Coeff�c�ents). 
Dönüştürülmüş sesler, yapay 
zeka �çer�s�nde bulunan, der�n 
öğrenme algor�tmalarından 
b�r� olan Convolut�onal Neural 
Networks (CNN) ağı kullanılarak 
sınıflandırılmaktadır.

c�c� doktorum 7

Oğuzhan Aydem�r 
G�r�ş�mc� Mentor

H er geçen gün yapay zeka 
�le �lg�l� şaşırtıcı yen�l�kler 
duyuyoruz. Bu sefer Türk 

B�l�m İnsanlarının çalışması �le 
doktorların vazgeç�lmez� olan 
stetoskop da tar�he karışacak g�b� 
duruyor.

Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık 
Müdürlüğü onayı ve Med�pol 
Ün�vers�tes� et�k �zn� �le 5 ayrı 

Stetoskop tar�he m� karışıyor?
Her geçen gün yapay zeka �le �lg�l� şaşırtıcı yen�l�kler 
duyuyoruz. Bu sefer Türk B�l�m İnsanlarının çalışması 
�le doktorların vazgeç�lmez� olan stetoskop da tar�he 
karışacak g�b� duruyor. 

Çocuk Sağlığı

hastanede öğrenen ve teşh�s 
edeb�len b�r yapay zekanın 
gel�şt�r�lmes� amacı �le ver� 
toplama kl�n�kler� oluşturuldu. Bu 
kl�n�klerde 01.04.2020’den bugüne 
kadar 300 b�nden fazla hastadan 
kl�n�k ver�ler� toplandı. Hastaların 
fonasyon, öksürük ve nefes ses� 
toplanarak oluşturulan kontrol 
gruplarında yapay zeka test ed�ld�. 

c�c� doktorum6
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c�c� doktorum 9

A�nalyze’�n Kullanım Amacı 
ned�r?
Amacımız, genel kl�n�k ve 
akc�ğer kanser� teşh�s�nde kolay 
kullanıma sah�p yen� b�r test 
metodu olarak yapay zeka destekl� 
b�yosensörler�n kullanılması, 
bu mantığa sah�p c�hazların 
üret�lmes� ve akc�ğer kanser� 

teşh�s�n�n kolaylaştırılarak tedav� 
sürec�n�n hızlandırılmasıdır. 
Akc�ğer kanser� �ç�n özel b�r 
skorlamayı; yapay zeka �le 
tanımlanan ver�ler anal�z ed�lerek 
anlık olarak yapılab�lmekted�r. Bu 
sayede hek�m� hastalığı hem erken 
hem de daha kısa sürede teşh�s 
edeb�lecekt�r.

İsteyen herkes çalışmaların 
yapıldığı lokasyonlarda 
onl�ne genel sağlık taraması  
�mkanından yararlanab�lmekted�r.  
Halen Türk�ye Cumhur�yet� 
Cumhurbaşkanlığı Küll�yes� 
ve Florya El�t İstanbul Tıp 
Merkez�’nde “A�nalyze” 
�s�ml� teletıp uygulamamız 
kullanılmaktadır. 

Gurur duyarak yayınladığım b�r çalışma. 

Sanırım yakında hastaları robot doktorlar 

muayene edecek.

Pek� s�z hang�s�n� terc�h eders�n�z?

c�c� doktorum8
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A�nalyze Yöntem� Kullanılarak Tesp�t Ed�leb�len Bazı Hastalıklar
Çalışma aşamasında olan bu tekn�k �le 300 b�n hastanın ses ver�ler� alınarak aşağıda bel�rt�len hastalıklar 
başarı �le tesp�t ed�lm�şt�r. 

1. Akc�ğer Kanser�
2. ALS(Amyotrof�k Lateral Skleroz) 
3. Park�nson

4. KOAH
5. Cov�d-19 
6. Astım
7.  Bronş�t

8. Boğmaca
9. Larenj�t
10.  GÖRH(Reflü)

11. H�pofarenks Kanser�, Larex 
Kanser� 

12. Balbut�ler(kekemel�k)

13. Kars�noma �n s�tu 

14. D�plofon�, D�sfon�, D�zartrofon�
15. Down Sendromu
16. Ep�glott�s Kars�nom 

17. F�brom(gırtlak) Granülom
18. Pap�lloma
19. Progres�f Bulbar Felç(PBP) 
20.  Aryteno�d Subluxat�on

c�c� doktorum10
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