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ÖN SÖZ  

Değişim ve yeniliğin en hızlı şekilde kendisini gösterdiği makro planda 
sağlık hizmetlerinde; mikro planda ise cerrahi bilimlerde, sağlıkta 
inovasyon konusu ile ilgili yeterli düzeyde, kapsayıcı ve holistik bir 
bakış açısı ile yazılmış eserlerin çok az sayıda olduğu söylenebilir. Bu 
bağlamda hazırlanan bu çalışma ile cerrahi bilimler özelinde sağlık 
hizmetlerinde ortaya çıkan inovatif yenilikler tarihsel bir perspektif 
içerisinde sunulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın hem konu ile ilgili 
önemli bir farkındalık oluşturabileceği, hem de tıp öğrencileri, hekimler 
ve tüm sağlık profesyonelleri ile konu ile ilgili tüm paydaşlar açısından 
önemli bir kaynak eser olabileceği değerlendirilmektedir.  

Her ne kadar bu eserde cerrahi bilimlerde inovatif yaklaşımlar konusu 

araştırmanın odak noktası olsa da sağlık hizmetlerinde inovasyon 
konusu açısından konu değerlendirildiğinde, diğer disiplinleri de 
kapsayıcı birçok bilgiye de yer verilmiştir. Ayrıca kitapta açıklanan 
teknik birçok husus, genel okuyucu kitlesi de düşünülerek, teknik ve 

tıbbi terimler açısından olabildiğince sadeleştirilerek genel bir okuyucu 
kitlesine ulaşılabilmek hedeflenmiştir.   

Bu bağlamda hazırlanan bu eseri, mesleki ve akademik yaşantımın 
hiçbir döneminde beni yalnız bırakmayan eşim, çocuklarıma eğitimime 

katkı sağlayan hocalarıma atfediyorum. Ayrıca kitabın basımı sırasında 
gösterdiği özen ve ilgiden dolayı İKSAD Yayınevi çalışanlarına 
teşekkür ederim.  

Saygılarımla…. 
Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜZEL 

Ağustos 2021 
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GİRİŞ 

Cerrahi bilimler, inovatif eksende düşünmeyi gerektiren yeniliğe açık 

bir bakış açısıyla çalışılması gereken disiplinlerdir. Bunun neticesinde 

cerrahların inovatif yaklaşıma yatkın bilim insanları oldukları 

söylenebilir. Çünkü cerrahi bilimlerin ilerlemesi, sürekli bir gelişim 

fikri zemininde inovasyon odaklı düşünmeye dayanmaktadır.  

Özellikle son elli yılda gerçekleşen cerrahi yenilikler, teşhis, tedavi ve 

neredeyse tüm klinik uygulama şekillerinde büyük değişimler 

yapmıştır. Öyle ki daha önce hayal bile edilemeyen prosedürler, 

günümüzde yaygın uygulamalar halini almaya başlamıştır. Cerrahi 

alanında kaydedilen bu inovatif gelişmeler; sağlık hizmeti alanların 

sonuçlarını iyileştirmiş, komplikasyon oranlarını, hastanede kalış 

sürelerini, morbidite ve mortaliteyi ise azaltmıştır. Minimal invaziv 

cerrahi teknikler, robotik sistemler, yapay zeka, tele-sağlık teknolojileri 

ve sanal gerçeklik eğitimi yaygınlaştıkça, özellikle cerrahi bilimler 

alanındaki bu gelişmelerin çok büyük bir ivme ile artmaya devam 

edeceği değerlendirilmektedir. 

Bu bağlamda hazırlanan bu kitapta öncelikle inovasyon ve sağlıkta 

inovasyon kavramları açıklanmıştır. Sonraki bölümde cerrahi 

bilimlerde inovasyon konusu tarihsel bir perspektif ve inovasyon 

sorumluluğu başlığı ile açıklanmıştır. Genel olarak cerrahi bilimlerde 

inovasyon konusu ile ilgili bir çerçeve çizildikten sonra, diğer 

bölümlerde transplantasyon, laparoskopik cerrahi, robotik cerrahi, 

elektro cihazlar ve bariatrik cerrahi gibi konular özelinde de okuyucuya 
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inovatif bazı bilgiler sunulmuştur. Kitabın devamında, özellikle son 

yılların en popüler konularından olan, yapay zeka, sanal gerçeklik, 

arttırılmış gerçeklik ve tele sağlık gibi konuların sağlık hizmetleri ve 

cerrahi bilimler açısından önemini ortaya koyan bazı bilgilere yer 

verilmiştir. Kitabın en son bölümünde, kitap ile ilgili genel bazı 

değerlendirmelerin yer aldığı sonuç ve öneriler bölümü yer almıştır. 

Kitabın bu içeriği ile, tüm okuyucu kitlesi ve konu ile ilgili tüm 

paydaşlar açısından, sağlık sistemindeki ve cerrahi bilimlerdeki inovatif 

trendler açısından önemli bir farkındalık oluşturabileceği 

değerlendirilmektedir.  
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İNOVASYON TANIMI VE SAĞLIKTA İNOVASYON 

Schumpeter'in (Schumpeter, 1934) inovasyon kavramını ilk kez 

tanımlamaya çalıştığı 1934'ten başlayarak, bilim insanları inovasyon 

araştırmalarına ağırlıklı olarak mal, teknoloji ve yeni ürün geliştirmeye 

odaklanarak yaklaşmışlardır.  

İnovasyon yeni bir şeyin tanıtılması eylemi olarak tanımlanan geniş bir 

terimdir. İnovasyonun tanımı UNESCO İstatistik Enstitüsü tarafından: 

“yeniliğin, yeni veya önemli ölçüde geliştirilmiş bir mal, hizmet veya 

sürecin, yeni bir pazarlama yönteminin veya iş uygulamasının, işyeri 

organizasyonu veya dış ilişkilerde yeni bir örgütsel yöntemin 

uygulanmasıdır” şeklinde yapılmaktadır (“Summ. Rep. 2015 UIS 

Innov. Data Collect. Inf. Pap. 37,” 2017). İnovasyonun tüm tanımları 

hem yeni fikirleri, hem de bir kullanım veya uygulama eylemini 

içermektedir. Yeni inovasyon fikirleri teknoloji, teknik veya bunların 

kombinasyonu şeklinde olabilir.  

İnovasyon, “bireye, gruba veya daha geniş bir topluma önemli ölçüde 

fayda sağlamak için tasarlanmış, fikirlerin, süreçlerin, ürünlerin veya 

prosedürlerin bir grup veya organizasyon içinde kasıtlı olarak 

tanıtılması ve uygulanması" olarak da tanımlanmıştır (West & Farr, 

1990). Bu tanım, yeniliklerin en önemli üç özelliğini içerdiğinden, bu 

alandaki araştırmacılar arasında büyük ölçüde kabul görmüştür: Bunlar; 

(a) yenilik, 

(b) bir uygulama bileşeni ve 
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(c) amaçlanan faydadır. 

Tanıma uygun olarak, sağlık kuruluşlarındaki yenilikler tipik olarak 

yeni hizmetler, yeni çalışma alanları ve yeni teknolojilerdir. Hastanın 

bakış açısından, amaçlanan faydalar ya daha iyi sağlık ya da hastalık 

nedeniyle daha az acı çekmektir. Organizasyonel bir bakış açısından, 

istenen faydalar genellikle dahili operasyonların artan verimliliği 

ve/veya hasta bakımının kalitesidir (Länsisalmi, Kivimäki, Aalto, & 

Ruoranen, 2006). 

Schumpeter (Schumpeter, 1934), beş tür inovasyonun varlığını 

önermektedir: yeni bir malın piyasaya sürülmesi, yeni bir pazarın 

açılması, yeni bir tedarik kaynağı edinilmesi, yeni bir üretim 

yönteminin tanıtılması ve bir endüstrinin yeniden organizasyonu. Diğer 

çalışmalar ise yeniliği bu hizmetler açısından tanımlamaktadır.  

Damanpour ve Even (Damanpour & Evan, 1984) inovasyonu, 

kuruluşların “sadece yeni teknolojiler uygulayarak değil, aynı zamanda 

teknik veya idari değişiklikleri organizasyon yapılarına başarılı bir 

şekilde entegre ederek, hedeflerine ulaşma düzeyini artıran çevresel 

değişiklikler ve belirsizliklerle başa çıkmalarına yardımcı olan 

değişiklikler" olarak tanımlamışlardır. Diğer bir deyişle sağlık 

hizmetlerinde yenilik, sağlık profesyonellerinin daha akıllı, daha hızlı, 

daha iyi ve daha uygun maliyetli çalışmalarına yardımcı olarak hastaya 

odaklanmalarına yardımcı olan değişiklikler olarak tanımlanmaktadır. 

Bu değerlendirmelerin ışığında daha nitelikli sağlık bakımının mümkün 

olduğu sonucuna ulaşılmakta, bu alandaki inovasyonunun nihai 
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amacının, sağlık sisteminin performansını optimize ederek kamusal ve 

kişisel sağlık hizmeti ihtiyaç ve taleplerini karşılama yeteneğimizi 

iyileştirmek olduğu öne sürülmektedir (Dubé et al., 2014; Nicholls & 

Dees, 2015; Schweitzer, Rau, Gassmann, & Van Den Hende, 2015). 

Sağlık hizmeti inovasyonu, çeşitli profesyonel, kurumsal ve toplumsal 

aktörlerin aktif olarak katkıda bulunduğu karmaşık ve heterojen bir 

alandır (Schiavone, 2020). Sağlık sektöründe, yaşam beklentisini, 

yaşam kalitesini, tanı ve tedavi seçeneklerini ve sağlık sisteminin 

etkililiğini ve maliyet etkinliğini artırmayı amaçlayan birçok inovatif 

çalışma yürütülmektedir. Bilgi teknolojisi yürütülen bu çalışmalarda 

hayati öneme sahip olmuştur. Sağlık hizmetlerinde inovasyon, maliyet 

kısıtlaması ve sağlık hizmeti kalitesini dengeleme arayışında itici bir 

güç olmaya devam etmektedir (Omachonu & Einspruch, 2010). 

Ayrıca artan sağlık maliyetleri ve sağlık pazarlarındaki geniş iş 

fırsatları, inovatif çalışmaları büyük ölçüde teşvik etmektedir. Bununla 

birlikte, sağlık sektörünün kendine özgü karmaşık yapısından dolayı 

sağlık hizmetlerinde inovasyonun gelişimi yavaş ilerleyen bir süreçtir. 

Bu zorlukların üstesinden gelmenin olası yolları arasında, kuruluşların 

birden çok paydaşla yeni roller ve ilişkiler geliştirmesi ve inovasyon 

kavramının ve öneminin çalışanlarca daha iyi anlaşılması 

gerekmektedir (Hyrkäs et al., 2020). 
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CERRAHİ BİLİMLERDE İNOVASYON 

Cerrahi bilimlerinde yaşan gelişmeler hem akut hem de kronik 

hastalıkların yönetiminde müthiş bir devrim yaratmış, innsan yaşamını 

uzatmış ve hasta sağkalımının sınırını genişletmiştir. Bu ilerlemeler, 

teşhis, görüntüleme ve cerrahi enstrümantasyondaki devam eden 

teknolojik gelişmelerle desteklenmektedir. Karmaşık cerrahi 

navigasyon ve planlama; ultrason, bilgisayarlı tomografi (CT) ve 

manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi hem ameliyat öncesi hem 

de ameliyat sırasında görüntüleme tekniklerinin kullanılmasıyla daha 

kolay hale gelmiştir (Vitiello, Lee, Cundy, & Yang, 2012).  

