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Sevgili İnnovalılar,
Global ölçekte bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri,
en güncel araştırmaların ortaya koyduğu çok önemli verileri ve ilginç
bilgileri paylaştığımız “Bilim ve Teknoloji Haberleri” serimizde, tıp
dünyasında çığır açan gelişmelerle karşınızdayız.
Yaşamımızın neredeyse her noktasına dokunan yapay zekanın çağımızın
hastalıklarından kanser ve Alzheimer’in biyolojik dilinin çözülmesindeki
rolünü, Avrupa ve Asya bölgesinde 195.000 kişinin genetik analizini
içeren, göz renginde 50 yeni genin varlığını ortaya çıkaran araştırma
çalışmasının çok ilginç bulgularını bu hafta sizlerle paylaşacağız. Her iki
şaşırtıcı gelişmenin sonuçları, bakalım gelecekte bizi kanser, Alzheimer
ya da farklı göz hastalıklarından ne kadar uzaklaştırabilecek?

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Yapay zeka, kanser ve
Alzheimer’in dilini çözdü
Bilim adamları, Netflix, Amazon ve Facebook tarafından kullanılan güçlü
algoritmaların, kanser ve Alzheimer gibi çağımız hastalıklarının biyolojik dilini
çözebileceğini keşfetti. Onlarca yıllık araştırmalar sırasında üretilen büyük veriler,
yapay zekanın insanlardan daha gelişmiş keşifler yapıp yapamayacağını görmek
için bir bilgisayar dili modeliyle beslendi.
Netflix her zaman bir dizi izlemeyi tavsiye ettiğinde veya Facebook bir arkadaş
önerdiğinde, bu platformlar, insanların bir sonraki adımda ne yapacaklarına dair
oldukça eğitimli tahminler yapmak için güçlü makine öğrenimi algoritmaları
kullanıyor. Alexa ve Siri gibi sesli asistanlar, insanları tek tek tanıyabiliyor ve
anında iletişime geçebiliyor.
Cambridge Üniversitesi, St John's College'daki akademisyenler, makine öğrenimi
teknolojisinin kanser, Alzheimer ve diğer nörodejeneratif hastalıkların 'biyolojik
dilini' deşifre edebileceğini keşfettiler. Çok sayıda akademisyenin imzasıyla bu ay
Proceedings of the National Academy of Sciences'da (PNAS) yayınlanan
makalede, yapay zeka odaklı yürütülen çalışmaların yakın gelecekte bu hastalıklara
neden olan hücrelerin içindeki gramer hatalarını düzeltilmesinde kullanılacağı
belirtiliyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Makalenin baş yazarı St John's College Öğretim Görevlisi Profesör Tuomas
Knowles,"Makine öğrenimi teknolojisini nörodejeneratif hastalıklar ve kanser
araştırmalarına getirmek mutlak bir oyun değiştiricidir. Nihayetinde amaç, yapay
zekayı kullanarak semptomları önemli ölçüde hafifletmek veya demansın olmasını
önlemek için hedefe yönelik ilaçlar geliştirmek” diyerek yapay zekanın çığır açan
yönüne değiniyor.
Makalenin yazarlarından St John's College Araştırma Görevlisi Dr Kadi Liis Saar,
hastalıklara neden olan vücuttaki proteinlerde bir şeyler ters gittiğinde ne
olduğuna bakmak için büyük ölçekli bir dil modeline sahip program geliştirdiklerini
belirtiyor. Dr Kadi Liis Saar, “Programdan, özellikle kanser ve Alzheimer gibi
nörodejeneratif hastalıklara neden olan biyolojik işlev bozukluğunun dilini kırmak
için hücrelerdeki protein damlacıklarında biçim değiştirmenin dilini öğrenmesini
istedik. Bilim adamlarının on yıllardır süren araştırmalardan sonra proteinlerin dilini
keşfettik" diyor.
Dr Kadi Liis Saar, "Algoritmayı bilinen proteinler üzerinde tutan tüm verileri
besledik. Böylece bu modellerin whatsapp'ın yazışmalar sırasında kullanmamız için
kelimeler önermesi gibi proteinlerin dilini öğrenip tahmin edebilmesi mümkün
hale gelecek” diye belirtiyor.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Göz renginde
50 yeni gen bulundu
King's College London ve Erasmus University Medical
Center Rotterdam liderliğinde yürütülen, Avrupa ve Asya
bölgesinde 195.000 kişinin genetik analizini içeren bir
araştırma çalışmasında göz rengi için 50 yeni gen bulundu.
Çalışma, göz renginin genetiğinin sanıldığından çok daha
karmaşık olduğunu ortaya koydu. Bugüne kadar türünün
en büyük genetik araştırması olarak kabul edilen çalışmanın
bulgularının, pigmenter glokom ve oküler albinizm gibi göz
hastalıklarının daha iyi anlaşılmasını sağlaması bekleniyor.
Science Advances'te yayınlanan araştırma çalışması, farklı
kahverengi tonlarına sahip Asyalılarda göz renginin, Avrupalılarda
koyu kahverengiden açık maviye kadar değişen göz rengine
genetik olarak benzediğini tespit etti.
Bu çalışma, bilim insanlarının göz rengiyle bağlantılı bir düzine
geni tanımladıkları ve daha fazlası olduğuna inandıkları önceki
araştırmalara dayanıyor. Daha önce bilim adamları, göz rengindeki
değişimin yalnızca bir veya iki gen tarafından kontrol edildiğini ve
kahverengi gözlerin mavi gözlere nazaran baskın olduğunu
düşünüyorlardı.
King's College London'dan kıdemli yazar Dr. Pirro Hysi
araştırma çalışmasını şöyle değerlendiriyor: "Bulgular heyecan
verici. Çünkü bizi insan yüzlerinin en çarpıcı özelliklerinden birine
neden olan genleri anlamaya bir adım daha yaklaştırıyor.
Bu, belirli pigmentasyon seviyeleriyle ilişkili olduğunu bildiğimiz
birçok hastalığı daha iyi anlamamızı sağlayacak"
Rotterdam Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi'nden kıdemli
yazar Dr Manfred Kayser ise "Bu çalışma, antropolojik ve adli
araştırmalarda halihazırda uygulanmış olan, ancak kahverengi
olmayan ve mavi olmayan göz renkleri için sınırlı doğrulukla
DNA'dan göz rengi tahminini iyileştirmek için gereken
genetik bilgiyi sağlıyor" diyerek araştırma çalışmasının
başarısının altını çiziyor.

Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