Cerrahi bilimler alanında inovasyon, sağlık hizmetinde inovasyon 

şemsiyesi altında; sağlık hizmetinde inovasyon da sosyal inovasyon 

çatısı altında incelenmektedir. Sosyal inovasyon sosyal sorunları 

çözmeyi amaçlayan oldukça geniş bir kavramdır. Cerrahi bilimler 

alanında inovasyonda, cerrahi sistemler, cihazlar, prosedürler üzerinde 

yenilikler yaparak insani problemleri çözecek yeni yaklaşımların 

geliştirilmesi desteklenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre cerrahi 

bilimlerin de içinde yer aldığı sağlık alanındaki inovasyonun 

desteklenmesiyle birlikte, sağlık hizmetlerinin verimliliği, etkililiği, 

niteliği, kalitesi, sürdürülebilirliği ve güvenliği; ilave olarak da 

erişilebilirliği artırılabilecektir. Cerrahi inovasyonda yeni fikirlerin 

klinik ihtiyaçlara uygulandığı süreç, temel araştırmanın klinik 

problemlere uygulandığı sürece benzemektedir (Jones, McCullough, & 

Richman, 2004).  
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Genel olarak ve daha spesifik olarak cerrahi bilimler içinde sağlık 

teknolojisindeki yenilik, klinik uygulamada bir değişikliği başlatan yeni 

bir teknoloji veya tekniğin tanıtılmasını içeren dinamik ve devamlı bir 

süreç olarak tanımlanabilir. Ondokuzuncu yüzyılın sonlarında aseptik 

teknik ve anestezinin ortaya çıkmasından bu yana cerrahide inovasyon 

en popüler konu olmuştur ve en son minimal invaziv cerrahinin (MIS) 

ortaya çıkmasıyla birlikte yeni ve destekleyici teknolojilerin ortaya 

çıkmasına paralel olarak gelişme sağlamıştır (Archie Hughes-Hallett et 

al., 2014). 

Cerrahide inovasyon, çok sayıda ilgili tarafın kritik olarak etkilediği ve 

maliyet etkinliğin ortak bir faktör olduğu kırılgan bir sistemdir; bu 

döngüdeki girdilerden herhangi birinin kesintiye uğraması, süreci 

durdurur ve inovasyon olasılığını ortadan kaldırır (Şekil 1). Günümüz 

tıbbında, maliyet tasarrufuna odaklanmanın haklı olduğu birçok alan 

vardır, ancak inovasyonun bunlardan biri olmaması gerektiği 

değerledirilmektedir. İnovasyon, "etkin maliyeti" temsil eder ve 

cerrahinin ilerlemesi için kritik öneme haizdir. İnovasyonun erken artan 

maliyetinin hem doğal sürecin bir parçası olması hem de sürecin 

ilerlemesi için doğal bir unsur olduğu kabul edilmelidir. Geçtiğimiz 

yüzyılda, nakil, kan transfüzyonu, travma bakımı, vasküler stentler, 

laparoskopik cerrahi ve diğerleri gibi cerrahinin erken aşamalarında 

büyük ilerlemeler göz önünde bulundurulduğunda, bugünün 

standartlarına göre bunlar "maliyet" olarak kabul edilmeyecektir. 

Açıktır ki, bu prosedürlerin başlangıçtaki veya şimdiki maliyetleri ne 
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olursa olsun, bunlar bugün tıbbi uygulamaların “vazgeçilmez” parçaları 

olarak kabul edilmektedirler (Swanstrom, 2009). 

Şekil  1. Cerrahide inovasyon döngüsü 

 
Kaynak: Swanstrom, L. L. (2009). Cost-effectiveness versus effective costliness. 

İnovatif bir cerrahi prosedür, aşağıdaki kriterlerden birini veya 

birkaçını karşılayan herhangi bir prosedür olarak kabul edilmektedir: 

1. İnovatif teknik: Farklı kesi pozisyonu veya boyutu; mastektomi 

ve rekonstrüksiyon gibi iki prosedürün kombinasyonu; 

mikrocerrahi tekniklerinin uzantısı inovatif tekniklere örnek 
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olarak verilebilir. Kullanılan teknik yenidir veya standart 

teknikten aşağıdaki yollardan biri veya birkaçıyla farklılık 

göstermektedir.  

a) Anatomik konum için yeni. Örneğin yeni konumlara 

yerleştirilen anastomozlar için geliştirilen teknikler.  

b) Hasta grubu için yeni. Örneğin endikasyonların, çocuklar gibi 

cerrahi sonuçları farklı olabilecek gruplara genişletilmesi. 

2. İnovatif cihaz: Cerrahi robot, yeni kalça protezi, yeni malzemeden 

yapılmış implant, cerrahi bir prosedürü gerçekleştirmek için 

laparoskopi kullanımı inovatif cihazlara örnek olarak verilebilir. 

Kullanılan araçlar veya cihazlar yenidir veya kullanım, aşağıdaki 

yöntemlerden biri ile standart kullanımdan farklıdır: 

a) Tamamen yeni. Örneğin ilk laparoskopi kullanımı. 

b) Anatomik konum için yeni. Örneğin laparoskopun yeni organa 

/ boşluğa uygulanması. 

c) Hasta grubu için yeni. Örneğin cerrahi sonuçları etkileme 

ihtimali olan komorbiditeli kişilerde cihaz kullanımı) 

(Hutchison, Rogers, Eyers, & Lotz, 2015). 

Modern cerrahi, kapsamlı denemeler, çalışmalar ve farklı disiplinlerin 

değerlendirmesi yoluyla tekniklerini ve yaklaşımlarını sürekli olarak 

yeniden geliştirme ve yenileme yeteneğine sahiptir. Hasta sonuçlarını 

geliştirmek için en son teknolojilerle şekillendirilen ve geleceğin olası 
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yaygın trendlerinden ilham alan cerrahi bilimlerinin potansiyeli, onu 

tamamlayacak teknolojik ilerlemelerde yatmaktadır. Önümüzdeki 10 

yıl içinde büyük veri analizi, cerrahi planlamada kullanılan görüntü 

işleme tekniklerini geliştirerek, hem hasta bakımı hem de öğretim 

amaçlı ameliyathanelerde sanal ve artırılmış gerçekliğin daha aktif 

uygulanmasının önünü açacağı tahmin edilmektedir. Önümüzdeki 50 

ila 100 yıl içinde, kuantum hesaplamanın kullanımı sağlık 

sistemlerimizde artan otomasyona yol açacaktır. Yeni biyomateryal 

buluşlarının ve gelişmiş genetik mühendisliğinin başlangıcı, klinik 

ortamda rejeneratif tıbbın yeni çağını başlatacaktır (Tarassoli, 2019).  

Bazı çevrelerce, genel olarak manuel bir tıbbi disiplin olan cerrahi 

bilimlerinin innovatif yaklaşımlardan uzak olacağı ve özellikle 

dijitalleşmenin bu bilime çok fazla katkısının olmayacağı 

düşünülmektedir. Oysa modern cerrahinin hayatta kalabilmesinin 

anahtarı dijitalleşmedir. Cerrahi bilimler; sonucun kalitesi, maliyetler 

ve terapötik travma arasındaki bir üçgende yer alır (Şekil 2). "Sihirli" 

üçgen olarak tabir edilen bu üçgende hem maliyetler hem de cerrahi 

travmanın azaltılması gerekmektedir. Aynı zamanda, sonucun kalitesi 

sürekli olarak artırılmalıdır. İlk bakışta, bu üç amaç tamamen uyumsuz 

görünmektedir. Bakım kalitenin iyileştirilmesi kaçınılmaz olarak daha 

yüksek maliyetlerle bağlantılıdır ve minimum düzeyde invazif 

müdahaleler her zaman geleneksel olanlardan daha pahalıdır. Kapsamlı 

bir e-sağlık kullanımının bu çatışmanın üstesinden gelmek için bir şans 

olduğu varsayılmaktadır (Feussner et al., 2017). 
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Şekil  2. Cerrahi bilimlerde sihirli üçgen 

 
Kaynak: Feussner, H., Ostler, D., Kranzfelder, M., Kohn, N., Koller, S., Wilhelm, D., 

... & Schneider, A. (2017). Surgery 4.0. In Health 4.0: How Virtualization and Big 

Data are Revolutionizing Healthcare (pp. 91-107). Springer, Cham. 

Oldukça rekabetçi bir ortamda cerrahi bilimlerinde daha iyi sonuçlara; 

ancak sonuçların sürekli iyileştirilmesi, hastalar için girişimsel 

travmanın azaltılması ve makul maliyetlerin oluşması ile elde 

edebilecektir. Minimal invaziv cerrahinin ve özellikle robotik 

cerrahinin bu hedefe ulaşmak için önemli bir katkı sağlaması 

beklenmektedir. Buna göre, bilişsel cerrahinin yeni stratejik yaklaşımı, 

cerrahi tedavinin sağlanmasını optimize etmek için gereklidir. 

Ameliyathanede kullanılan tüm modüllerin kapsamlı bir ağa tam ölçekli 

entegrasyonu ve cerrah tarafından pasif olarak kontrol edilen mevcut 

teknik ortamı aktif bir iş birliğine dayalı destek sistemine (cerrahi 4.0) 

yükseltmek için teknik bilişe sahip sistemlerin geliştirilmesine ihtiyaç 

vardır. Ancak o zaman minimal invaziv cerrahinin ve robotik cerrahinin 
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gerçek potansiyelinden yararlanılabilecektir (H Feußner & Wilhelm, 

2016). 

Bununla birlikte, endüstride mevcut olan çelişkili amaçlar sorunu, 

cerrahi bilimlerde de yaşanmaktadır. Ürünler sürekli olarak daha iyi 

hale gelmelidir, ancak maliyetler azaltılmalı ve hatta iyileştirilmelidir. 

Endüstrinin ikilemi çözmek için bulduğu cevap “Endüstri 4.0” dır. Bu, 

değer organizasyon zincirini iyileştirmek için siber-fiziksel sistemlerin, 

nesnelerin internetinin ve hizmetlerin internetinin birleşik kullanımını 

tanımlayan toplu bir terimdir. Başka bir deyişle, üretimin 

bilgisayarlaştırılması, süreçleri daha etkili, daha hızlı, daha güvenli ve 

daha ucuz hale getirmeye yardımcı olmaktadır. Bu yaklaşım başarılı 

olursa, bu gelişmeyi gözlemleyen cerrahlar "Endüstri 4.0" ilkelerini 

ameliyatın belirli koşullarına uyarlamak için farklı seçenekler aramalı, 

belki de "Cerrahi 4.0" modeline öncülük etmelidir. Ameliyathane, bir 

cerrahi birimin “kâr merkezidir” bu nedenle “Cerrahi 4.0” fikri 

üzerindeki tartışmanın odak noktası olacaktır. Bununla birlikte, 

“Cerrahi 4.0” ameliyat öncesi ve sonrası bakımın yanı sıra karar verme 

ve cerrahi eğitim ve öğretim dâhil olmak üzere tüm cerrahi konuları da 

kapsamına almaktadır (Feussner et al., 2017). 

İlk defa Feußner ve Wilhelm (2016) tarafından kullanılan “Cerrahi 4.0” 

(Surgery 4.0) cerrahi işlemlerde Dördüncü Sanayi Devriminin getirdiği 

dijitalleşmeye yönelik eğilimin tıp alanındaki yansımasıdır (H Feußner 

& Wilhelm, 2016). Genel olarak, su ve buhar gücü kullanarak üretimin 

mekanizasyonunun Birinci Sanayi Devrimi'ne öncülük ettiği 

düşünülmektedir. Endüstriyel üretkenlik üzerindeki bir sonraki "devrim 
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niteliğindeki" etki, elektrik enerjisinin mevcudiyeti ve iyileştirilmiş iş 

akışı organizasyonu (montaj hattı, vb.) ile kolaylaştırılan seri üretimden 

gelmiştir. Bunu, üretimi otomatikleştirmek için bilgi teknolojisi (BT) 

ve robotların kullanılmasıyla karakterize edilen Üçüncü Sanayi 

Devrimi takip etmiştir. Bugün, endüstriyel üretimin sistematik 

dönüşümü devam etmektedir. Bu dönüşüm genel olarak imalatın 

kapsamlı şekilde bilgisayarlaştırılması olarak tanımlanabilir (Şekil 3). 

Endüstri 4.0, endüstriyel üretimin pasif otomatik üretimden, üretim 

sürecinin aktif, bilişsel desteğine dönüşüm sürecini açıklamaya 

çalışmaktadır (Hubertus Feußner & Park, 2017). 

Şekil  3. Endüstri 1.0' dan 4.0' a gelişim süreçleri 

 
Kaynak: Feußner, H., & Park, A. (2017). Surgery 4.0: the natural culmination of the 

industrial revolution? Innovative Surgical Sciences, 2(3), 105-108. 

• Bilimsel cerrahinin başlangıcı yaklaşık 150 yıl öncesine 

dayanmaktadır. Bu süreç üç farklı döneme ayrılabilir. Başlangıçta 

cerrahlar, karın bölgesinden başlayıp beyinle biten farklı 
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anatomik bölgelerin belirli zorluklarının üstesinden gelmeyi 

öğrenmişlerdir. 

• Bir sonraki aşamada, cerrahi işlemler rezeksiyon / ampütasyonla 

sınırlı değildir., ancak odak noktası artık eksikliklerin yerine 

konuluyordu. Tahrip olmuş eklemlerin yerini yapay implantlar 

almış örneğin rezeksiyondan sonra mide veya rektumun rollerine 

uyum sağlamak için fonksiyonel implantlar geliştirilmiştir. 

Günümüzün trendi, cerrahi travmayı daha da azaltmaktır (diğer 

organlara ikincil hasar, fonksiyonel bozukluk ve operatif 

müdahaleye bağlı ağrı gibi). 

• Cerrahinin bu üçüncü çağı, laparoskopik cerrahinin ortaya 

çıkması ile başlamiştır. Bununla birlikte laparoskopi, birçok tıbbi 

disiplinde minimal invaziv tedaviye doğru geniş bir gelişimin 

yalnızca başlangıcıdır. Günümüzde bilim dünyası tartışmalı bir 

şekilde yeni bir çağın eşiğindedir. Bu çağa hükmeden faktör ise 

bilgi ve dijitalleşmedir (Şekil 4). Öngörülebilir gelecekte 

cerrahların aktif, işbirlikçi destek sistemleri ile destekleneceği 

tahmin edilmektedir (Hubertus Feußner & Park, 2017). 

Şekil  4. Cerrahi bilimlerde öne çıkan konular  

 
Kaynak: Feußner, H., & Park, A. (2017). Surgery 4.0: the natural culmination of the 
industrial revolution?. Innovative Surgical Sciences, 2(3), 105-108. 
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Doğru bilgiyi doğru zamanda, doğru yerde bireysel paydaşlara veren ve 

böylelikle komplikasyonları azaltmaya ve klinik süreçleri ve hasta 

sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olan akıllı bir sistem olarak 

tanımlanan Hastane 4.0 bilişim teknolojileri altyapısı; tıbbi cihazlar, 

tıbbi personel ve hastalar arasındaki ayrımları kapatmak için teknolojiyi 

kullanmaktadır (Kenngott et al., 2017). Karpeh ve Bryczkowski 

(Karpeh & Bryczkowski, 2020) Cerrahi 4.0’ın sunduğu dijital 

teknolojinin cerrahların meslektaşları ve hastalarla iletişim kurma 

şeklini değiştirebilecek bir potansiyele sahip olduğunu belirtmektedir..  

Cerrahi Bilimler genellikle manuel veya teknik bir disiplin olarak kabul 

edilse de bilgi çağının genel gelişme eğilimden etkilenmesi 

kaçınılmazdır. Bu, önümüzdeki yıllarda Cerrahi 4.0robotların insandan 

destek almadan kendi kendilerine ameliyat yapacağı anlamına 

gelmemektedir. Bu ne cerrahların vizyonu ne de son derece gelişmiş bir 

sağlık sistemi olan toplumlardaki sağlık hizmeti talep edenlerin 

çoğunluğu tarafından kabul edilemez. Bununla birlikte, yapay zeka, 

robotik cerrahi, model tabanlı cerrahi ve cerrahi 4.0'ın birçok ek ilkesi; 

sağlık hizmeti talep edenler için daha iyi bir sonuç ve deneyim amacıyla 

ameliyatı daha kanıta dayalı, daha güvenli ve daha kolay hale getirmeye 

kesinlikle yardımcı olacaktır (H Feußner & Wilhelm, 2016). 

Cerrahi 4.0 ile nesnelerin interneti, süreç modelleme, makine öğrenme, 

yapay zekâ gibi yeni teknolojilerin ve medtodolojilerin cerrahi bilimleri 

etkileyecek bilgi üretimine yönelik yeni yaklaşımlar ortaya çıkarması 

kaçınılmazdır. Bu yeni yaklaşımlar ile cerrahi bakımın kalitesi ve 

etkinliğinin dolayısıyla da sonuçlar iyileşecektir. Cerrahi 4.0’ın şekil 
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5'de görülen bugünün ve yarının cerrahi bilimlerinin temel unsurlarına 

büyük katkı sağlayacağı öngörülmektedir (Hubertus Feußner & Park, 

2017). 

Şekil  5. Bugünün ve yarının cerrahisinin temel unsurları 

 
Kaynak: Feußner, H., & Park, A. (2017). Surgery 4.0: the natural culmination of the 

industrial revolution?. Innovative Surgical Sciences, 2(3), 105-108. 

TARİHSEL PERSPEKTİF VE İNOVASYON SORUMLULUĞU 

Son on yılda cerrahi bilimlerde inovasyon alanına, odaklanan bilimsel 

makalelerin sayısı, öncekilerin toplamının beş katı kadardır. Giderek 

artan sayıda bilim insanı cerrahi bilimler alanında çalışma yapmaktadır. 

Bunun nedeni; inovasyonun mesleklerinin niteliğini korumanın tek 
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yolu olabileceğini düşünmeleridir. Cerrahi bilimlerde alanında 

gerçekleştirilen inovasyonlardan kilometre taşı olarak kabul edilen ve 

cerrahi bilimleri 1800’lü yıllardan günümüze taşıyan yeniliklere ilişkin 

bir değerlendirme aşağıda sunulmuştur (Riskin, Longaker, Gertner, & 

Krummel, 2006). 

1. Basit Araç Modifikasyonu 

a) Kocher kelepçesi 

2. Devrim Niteliğinde Araçlar 

a) Fogarty kateter 

b) Video laparoskopi araçları 

3. Devrim Niteliğinde Teknoloji ve Bilimsel Gelişmeler 

a) Anestezi ve antisepsi 

b) Kardiyopulmoner by-pass 

c) Lazerin kullanımı 

d) Puls Oksimetre 

e) Mikroarray analizi  

Cerrahi bilimlerde inovasyonun gerçekte ne zaman başladığını tespit 

etmek oldukça zordur. Cerrahide bilimlerde inovasyon sıklıkla yeni 

tekniklerin, cihazların ve yöntemlerin kullanıma girmesiyle 

ilişkilendirse de aslında bundan fazlasıdır. Merak, cerrahi bilimlerde 

inovasyonu tetiklemekte, müteakiben bu ilk hareketin inovasyonla 

sonuçlanıp sonuçlanmayacağı bilim insanının üretken niteliği 

tarafından belirlenmektedir. İnovasyonda her zaman belirli bir risk 

vardır. Bu nedenle, cerrahi inovasyonu belirlemek ve tanımlamak kadar 
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inovasyondan kaynaklanan doğal riskleri kontrol etmek de önem arz 

etmektedir (Barkun et al., 2009; Basson, 2014; McCulloch et al., 2009; 

Rogers, Lotz, Hutchison, Pourmoslemi, & Eyers, 2014). 

Cerrahi bilimler tarihindeki en etkileyici yeniliklerden bazıları 

transplantasyon çalışmalarında gerçekleşmiştir. Biyo/yapay karaciğer 

veya böbrek diyalizi gibi fonksiyon açısından veya tüm organlar 

açısından yapay organlar oluşturmak bugün pek çok merkezde 

gerçekleştirilmektedir. Kemik rejenerasyonunda ve ayrıca bağırsak 

organoidlerinin oluşumunda ilerleme kaydedilmiştir. Bilim insanları 

karaciğer transplantasyonda kullanılacak organları üretmenin 

eşiğindedir. Cerrahi bilimlerde inovatif çalışmalar yapan bilim insanları 

pediatrik transplantasyon için yapay bir trakea üretmiştir. Çok da uzak 

olmayan bir gelecekte bu heyecan verici alanda hızlı ilerlemeler olması 

beklenmektedir (Teoh, Crowley, Birchall, & Seifalian, 2015). 

Son yirmi yılda ortaya çıkan laparoskopik yaklaşımdaki gelişmeleri bu 

tekniğin, cerrahinin birçok alanında hızlı bir şekilde uygulanması 

izlemiştir. Laparoskopik devrim, bir kişi tarafından hayata geçirilen bir 

inovasyonun başkaları tarafından nasıl popüler hale getirildiğinin, 

potansiyel etkiyi hemen fark eden ve ardından tekniği yaymak için tüm 

imkân ve kabiliyetlerin nasıl kullanıldığının çok çarpıcı bir örneğidir. 

Daha sonra cerrahlar, prosedürün estetik sonucunu iyileştirmek için 

daha az trokar kullanmış, tek portlu laparoskopik prosedürler ve doğal 

orifisli transluminal cerrahi kullanıma girmiştir. Cerrahların dokunma 

yoluyla elde ettiği geri bildirimin tamamen kaybolduğu minimal 

invaziv cerrahide, önemli anatomik yapıların görselleştirilmesini 
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iyileştirmek için yöntemler geliştirilmiştir. Florokromların 

kullanımındaki son gelişmeler, laparoskopik kolesistektomi sırasında 

safra ağacının ve pelvik cerrahi sırasında üreterin görselleştirilmesini 

mümkün kılmıştır. Florokromlar ayrıca karaciğerdeki 

mikrometastazları görselleştirmede yardımcı olabilmektedir, böylece 

karaciğer rezeksiyonundaki başarısızlıklar önlenebilmektedir (De Boer 

et al., 2015; Riskin et al., 2006). 

Minimal invaziv cerrahi; birçok farklı cerrahi bilim alanında hasta 

sonuçlarını iyileştirmiştir. Daha küçük kesilerin kullanılması cerrahi 

travmayı azaltmış, ameliyat sonrası ağrıyı en aza indirmiştir. Böylece 

iyileşme süreleri kısalmıştır. Minimal invaziv cerrahi ile cerrahların 

organları ve dokuları kendi gözleri ile görmeleri, hissetmeleri ve 

manipüle etmeleri uygulamasına gerek kalmamış, fiziksel çalışma 

şekillerinde önemli bir değişiklik hayat geçirilmiştir (Dejong & 

Earnshaw, 2015). 

Robotik cerrahi, minimal invaziv cerrahide başka bir potansiyel 

atılımdır. Bir robot kullanılarak kapalı alanlarda çalışmak çok daha 

uygun olup bu sayede istenmeyen hareketler (titreme) filtrelenebilir, 

uzak mesafelerden robotik cerrahi işlemleri yapılabilir. Robotik 

cerrahinin sağlık hizmeti talep edenler için de gerçek anlamda tercih 

edilirliği bulunmaktadır. Benzer şekilde sağlık hizmeti sunucuları için 

de kendilerini belirli cerrahi prosedürler için bir robotun kullanıldığı 

şeklinde tanıtmak ilgi çekicidir (Diana & Marescaux, 2015). 
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Dünya çapında, çeşitli cerrahi prosedürlerin sonuçlarını 

değerlendirmek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğu konusunda 

artan bir farkındalık bulunmaktadır. Cerrahi bilimler alanında yapılan 

tek merkezli çalışmalarda genellikle bu tür veriler üretilememekte veya 

sonuçların dış geçerliliği sınırlı kalmaktadır. Çok merkezli işbirlikleri 

büyük ölçüde ilgili kişilerin arasındaki etkileşime bağlıdır. İnovatif 

cerrahi prosedürlerin sonuçlarını izlemek için İsveç, Birleşik Krallık ve 

Hollanda'da ülke çapında denetim veri tabanları oluşturmak için bir dizi 

girişim olduğu bilinmektedir. Bu tür devasa veri tabanlarının karmaşık 

cerrahi prosedürlerin kalitesini izlemek ve iyileştirmek için çok güçlü 

araçlar olduğu kabul edilmektedir (Oppong, 2015). 

Geçtiğimiz yüzyıl başından günümüze, cerrahi inovasyon alanında 

kaydedilen önemli gelişmelerden bazıları tarihsel düzen içerisinde 

aşağıda sunulmuştur: 

• 1818 - İlk insan kanı transfüzyonu. 

• 1843 -  Eterin anestezik olarak ilk kullanımı. 

• 1850’ler - Elizabeth Blackwell, tıp fakültesinden mezun olan ilk 

kadın, Mary Edwards Walker tıp fakültesinden mezun 

Amerika'daki ilk kadın cerrah. 

• 1885 - İlk başarılı apendektomi yapıldı. 

• 1890'lar - Mikropları en aza indirmek için kimyasal ajanların 

yaygın kullanımı. 

• 1895 - İlk röntgen cihazı Almanya'da yapıldı. 



CERRAHİ BİLİMLERDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR | 21 

 

 

 

• 1896 - İlk başarılı kalp ameliyatı Almanya'da yapıldı. Cerrahlar, 

sağ ventrikül kasındaki bıçak yarasını onardı. 

• 1905 - İlk başarılı kornea nakli. 

• 1917 - İlk belgelenmiş plastik cerrahi ameliyatı. Yanmış bir İngiliz 

denizciye uygulanmıştır. 

• 1922 - İnsülin ilk olarak diyabet tedavisi için kullanıldı ve diyabetli 

kişilerin tanıdan sonra yaşam süresi uzadı. 

• 1928 - Antibiyotikler keşfedildi. 

• 1937 - İlk kan bankası açıldı.  

• 1940 - İlk metal kalça protezi ameliyatı yapıldı. 

• 1950 - İlk başarılı organ nakli. Böbrek nakli yapılmış, alıcı organı 

sekiz ay sonra reddetmiştir. 

• 1953 - Kalp ve akciğerler durdurulurken vücuda kan ve oksijen 

sağlayan bir kalp-akciğer by-pass makinesi kullanan ilk başarılı 

ameliyat. 

• 1954 - İlk başarılı canlı böbrek nakli. Böbrek, alıcının ikiz kardeşi 

tarafından bağışlanmış, alıcı işlemden sonra sekiz yıl yaşamıştır. 

• 1967 - İlk başarılı karaciğer nakli. 

• 1967 - Güney Afrikalı Christian Barnard tarafından ilk kalp nakli 

ameliyatı gerçekleştirildi. Kalp alıcısı, pnömoniye yenik düşene 

kadar 18 gün hayatta kalmıştır. 

• 1975 - Laparoskopik veya minimal invaziv teknik kullanılarak 

gerçekleştirilen ilk organ cerrahisi. 

• 1978 – İlk tüp bebeğin doğumu. 

• 1985 - İlk belgelenmiş robotik cerrahi. 
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• 1999 - İlk başarılı el nakli (önceki hastalar greftlerini reddetmiştir). 

• 2000 - da Vinci robotik cerrahi sistemi ABD Gıda ve İlaç Dairesi 

onayını kazandı. Sistem artık prostat ameliyatları ve koroner arter 

by-pass dâhil olmak üzere çok çeşitli prosedürlerde 

kullanılmaktadır. 

• 2007 - İlk doğal orifisli transluminal endoskopik cerrahi yapıldı. 

Bu teknik, aletleri yerleştirmek ve iyileşme sürelerini en aza 

indirmek için ağız gibi doğal bir vücut açıklığı kullanmaktadır. 

• 2008 - Amerika Birleşik Devletleri'nde Cleveland Clinic'te ilk 

kısmi yüz nakli gerçekleştirildi. 

• 2010 - Dünyanın ilk tam yüz nakli İspanya'da gerçekleştirildi. 

• 2013 - Bir sinir transferi prosedürü belden aşağısı felçli bir hastaya 

ellerini hareket ettirme yeteneği vermiştir (Gawande, 2012; 

Robinson & Toledo, 2012). 

Cerrahi bilimlerdeki inovasyon; üç boyutlu yazıcı alanındaki 

gelişmeler, yapay zekâ çalışmaları, nanoteknoloji ile rejeneratif tıptaki 

ilerlemeler ve laboratuvarda organ ve doku geliştirme çalışmalarından 

dolayı yavaşlama belirtisi göstermeden hızla devam etmektedir. 

İnovasyonun, cerrahi karar verme ve cerrahların hastalarını tedavi etme 

şekilleri açısından temel sonuçları olacağı beklenmektedir. 

Bu inovasyonlar bilimsel ilerleme potansiyelleri açısından ne kadar 

heyecan verici olsa da, yol gösterici bir düzenlemenin veya uygulama 

kılavuzunun yokluğunda inovasyonun gerçekleşmesi önemli riskler 

barındırabilmektedir. İnovasyonların yol gösterici bir düzenleme veya 
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uygulama kılavuzu olmadan ve kullanıcılara gerekli eğitim verilmeden 

kullanılması, sağlık hizmeti kullanıcılarına fayda yerine zarar verme 

potansiyeline sahiptir. 

Cerrahi bilimler alanındaki inovasyon genellikle bir klinisyenin 

bireysel gayretinden veya sağlık hizmeti talep edenlerin bakımlarının 

iyileştirilmesi taleplerinden kaynaklanmaktadır. İnovatif bir cerrahi 

tekniğe karar vermek için klinik karar verme yeteneğini ve 

profesyonelliğini kullanmak, tekniğin hangi hastalara fayda 

sağlayacağını belirlemek ve inovasyonun geliştirilmesine ilişkin 

beklentilere rağmen cerrahi sınırlamaları bilmek ve kabul etmek her 

cerrahın sorumluluğudur. Sonraki aşamada ise aydınlatılmış onam 

verebilecek yeterli bilgi seviyesinde olmaları için tüm bunları sağlık 

hizmet alacak olanlara açık bir şekilde anlatma ihtiyacı ortaya 

çıkmaktadır (Royal College of Surgeons of England., 2014a, 2014c, 

2014b) 

Cerrahi alanındaki operasyonların birçoğu ekip halinde çalışan 

cerrahlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bir cerrahi ekibinin etkili 

çalışması, hasta güvenliği için daha iyi sonuçlar vermektedir. Yine de 

yeni kullanıma giren bir inovasyonun denendiği süreçlerde şu hususlara 

ilişkin sorunlar mevcuttur: 

• Operasyon alınacak kişilerin seçimi. 

• Operasyon alınacak kişilerin onamlarının alınması. 

• İnovasyonun sonuçlarının denetlenmesi. 
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Cerrahi birimlerde görev yapan doktorların, tıbbi ve klinik direktörler 

de dâhil olmak üzere hastanelerdeki klinik liderlerin ve diğer sağlık 

sistemi liderlerinin; sağlık sistemi kullanıcılarına sundukları fırsatların 

yanında, bu fırsatlara ilişkin zorlukların da farkında olmaları 

beklenmektedir. Cerrahi inovasyonun diğer cerrahların, klinisyenlerin 

mutabakatıyla titizlikle gerçekleştirilmesini, dikkatli klinik yönetim 

süreçlerinden geçirilmesini, uygun eğitimle desteklenmesini ve elde 

edilen sonuçların yakından izlenmesini sağlamak cerrahi inovasyonla 

uğraşanların görevidir (Royal College of Surgeons of England., 2014a, 

2014c, 2014b). 

Son 20 yılda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler yakın 

zamana kadar süper bilgisayar olarak tanımlanan teknolojileri cep 

telefonumuzda taşıyabilme imkânı sağlamıştır. Yaşanan bu gelişmeler 

cerrahi bilimlere de yansımış arttırılmış gerçeklik (AR) ve sanal 

gerçeklik (VR) teknolojilerinin de kullanımı ile hem operasyon öncesi 

hem de operasyon sırasında daha fazla görselleştirmeye imkân 

tanınmıştır. Hatta bu operasyonları uzaktan gerçekleştirme yeteneği 

günümüzün bir ideali haline gelmiştir. AR ve VR yalnızca doğrudan 

tedavi ve yönetimde değil aynı zamanda gelecek nesil cerrahları, 

deneyimlerinden veya hasta bakımından ödün vermeden eğitmek için 

doğru simülasyon durumları sağlamada da rol oynamaktadır. Artan 

dijital veri ile ortaya çıkan büyük miktarda verinin analizi, sonuçları 

iyileştirme, güvenliği artırma ve hizmet planlamasına yardımcı olma 

potansiyeline sahiptir. Milyonlarca veri kümesinin doğru analiz 
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edilmesi çok sayıda hastalık için daha iyi tahmin modellerine yol 

açabilecektir (Tarassoli, 2019).  

Tarassoli (2019) önümüzdeki 50 yılda cerrahi bilimlerinde 4 anahtar 

teknolojinin yükselişinin gerçekleşeceğini tahmin etmektedir (Şekil 6). 

Bunlar; 

• Yapay zeka, 

• Robotik cerrahi, 

• Genomik 

• Rejeneratif tıp. 

Cerrahlara doğru teknik planlama ve yönetim becerisi sağlamak 

için ikinci bir görüş olarak görülen yapay zekâ, preoperatif ve 

diagnostik ortamda tarama verilerinin hızlı analizine izin verecektir. 

Bazıları, yapay zekânın bireysel hastaları öğrenme ve bunlara uyum 

sağlama yeteneği ile birleştiğinde cerrahi alanda otomasyonun 

başlangıcı olacağını da teorize etmişlerdir. Robotik cerrahi, 

önümüzdeki birkaç on yıl içinde sağlık sisteminde daha fazla 

yaygınlaşacak ve yapay zekâ ile bütünleştiğinde operasyonlarda yüksek 

düzeyde doğruluk ve kesinlik sağlarken insan hatasını ortadan 

kaldırmak için prosedürleri otomatik hale getirecektir. Bunun yanı sıra 

genetik mühendisliği de önümüzdeki 50 yıl içinde sağlık sektöründe 

büyük bir rol oynayacaktır. Sadece genlerimizi hızlı bir şekilde sıralama 

becerisi değil, aynı zamanda bunu teşhis ve tedavimize yardımcı olacak 

şekilde kullanma yeteneği de vazgeçilmez olacaktır. Rejeneratif tıp ise 

genetik mühendisliği içerir ve geleceğin en umut verici teknolojisidir. 

Doku mühendisliği ve moleküler biyolojinin bir araya getirilmesine ve 
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hasarlı / sağlıksız dokuların normal işlevlerine dönüştürmesine 

yardımcı olmak için kullanılır. Bunun büyük bir bölümünü oluşturan 

kök hücreler hâlihazırda bazı cerrahi uzmanlık alanlarında ek tedavi 

olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, potansiyelleri herhangi bir 

hücreye teorik olarak manipüle edilebilmelerinde yatmaktadır. Bunu 

doku mühendisliği ve üç boyutlu biyo baskı ile birleştirerek ısmarlama 

organ üretme olasılığına yaklaşılmaktadır. Yazdırılabilir bir böbreğin 

nihai hedefi hala birkaç on yıl uzakta olduğu için, kimse 

yanıltılmamalıdır, ancak son zamanlarda bunu başarmak için atılımlar 

yapılmıştır.  

Şekil  6. Gelecekteki cerrahi teknolojilerin tahmini için önerilen zaman çizelgesi 

 

Kaynak: Tarassoli, S. P. (2019). Artificial intelligence, regenerative surgery, 

robotics? What is realistic for the future of surgery?. Annals of Medicine and 

Surgery, 41, 53-55. 
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TRANSPLANTASYON  

Efsaneler dışında, çoğu nakil öyküsü yalnızca son 60 yılı 

kapsamaktadır, çünkü daha önceki çalışmalar başarılı olmamıştır. 

Hastalıklı veya hasarlı vücut parçalarını değiştirme fikri bin yıldır bilim 

insanlarının rüyalarını süslemektedir. Daha üçüncü yüzyılda dönemin 

doktorları aziz Cosmos ve aziz Damien tarafından bütün bir bacağın 

“başarılı” nakli tasavvur edilmiştir. Ancak yirminci yüzyıla kadar 

greftlerin başarısız olabileceğinden hiç bahsedilmemiştir. On sekizinci 

yüzyılda bile bilim insanları homograftların başarısız olacağından 

habersizdir. Homograftların sonucunun otogreftlerden farklı olduğu 

konusunda fikir birliğinin oluşması yirminci yüzyılın son yarısını 

bulmuştur (Hamilton, 2012; Zimmerman & Hilhorst-Böink, 1998). 

St. Louis'deki Washington Üniversitesi'nde çalışan araştırmacılar 

1930'larda, sıçanlarda deri homograftlarının reddinin gücünün ve 

zamanlamasının, verici ve alıcının genetik eşitsizliği kapsamına 

girdiğini reddin lenfosit faaliyeti olduğunu belirlemiş, tek yumurta 

ikizlerinin değiştirilmiş deri greftlerini kabul edeceğini ortaya 

koymuştur (Hamilton, 2012). 

Sovyet cerrahı Yu Yu Voronoy 1933'te, insandan insana ilk böbrek 

naklini gerçekleştirmiştir. Deneysel köpek böbrek nakli Avrupalı ve 

ABD’li cerrahlar tarafından 1940'larda ve 1950'lerde aktif olarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların tamamında nakiller başarısızlıkla 

sonuçlanmıştır (Barker & Markmann, 2013).  
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Araştırmacılar 1954'te, hastanın tek yumurta ikizini bir insan böbrek 

nakli vericisi olarak kullanarak reddedilme engelini aşmayı başarmıştır. 

Bu ilk başarılı insan naklinin etkisi derin olmuş, cerrahların 

transplantasyonda daha fazla çaba göstermeleri için önemli bir teşvik 

edici işlevi görmüştür. Ertesi yıl, yetişkin farelerin bağışıklık sistemini 

radyasyonla zayıflatmanın, nakil reddini engellediği bulunmuştur. 

İlerleyen yıllarda immunsupresif ilaçlarla reddin önemli ölçüde 

geciktirilebileceği gösterilmiştir (MERRILL, MURRAY, HARRISON, 

& GUILD, 1956). 

Donör böbreğinin altı saate kadar korunması sağlandıktan sonra nakil 

merkezleri arasında organ paylaşımı 1960'ların ortalarında hayatımıza 

girmiştir. ABD’de Ulusal Organ Nakli Yasası 1984'te kabul edilmiştir. 

İlk insan lökosit antijeni (HLA) 1958 yılında keşfedilmiştir. Histo-

uyumluluk, kemik iliği naklinde çok önemli olmaya günümüzde de 

devam etmektedir ve aile donörlerinin seçiminde önemini 

korumaktadır. Karaciğer, kalp ve pankreas başta olmak üzere böbrek 

dışı organların nakli 1965 ile 1980 arası dönemde başlamıştır. 

Başlangıçtaki başarıları küçük de olsa anti-lenfosit serumuyla (ALS) 

bağışıklık baskılamasında iyileşme ile önemli başarılar sağlanmış olup 

bu nedenle böbrek dışı organların nakli, transplantasyon tarihinde 

dönüm noktası statüsünü hak etmektedir (DAUSSET, 1958; 

McDonald, 1988; Nicolai, 1992). 

Abdominal organ transplantasyonunda sadece birkaç on yılda uzun bir 

yol kat edilmiştir. Karaciğer veya böbrek hastaları için 1960'larda, 

durum umutsuzdu: Hepatoloji bir uzmanlık alanı bile değildi ve böbrek 
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hastaları, onları hayatta tutmak için modası geçmiş ve çok etkili 

olmayan bir diyaliz yöntemine güvenmek durumunda kamıştır. Ancak 

işlev göremeyenlerin yerine sağlıklı organları nakletme fikri zemin 

bulmuştu, zorluk bunu başarıyla gerçekleştirmekti. İlk başarılı böbrek 

nakli 1954'te Boston'da gerçekleşmiş, ilk başarılı karaciğer nakli 

1967'de yapılmıştır. Bazı diyabet türleri için ilk adacık allotransplantı 

1990'da gerçekleşmiştir ki bu hala çok yeni bir tıp alanıdır. Yeni 

organın bağışıklık sistemi tarafından reddedilmesi, üstesinden 

gelinmesi gereken en büyük zorluklardan biri olmuştur. Erken dönem 

hastalar, radyasyon tedavisi ve yüksek doz steroidler gibi korkunç yan 

etkileri olan acımasız bağışıklık bastırma teknikleriyle karşı karşıya 

kalmıştır. Günümüzde immünosupresyon çok daha karmaşık ve 

hastalar için çok daha az zahmetli ve zararlıdır. Bugünkü resme 

baktığımızda, nakil sayısı yıldan yıla artmakta ve bekleme listesindeki 

isimler azalmaktadır. Bu bağışçıların sayısının artması ve benzeri 

faktörlerden kaynaklanmaktadır Günümüzde cerrahlarının 

bilgisayardan kontrol edilen son derece esnek robotik elleri sayesinde 

artık robotik böbrek nakli ameliyatları mümkündür. Başlangıçta 

çocuklarda ve bebeklerde karaciğer nakline izin vermek için tasarlanan 

parsiyel karaciğer nakilleri, karaciğer nakillerinin ve canlı karaciğer 

bağışının sayısını artırmıştır. Özellikle birkaç yeni organa ihtiyaç duyan 

çocuklar için multivisseral transplantasyon gelişmektedir. Adacık nakli, 

İngiltere'de 2008 yılından beri uygulanmaya başlanan ve Tip 1 diyabet 

hastalarının hayatını değiştiren, birçok kişinin insülin tedavisi olmadan 

yaşamasına olanak tanıyan çok etkili bir tedavi yöntemidir. 

Nakledilebilir hücrelerin biyo-baskısı da dâhil olmak üzere adacıkların 
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hayatta kalmasını iyileştirmek için çalışmalar devam etmektedir. 

Abdominal organ nakli her yıl binlerce hayat kurtarmaktadır. Yenilikler 

daha fazla hastanın daha uzun süre fayda sağlayabileceği anlamına 

gelmektedir ve hücre tedavileri ve hücreleri korumaya yönelik yeni 

yaklaşımlar çok daha fazla insana fayda sağlama potansiyeline sahiptir 

(Hwang, Macconmara, & Desai, 2019; Romano, Smith, Vasisko, 

Zerillo, & Sakai, 2020). 

Ülkemizde de Dünya’nın pek çok ülkesindeki gibi kalp nakli için büyük 

bir bekleme listesi bulunmaktadır. Bu, kısmen beyin sapı ölümünden 

sonra bağış sayısındaki düşüşten ve aynı zamanda iki ila üç saat içinde 

vericiden alıcıya kalbi ulaştırmanın zorluğundan kaynaklanmaktadır. 

Hastalar bekleme listesinde daha uzun süre kaldığında, naklin başarısız 

olma veya beklerken ölme şansı da artmaktadır. Mevcut organ sayısını 

ve başarılı bir nakil şansını artıracak gelişmeler mevcuttur. Geleneksel 

olarak, donör kalpleri soğuk bir kutuda taşınmaktadır. Ancak bu hayatta 

kalabilecekleri süreyi sınırlamakta, her ek dakika nakil sonrası ölüm 

riskini artırmaktadır. Donör kalbine ılık, oksijenli, besin açısından 

zenginleştirilmiş donör kanı serperken, donör kalbinin taşındığı kutuda 

bir organ bakım sistemi kullanmak, organın canlı kaldığı zamanın 

uzaması açısından devrim anlamına gelmektedir. Bu teknoloji aynı 

zamanda dolaşım yetmezliğinden ölen hastalardan alınan organların 

başka bir ifade ile beyin sapı ölümünden sonra bağışlanan kalplerin 

kullanılmasını mümkün kılarak mevcut ve canlı kalplerin sayısını 

arttırmıştır (Kilic, Emani, Sai-Sudhakar, Higgins, & Whitson, 2014; 

Kittleson & Kobashigawa, 2017).  
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Bağışlanan organlardan en iyi şekilde yararlanmak, organların en iyi 

şekilde korunmasını gerektirmektedir. Son 50 yılda organ nakli 

katlanarak gelişmiştir. Bunu gelişmeyi sürdürmek için bağışlanan organ 

sayısının artırılmasına ihtiyaç vardır. Son yıllarda, dolaşım 

yetmezliğine bağlı ölümlerden (beyin sapı ölümünden) sonra bağışta bir 

artış olmuş olmakla birlikte, hala önemli sayıda organ atılmaktadır. 

Dolaşım yetmezliğine bağlı ölümlerden sonra elde edilen 

karaciğerlerden nakil için önerilenlerin neredeyse üçte ikisi 

kullanılmazken, kullanılanlardan bazıları da nakledildiğinde beklenen 

sonucu vermemektedir. Bu şekilde gerçekleşen karaciğer nakllerinden 

yaklaşık% 26'sı geri dönüşü olmayan kanal hasarına sahip olacak, 

%6’sı ölecek ve %6’sında karaciğer çalışmayacaktır (Hameed, 

Hawthorne, & Pleass, 2017). 

Nakledilecek organları korumak için yeni teknikler geliştirmek çok 

önemlidir çünkü yeterli organ yoktur. Beyin sapı ölümünden sonra 

mevcut organların kalitesinde bir düşüş olmuştur ve organları donörden 

alıcıya nakletmek için zaman kısıtlamaları bulunmaktadır. Makine ile 

perfüzyon bir çözüm sunmaktadır. Bu, toksik metabolitleri yıkayarak 

ve besin ve oksijen sağlayarak karaciğerin kalitesini artırarak 

çalışmaktadır. Ayrıca, karaciğerin hasar ve fonksiyon açısından 

değerlendirilmesine ve herhangi bir hasarın onarımına fırsat vermekte, 

böylece alıcıya başarılı bir sonuç için daha iyi bir şans sunmaktadır. 

Bunun başarılabileceği teknolojilerden en önde gelen üçü aşağıda 

detaylandırılmıştır:  
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• Oksijenli kanı, beyin sapı ölümü gerçekleşen donörün organları 

çıkarılmadan ve soğutulmadan önce geri kazandıran normotermik 

bölgesel perfüzyon (NRP). NRP kullanımı, geri döndürülemez 

biliyer hasar ve organ işlevsizlik oranını sıfıra düşürerek 

karaciğer nakillerinde sonuçları önemli ölçüde iyileştirmiştir. 

Böbrek hastalarında gecikmiş greft fonksiyonunu azaltmış ve 

greftin fonksiyonunu iyileştirmiştir. Aynı zamanda atıkları da 

azaltmış, karaciğer kullanımını% 36'dan% 62'ye çıkarmıştır (Tsui 

& Oniscu, 2017). 

• Ex-situ normotermik makine perfüzyonu (NMP), vücudu taklit 

eden ve organı vücut sıcaklığında tam işlevli bir durumda 

koruyan bir cihazı içermektedir. Bu cihazın organların atılma 

oranlarını önemli ölçüde azalttığı ve koruma süresini önemli 

ölçüde uzattığını bulunmuştur (Perera et al., 2016). 

• End-iskemik normotermik perfüzyon benzer bir süreç olup 

NMP’den farklı olarak soğuk depolama periyodundan sonra, 

organ nakledilmeden yaklaşık bir saat önce gerçekleştirilmektedir 

(Boteon & Afford, 2019). 

Ayrıca karaciğeri nakil için dört güne kadar koruma potansiyeline sahip 

olan -6°C'ye kadar aşırı soğutmayı içeren başka bir yöntemde 

geliştirilme aşamasındadır. 

Bu yöntemeler daha büyük mesafelerde daha geniş paylaşımlar için 

kapı açmaktadır. Makine perfüzyonu, terapi uygulaması için bir vektör 

de olabilir; hücrelerin korunmasını indüklemek için gen terapisi veya 

karaciğerin yağdan arındırılması için gerekli maddeler buna örnek 
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olarak verilebilir. Keşiften uygulamaya giden yol zorluklarla doludur. 

Yine de organların korunması, organ naklinde devrim niteliğindedir. 

Amaç, her hastaya en uygun organı verebilmektir (Boteon & Afford, 

2019). 

Hasarlı organların kök hücrelerle onarılması teknolojisinin, insanlığı 

nakil ihtiyacından kurtaracak yeni bir aşama olabileceği 

değerlendirilmektedir. Kök hücre araştırmacılarının yakın gelecekte, 

transplantasyon devrinin kapanmasını sağlayacak yeni tedaviler 

geliştirerek nakil cerrahisini tarihin bir parçasına dönüştürmeleri 

olasılığı bulunmaktadır. Hasar gören organları onarmaya yönelik 

yenilikçi teknikler geliştirilebilirse, organların değiştirilmeleri 

gerekmeyecektir (Liu et al., 2016).  

Kök hücre araştırmaları büyümektedir ve bu heyecan vericidir. 

Potansiyel terapi için çok sayıda kök hücre türü vardır ve bunlar 

arasında hücre programlaması da dahil olmak üzere ümit vaat eden 

alanlar mevcuttur. Yetişkin kök hücreler vücutta tanımlanabilmekte ve 

laboratuvarda genişletilebilmektedir. Pluripotent kök hücreler deri 

hücrelerinden türetilebilmekte ve birden çok hücre tipine 

farklılaştırılabilmektedir. Bu tür keşifler, bir hastanın kendi 

hücrelerinin terapi için kullanılabileceği fikrinin yolunu açmaktadır. Bu 

da, yabancı greftin reddini önlemek için immünosupresyon ihtiyacını 

ortadan kaldırmaktadır. Farelerde yapılan çalışmalar, tek bir hücrenin 

bütün bir karaciğer oluşturmak için kullanılabileceğini göstermiştir. Bu, 

potansiyel olarak, yüksek karaciğer sirozu oranlarının olduğu ülkeler 

için özel bir öneme sahiptir. Sirozdan ölümler bu ülkelerde son on yılda 
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ikiye katlanmıştır ve şu anda bazı kanser türlerinden daha fazla ölüm 

sebebi haline gelmiştir (Shi, Inoue, Wu, & Yamanaka, 2017; Shiota & 

Itaba, 2017). 

Sirotik bir karaciğer, hepatositlere alıcı olma açısından uygun bir zemin 

değildir. Kök hücreden türetilen hepatositlerin de yararlı olma ihtimali 

düşüktür. Bu nedenle rejeneratif bir yaklaşım gerekmektedir. 

Rejeneratif yaklaşım sağlamak amacıyla, makrofajlar, karaciğerin 

kendi kök hücrelerinin genişleyip çoğalması ve hepatositlere 

dönüşmesi için kullanılabilir. Bu hücreleri uyarmak ve bu amaçla 

harekete geçirmek için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Hücreler 

hastanın kendi vücudundan alındığı için bağışıklık sistemi 

baskılanmasına gerek yoktur (Izumi et al., 2018). 

Gelecek için olasılıklar arasında, çinko parmak nükleazları kullanılarak 

karaciğerin genomunun düzenlenmesi ve dokuların üç boyutlu baskısı 

için tekniklerin kullanılması gibi ileri teknolojiler yer almaktadır. 

Cesaret verici pek çok şey olsa da, kök hücre tedavisi alanında zorluklar 

devam etmektedir.  

Günümüzde ksenotransplantasyonun bir başka ifade ile türler arası 

transplantasyonun, örneğin insanlarda domuz gibi bazı hayvanların 

organlarının kullanılmasının organ nakli ihtiyacına çözüm 

sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Modern ksenotransplantasyon 

fikri, 1907'de domuz gibi güvenli hayvanların organlarını insanlara 

nakletmenin organ nakli sorununa çözüm olacağını söyleyen Fransız 

cerrah Alexis Carrel tarafından ortaya atılmıştır. Carrel domuzun 
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organlarını insan serumuna karşı immunize etmenin her durumda 

gerekli olacağı konusunda uyarmış, başka bir deyişle, hayvanın 

organının insan alıcı tarafından reddedilmesine karşı koruma sorununu 

tespit etmiştir. Yıllar boyunca xenotransplantasyonu kullanma 

girişimleri olmuştur. Ünlü örnekler arasında, 1984 yılında Leonard 

Bailey tarafından bir babun kalbi verilen bir çocuk olan "Bebek Fae" 

sayılabilir. Bebek Fae insan olmayan bir kalbin önceki herhangi bir 

alıcısından daha uzun süre, üç hafta hayatta kalmıştır. Daha önce 

1963'te şempanzeden insana böbrek nakli gerçekleştirilmiş, ölmekte 

olan bir insana bir şempanzenin kalbi nakledilmiştir (Cooper, 2020; 

Persson & Welin, 2008). 

Ksenotransplantasyonun birçok avantajı vardır; 

• Sınırsız sayıda donör organı bulmak mümkündür, 

• Organlara isteğe bağlı olarak her zaman ulaşılabilir, 

• Beyin ölümünün etkileri söz konusu değildir,  

• Donörlerde enfeksiyon riski yoktur, 

• Alıcının son dönem yetmezlik hastası olmasına gerek yoktur 

sınırdaki adaylarda kullanılabilir, 

• Japonya gibi kültürel olarak insandan insana nakle karşı olan 

medeniyetlerin itirazlarına çözüm olabilir (Cooper, Ekser, & 

Tector, 2015). 

Domuz gibi hayvanların ksenotransplantasyon için sadece katı organlar 

için değil diğer birçok şekilde de kullanılma potansiyeli bulunmaktadır; 

adacıklar, kornealar, nöronal hücreler, hepatositler, deri ve kırmızı kan 
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hücreleri bunlardan bazılarıdır. Ancak bir takım engeller de söz 

konusudur: 

• İmmünolojik engeller, 

• Fizyolojik engeller, 

• Türler arasında aktarılan enfeksiyon riski 

• Etik hassasiyetler ve düzenleyici mekanizmaların yokluğu,  

• Reddetme, türler arasında çok büyük bir sorundur ve dakikalar 

içinde gerçekleşebilir (Cooper et al., 2015). 

Ksenotransplantasyonda başarı sağlamak için sadece alıcıyı tedavi 

etmek yerine donörü değiştirmek de üzerinde çalışılan bir konudur. 

Verici olarak genetiği değiştirilmiş bir domuz üretmek bu konuya örnek 

olarak verilebilmektedir. İnsan tamamlayıcı düzenleyici proteinlerin 

transgenik ekspresyonu yoluyla koruma sağlamak bir çözüm olabilir. 

Başka bir problem, insandan insana transplantlarda görüldüğü gibi T-

hücresine bağlı reddin gelişmesini içermektedir bunun, yeni 

immünosupresif ajanlar veya daha ileri genetik mühendisliği ile 

önlenebileceği değerlendirilmektedir. Domuz organlarının babunlara 

transplantasyonunu test etmek için çalışmalar devam etmektedir: şu ana 

kadar elde edilen sonuçlar böbrek nakli için bir yıldan fazla; yaşamı 

desteklemeyen kalpler için iki yıldan ve yaşamı destekleyen kalpler için 

üç aydan fazla bir süre hayatta kalınabildiğini göstermektedir (Singh et 

al., 2019).  

Günümüzde transplantasyon uzmanları ve diğer dış paydaşlarla yakın 

işbirliği içinde nakille ilgili faaliyetleri koordine etmenin transplant 
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işlemlerinin yürütülmesinde hayati öneme sahip olduğu 

vurgulanmaktadır. Bu faaliyeti sağlıklı biçimde koordine edebilmek 

maksadıyla resmi bir devlet kurumları arası çalışma grubunun tesis 

edilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Bu grubun, 

aşağıdakilerle ilgili tartışmalara ilişkin çalışmaların yürütülmesi 

fonksiyonunu üstlenmesi beklenmektedir: 

• Organ naklinde politika ve araştırma için resmi ve sivil paydaşların 

ortak eşgüdümünde bir yol haritasının geliştirilmesi, 

• İnovatif araştırma bağlamında klinik sonuç ölçütlerinin en iyi nasıl 

değerlendirilip rapor edileceğinin incelenmesi, 

• Transplantasyonda geleneksel sınırları aşan inovatif araştırmaları 

belirlemek ve teşvik etmek için mekanizmalar oluşturulması, 

• Organ tedarikçileri, organ nakil merkezleri ve sağlık hizmetini 

kullanıcıları gibi diğer paydaşlar arasında performans ölçütlerinin 

standartlaştırılması (Fishman & Greenwald, 2018). 

Tesis edilecek bu çalışma grubu, transplantasyon alanını kapsayan 

araştırma stratejileri ve projeleri için pilot uygulama yapabilir, yukarıda 

maddeler halinde belirtilmiş olan hedeflere ilişkin ilgi birikiminin 

toplanıp derlendiği bir merkez görevi üstlenebilir. Organ nakli alanında 

yapılacak inovasyon başta hastalar olmak üzere tüm nakil topluluğu için 

bir önceliktir (Fishman & Greenwald, 2018). 
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LAPAROSKOPİ VE YUMUŞAK ROBOTİK (SOFT ROBOTIC) 

Laparoskopik kolesistektominin uygulanmaya başlanmasından bu 

yana, bu yeni teknolojinin geliştirilmesinde ve dolayısıyla cerrahi 

hastalığın yönetiminde yeni teknik ve yaklaşımlar hayata geçirilmiştir. 

Genel cerrahi bilim alanı bu yolla birçok değişikliği kısa zamanda 

yaşamıştır. Laparoskopi alanında kaydedilen teknolojik inovasyon, 

önce ortopedi, nöroşirürji, oftalmoloji, kulak burun boğaz ve üroloji, 

daha sonra kalp, damar ve göğüs cerrahisinin gelişimi ve klinik 

uygulaması üzerinde büyük bir etki göstermiştir. Bu inovatif teknoloji 

sayesinde; görüntülemedeki gelişmeler, daha hızlı bilgisayarlar ve 

gelişmiş yazılımlarla hastalara klinik çözümler sunma şeklinde önemli 

değişiklikler yaşanacağı öngörülmektedir (Meakins, 2002) 

Hedef anatomiye doğrudan erişmek için büyük insizyonların 

kullanıldığı açık cerrahinin aksine Minimal İnvaziv Cerrahi (MIS),  

vücuda açılan küçük kesiler veya doğal delikler yoluyla sokulan uzun 

sert veya esnek cerrahi aletlerin kullanımını içermektedir. MIS'in 

amacı, periferik dokuya verilen hasarı en aza indirirken cerrahi 

prosedürü olabildiğince güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlamaktır. 

MIS; hasta güvenliği, kozmetik daha hızlı iyileşme süresi, daha kısa 

hastanede kalış süresi, daha az postoperatif komplikasyon ve ağrı 

açısından sağlayacağı avantajlar nedeniyle açık cerrahiye alternatif 

olarak artan sıklıkta kullanılmaktadır (Burgner-Kahrs, Rucker, & 

Choset, 2015).  
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MİS’in ortaya çıkışı ve gelişimi, cerrahların hastaları tedavi etme 

yöntemlerini büyük ölçüde değiştirmiştir. Cerrahlar, yüksek tanımlı 

televizyon, video sistemleri, entegre dijital raporlama, başa takılan 

ekranlar, robotik cerrahi, sanal gerçeklik eğitimi ve ultrason, 

bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi çeşitli 

modalitelerin entegrasyonu gibi çeşitli inovatif teknolojileri 

kullanmaya başlamıştır. Bu sayede cerrah, hastalık hakkında daha iyi 

bilgi sahibi olurken hastayı da daha etkili bir şekilde tedavi etme 

imkânına sahip olmuştur. Teknolojik gelişmeler giderek daha küçük 

laparoskopik aletler üretmiş ve laparoskopik cerrahların çoğu 

diseksiyon düzleminde minimal kanama ile hassas diseksiyon 

yapmasına olanak tanıyan daha yüksek kaliteli görüntüleme sistemleri 

geliştirmiştir (Boppart, Deutsch, & Rattner, 1999) 

MIS'in merkezi endoskopi alanıdır. Endoskopi ilgilenilen alana 

doğrudan optik bir cihaz yerleştirerek vücudun içini görüntüleme 

işlemidir. Optik cihaz, endoskop olarak adlandırılır ve birkaç farklı 

çeşidi mevcuttur. Günümüzde bir endoskop, genellikle ucunda yüksek 

çözünürlüklü bir kamera ve bir ışık kaynağı bulunan yaklaşık 1,5-2m 

uzunluğunda uzun esnek bir tüpü ifade etmektedir. Kamera ve bir ışık 

kaynağı bulunan uç, proksimal ucundaki iki başparmakla kontrol edilen 

kadran aracılığıyla aktif olarak yönlendirilebilir. Endoskopun, 

uzunluğu boyunca hava ve su sağlamak ve temel terapötik işlemleri 

gerçekleştirmek için esnek aletlerin kullanılabileceği çalışma kanalları 

vardır. Bu tanıma sahip esnek endoskoplar, üst gastrointestinal (GI) 

sistemin (gastroskop) ve alt GI yolunun (kolonoskop) görselleştirilmesi 
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için kullanılır. Bununla birlikte, çeşitli uzunluk ve çaptaki sert 

endoskoplar, örneğin, karın (laparoskop), beyin, (nöroendoskop), 

eklemler (artroskop) ve yemek borusunu (özofagoskop) görselleştirmek 

için birçok uygulamada da kullanılmaktadır. Vücudun birçok yerinde 

tanı veya tedaviyi içeren çok çeşitli endoskopik prosedürler vardır. 

Esnek ve sert endoskoplar, uygulamaya ve hastaya bağlı olarak çap ve 

uzunluk olarak değişiklik gösterebilir (Runciman, Darzi, & Mylonas, 

2019).  

Cerrahi aletler cerrahların vücut içindeki dokuyu kavramasına, 

parçalamasına, çıkarmasına ve dikmesine izin vermektedir. MIS'in 

yaygın bir örneği, batın içi endoskopik cerrahidir; burada bir laparoskop 

ve çapı yaklaşık 5 mm olan iki veya üç adet uzun, sert cerrahi alet, çok 

sayıda küçük kesiden karın içine sokulmaktadır. MIS'i daha da az 

invaziv hale getirmek ve geleneksel açık cerrahi ile imkânsız olan yeni 

operasyonları gerçekleştirebilmek için çeşitli yaklaşımlar 

geliştirilmiştir. Bu gelişmiş yaklaşımlardan biri; sadece bir laparoskopu 

değil, laparoskopla birlikte iki rijit aletin, tercihen umbilikustaki tek bir 

büyük kesiden karın içine sokulmasını içeren, bu nedenle kesi sayısını 

azaltan ancak zorluğu artıran tek kesikli laparoskopik cerrahidir. Doğal 

orifisli transluminal endoskopik cerrahi (NOTES), ağızdan, anüsten 

veya vajinadan sokulan uzun, esnek bir endoskop kullanılarak karına 

erişilen ve abdominal kesilerden tamamen kaçınmanın faydasını sunan 

bir tekniktir (Baron, 2007). Bunun yerine NOTES, endoskobun vücut 

içindeki lümen olarak bilinen boru şeklindeki yapılar arasından bitişik 

boşluklara geçmesine izin veren dahili kesiler yoluyla gerçekleştirilir. 
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MIS, beynin derinliklerinde hedef dokuya erişim sağlamak için 

kafatasının bir kısmını çıkararak ve içinden bir nöroendoskop ve cerrahi 

aletlerin geçirildiği bir bağlantı noktası yerleştirilerek  beyinde de 

gerçekleştirilebilir (Kassam, Engh, Mintz, & Prevedello, 2009).  

MIS’in karakterize olduğu unsurlar aşağıdadır: 

• Küçük, kolayca deforme olabilen, dinamik olarak değişen, 

yapılandırılmamış çalışma alanları, 

• Yönlendirme için birkaç görsel işaretleyici 

• Zayıf görüş 

• Uzun, dar araçların kullanımı. 

Mevcut robotik MIS yaklaşımlarında, bir cerrah, cerrahi aletlerin 

hareketini kontrol eden katı bir robotik cihazı kontrol eder. Manuel 

olarak çalıştırılan laparoskopik aletlerin ucuna uygulanan kuvvetler 0,1 

ile 10 N arasında değişebilir. Bunun yanı sıra robotik sistemler; 

hassaslık, kararlılık, hareket ölçeklendirme ve diğer faydalar 

sağlamaktadır, ancak esneklikleri ve bazen büyük boyutları nedeniyle 

dolambaçlı yollarda gidememektedir, bu da tüm hedef anatomiye 

erişim sağlayamayacakları anlamı taşımaktadır. Bu nedenle cerrahi 

bölgeye sert cihazlarla erişilemediğinde esnek endoskoplar ve aletler, 

kullanılmaktadır. Esnek cihazların da etkisiz olması durumunda, açık 

cerrahi tek seçenektir (Runciman et al., 2019).  

Son yirmi yılda gelişimi çok etkileyici olan laparoskopik cerrahi, ilk 

olarak bu yüzyılın başında tanıtılmıştır. Hamile bir kadının karın 
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boşluğunu inceleyen bilim insanları modern laparoskopinin tanımına 

daha yakın olan “koelioscopie” adı verilen bir prosedür uygulamıştır. 

Aynı yıl “Laparothorakoskopie” adı verilen ilk rapor yayınlanmış, 

sonraki yıllarda birçok yazar, tanı amaçlı laparoskopik prosedürler 

uygulamıştır. Çubuk-lens optik sisteminin ve soğuk ışıklı fiber-cam 

aydınlatmanın tanıtılmasıyla laparoskopi, özellikle jinekolojide daha 

popüler hale gelmiştir. Operatif laparoskopi son yirmi yılda muazzam 

bir ilerleme kaydetmiştir (Vecchio, R.; MacFayden, B. V.; Palazzo, 

2000). 

Çağdaş laparoskopi ile ilgili temel keşifler 1950-1960 arasında 

hayatımıza girmiştir. Esnek fiber optik teknolojisi ve günümüz anahtar 

deliği ameliyatına olanak sağlayan faktör olan sert çubuk lens teleskopu 

bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır. Yine bu dönemde kullanıma 

giren otomatik insuflatör ile daha güvenli laparoskopiye imkân 

tanınmış ve bağırsak delinmeleri ve retroperitoneal vasküler 

yaralanmalar azalmıştır. Jinekoloji alanında; tüp sterilizasyonu, 

salpingostomi, ooferektomi, salpingoliz ve tümör küçültme tedavisi 

dâhil olmak üzere çok sayıda cerrahi prosedür laparoskopik tekniklere 

uyarlanmıştır. Takip eden on yıllarda ciddi ilerleme kaydedilmiş, 

omental adhesioliz, bağırsak dikilmesi, tümör biyopsisi/evreleme ve 

apendektomi gibi laparoskopik prosedürler yetmişli ve seksenli yıllarda 

uygulanır hale gelmiştir. İlginin artmasına rağmen, genel cerrahlar 

laparoskopiyi karın içi yaralanma riskleri ile dolu bir prosedür olarak 

kabul etmişler ve bu nedenle tekniği genel cerrahi pratiğine dahil 

etmekte direnç gösterişlerdir (Semm K., 1977) 
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Seksenlerin başında gelişen teknoloji, minimal invaziv cerrahinin 

bugünkü haline evrilmesine imkân tanımıştır. Bu yıllarda bir video 

monitöründen periton boşluğunun mükemmel bir görüntüsü 

görüntülenebilir hale gelmiştir. Bilgisayar çipli televizyon kamerasının 

1986 yılında icat edilmesiyle laparoskopinin ilerlemesinde çok önemli 

bir aşama kaydedilmiştir. Bu sayede cerrahın elleri prosedürleri 

gerçekleştirmek için serbest kalmıştır. Böylelikle 90’lardan itibaren 

laparoskopi alanında bir paradigma değişikliği gerçekleşmiştir. 

Otomatik olarak ilerleyen klipslerin tanıtımı, genel cerrahların safra 

kesesini çıkarma gibi prosedürleri uygulamaya başlamasında etkili 

olmuştur. İlk laparoskopik kolesistektomi ameliyatı 1985'te yapılmış, 

beş yıl sonra da safra kesesinin laparoskopik olarak çıkarılması altın 

standart haline gelmiştir (Alexander G, 2001).  

Doksanlı yıllarda laparoskopi alanında ciddi gelişmeler yaşanmıştır. 

Tek kesili laparoskopik cerrahi, doğal orifisli transluminal endoskopik 

cerrahi, aletler/enerji kaynakları/ışık kaynakları ve optikteki gelişmeler 

bunlardan bazılarıdır. İlk tanımlanan tek portlu laparoskopi prosedürü 

1997'de safra kesesinin çıkarılmasıdır. O zamandan beri genel 

cerrahiden ürolojik, jinekolojik ve bariatrik cerrahi uygulamalarına 

kadar binlerce tek portlu laparoskopi prosedürü başarıyla 

gerçekleştirilmektedir (Dallemagne, Weerts, Jehaes, Markiewicz, & 

Lombard, 1991; Delaitre & Maignien, 1991; Goh, Tekant, Isaac, Kum, 

& Ngoi, 1992; Navarra, Pozza, Occhionorelli, Carcoforo, & Donini, 

1997; Piskun & Rajpal, 1999). 
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Temel kavramlar çok az değişmiş olsa da 1980'lerin başındaki ortaya 

çıkışından bu yana laparoskopi prosedürlerini iyileştirmek için sürekli 

inovatif çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar: laparoskopik aletler ve 

sütürler gibi kullanılan aletlerde teknolojik yenilikleri veya cerrahi 

robotik, görüntü kılavuzluk sistemleri; doğal orifisli transluminal 

endoskopik cerrahi (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery-

NOTES) ve tek insizyonlu laparoskopik cerrahi (Single Incision 

Laparoscopic Surgery-SILS) gibi laparoskopi prosedürler ile ilişkili 

teknolojileri içermektedir (A Hughes-Hallett, Mayer, Pratt, Vale, & 

Darzi, 2015; Trajtenberg, 1990).  

Laparoskopi alanında kaydedilen önemli bir inovasyon aşaması, 

robotik cerrahi ve görüntü rehberliği ile ilgilidir. Bu büyüme modelinin 

nedeni muhtemelen çok faktörlüdür. Bu teknolojiler, çok sayıda 

karmaşık mühendislik zorluklarına rağmen, klinik talebi karşılamak 

için sürekli gelişim göstermiştir. Robotik teknolojinin sürekli gelişimi, 

üçüncü nesil cerrahi robotlarla sonuçlanmıştır. Bu teknolojiler, sadece 

laparoskopi prosedürleri için gerekli araçları sağlamakla kalmamış, 

MIS uygulamasını genişletmeye de hizmet etmiştir. Bu, robotiklerin 

çeşitli operasyonlarda artan kullanımıyla belirginleşmiştir, hatta bazen 

SILS gibi mevcut bir yöntem için tamamlayıcı bir teknoloji görevi 

görmektedir (A Hughes-Hallett et al., 2015). 

Laparoskopi alanında kaydedilen sonraki önemli inovasyon aşaması 

2000'li yılların sonunda gerçekleşmiştir. Bu inovasyon, başlangıcı 

2000'li yılların ortalarında olan NOTES ve SILS ile ilgilidir ve 

başlagıçtan kısa bir süre sonra da zirveye ulaşmıştır. NOTES'in 
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popülaritesi bu gelişmelerden sonra plato halinde seyretmesine rağmen, 

SILS ilgi görmeye devam etmiştir. NOTES’deki bu platonun nedeni, 

kısmen inovasyonun ve tekniğe olan ilginin azalmasından ve kısmen de 

yenilikçiler ile benimseyenler arasındaki derin farktan kaynaklanmıştır. 

Tersine SILS’in, teknolojiye ve enstrümantasyona daha kolay erişim, 

ana akım uygulamada uzmanlık ve muhtemelen SILS'in 

tamamlayabilecek robotiklerin artan popülaritesi nedeniyle daha parlak 

bir geleceğe sahip olacağı beklenmektedir (A Hughes-Hallett et al., 

2015). 

Son on yılda laparoskopi alanındaki en büyük gelişmelerden biri 

robotik alanında kaydedilen gelişmelerdir. Robotik cerrahi, 1990'ların 

başında tanıtılmış ancak başlangıçta askeri ortamdaki ameliyatları 

yapmak için kullanılmıştır. Robotik cerrahi bilgisayar bilimi ile 

birleştiğinde, cerrahın karmaşık cerrahi işlemlerde büyük ölçüde 

iyileştirilmiş doğruluk ve hassasiyet elde etme becerilerini artırmayı 

başarmıştır. Optik ve bilgisayar bilimlerinde sürekli gelişen teknoloji, 

ameliyathanelere sanal gerçekliği (VR) ve üç boyutlu işlemleri (3D) 

getirmiştir. Sanal gerçeklik, ameliyat gerçekleşmeden önce VR 

platformunda planlanmasını ve uygulanmasını sağlayan hastaya özel 

modellerin geliştirilmesine olanak tanımıştır. Üç boyutlu işlemler 

sayesinde, anatomik ayrıntıların zihinsel temsilini geliştirmek mümkün 

olmuştur (Diana & Marescaux, 2015). 

Robotik cerrahi, ilk ameliyathane versiyonu Zeus'tan (Computer 

Motion) bu yana büyük ölçüde gelişmiştir. Cerrahi robotların daha yeni 

modelleri olan Da Vinci (Sezgisel Cerrahi), kompakt mobil 
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platformlara, çoklu operasyon kollarına ve gelişmiş el becerisi sağlayan 

insan eli hareketlerine, cerrah pilotlu stereotaktik 3D sürükleyici ve 

ergonomik tutamaklarla donatılmış üstün cerrah konsoluna sahiptir. 

Yeni geliştirilen robotik platformlar onaylanmıştır ve çeşitli geliştirme 

ve cerrahi pazara giriş aşamasındadır. Daha iyi manevra kabiliyetine 

sahip, dar alanlarda daha kullanıcı dostu, kuvvet geri bildirimi ve göz 

izleme yetenekleri sağlayan küçük robotik platformların üretimi 

üzerindeki çalışmalar devam etmektedir (D’Agostino, Diana, Vix, 

Soler, & Marescaux, 2012; Nicolau, Soler, Mutter, & Marescaux, 2011) 

Robotik sistemleri tasarlamanın birçok farklı yolu vardır. Cerrahi 

operasyonlarda continuum, peristaltik ve seri robotlar en çok 

kullanılanlarıdır. 

Continuum robotlar, gövdeleri tekli sert bağlantılar veya eklemler 

içermeyen, ancak sürekli olarak bükülebilen ve sonsuz sayıda eklemi 

olduğu düşünülebilen robotik cihazlardır. Ahtapot dokunaçları, 

tamamen yumuşak dokudan oluşmalarına rağmen son derece hünerli 

kontrol, bükülme ve sertleştirme davranışı sağlayabildikleri için 

yumuşak sürekli robotlar için bir ilham kaynağıdır. Pek çok sürekli 

robot tasarımı da modülerdir veya tek bir birimin aksine ayrı ayrı 

kontrol edilebilen birkaç temel birimden oluşmaktadır.  

Peristaltik robotlar, genellikle solucanlar, tırtıllar ve yılanlardan ilham 

alan kendinden tahrikli cihazlardır. Bu üç model belirli şekillerde 

farklılık gösterir, ancak hepsi hareket kabiliyetine ulaşmak için 

anizotropik sürtünmeye bağlıdır. 
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Seri robotlar, genellikle iyi bilinen robot kol yapısını oluşturmak için 

bağlantılarla birbirine bağlanan birkaç prizmatik veya rotasyonel 

eklemden oluşmaktadır (Runciman et al., 2019). 

ROBOTİK CERRAHİ 

Robotik cerrahi, tıbbi prosedürleri gerçekleştirmek için robot 

sistemleriyle birlikte çalışan bilgisayar teknolojilerinin kullanılmasıdır. 

Bu teknoloji aynı zamanda bilgisayar destekli cerrahi ve robot destekli 

cerrahi olarak da bilinmektedir. Robotik cerrahi, genellikle bir doktorun 

teknolojiyi bir konsol aracılığıyla yönlendirdiği minimal invaziv teletıp 

prosedürleri için kullanılır. Cerrah ameliyat potansiyel olarak dünyanın 

her yerinde olabilir. Sistemler aynı zamanda bazı açık ameliyatlar için 

de kullanılmaktadır. Robotik cerrahi, cerraha daha iyi bir görüş sağlar, 

kontrolü, esnekliği ve hassasiyeti artırır. Hasta için faydalar arasında 

enfeksiyon riskinin azalması, daha az kan kaybı, daha küçük kesikler 

ve daha hızlı iyileşme süresi yer almaktadır. Robot destekli cerrahi için 

en yaygın kullanılan teknoloji, 2000 yılında Amerika Birleşik 

Devletleri FDA (Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından onaylanan ve o 

zamandan beri binlerce prosedürde kullanılan da Vinci Cerrahi 

Sistemidir. Da Vinci SI, üç robotik kol ve büyütülmüş bir 3D kamera 

ile dördüncü bir kol üzerine monte edilmiş minyatür cerrahi aletler 

içermektedir (Rouse, 2017) . 

Camarillo ve diğ. (2004) yapmış oldukları çalışmada robot yardımlı 

cerrahi, yeni ve gelişmekte olan bir alan olarak, bilgisayar destekli 

cerrahi kategorisinde değerlendirilmektedir. Bu ayrım, hareketi kontrol 
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eden ve duyusal verileri işleyen bir mikroişlemcinin kullanımından 

kaynaklanmaktadır. Bilgisayar destekli cerrahinin kapsamı henüz 

somut olarak tanımlanmamış ve ayırt edilmesi gereken ilgili bazı alt 

alanlar mevcuttur. Her alan, kullandığı cihazlar ve sistemler ile 

karakterize edilebilir (Şekil 7). 

Şekil  7. Bilgisayar destekli cerrahi 

 
Kaynak. Camarillo, D. B., Krummel, T. M., & Salisbury Jr, J. K. (2004). Robotic technology 

in surgery: past, present, and future. The American Journal of Surgery, 188(4), 2-15. 

Şekil x. Robotikle ilgili bilgisayar destekli cerrahinin alt alanları ve 

robotikle ilgili alt alanların tasviri. (Bazı teknolojiler alt alanlar arasında 

örtüşüyor. Robot destekli bilgisayar destekli cerrahi olarak kategorize 

etme, kontrollü hareket için sensörler ve aktüatörlerle işleme 

yetenekleri gerektirir. CT = bilgisayarlı tomografi; MRI = manyetik 

rezonans görüntüleme.) 

Günümüzde hızlı ve ucuz bilgi işleme yaygınlaşmıştır. Bununla birlikte 

tıbbi görüntüleme, istisnai özel bir alan halini almıştır. Manyetik 



CERRAHİ BİLİMLERDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR | 49 

 

 

 

rezonans görüntüleme (MRI) taramaları, görüntü rehberliği için çeşitli 

teknolojilerle entegre edilebilen 3 boyutlu yumuşak doku anatomisi 

modelleri oluşturmaktadır. MRI, görüntü kılavuzlu cerrahinin temel 

direğidir ancak bilgisayar kontrollü hareketlerden önemli ölçüde 

bağımsız olduklarından bilgisayar destekli cerrahi için MRI tabanlı 

sistemler uygun değildir. Bilgisayarlı tomografi (CT), ise tarayıcıyı 

aktüatörler, sensörler ve bir işlemci vasıtasıyla eklemlemek için bir 

manipülatör kullanan bir görüntüleme modalitesidir. Bu nedenle, CT 

kullanan herhangi bir cerrahi uygulama, robot yardımlı bir sistem 

olarak kabul edilmekte ve bu sistemlerin çoğu görüntü kılavuzluğu için 

kullanılmaktadır.  Hareket izleme, yakından ilgili başka bir alandır. 

Cerrahi aletlerin ve/veya anatominin uzamsal konumu için kesin bir 

niceliksel ölçüm elde etmek için kullanılmaktadır. LED'leri izlemek 

için cerrahi aletlere ve kameralara sabitlenmiş ışık yayan diyotları 

(LED'ler) kullanan optoelektronik izleme sistemleri, hibrit 

görüntüleme/izleme sistemleridir. Ayrıca, mekanik bir bağlantının 

eklem açısı sensörleri (kodlayıcılar) ile donatıldığı tamamen mekanik 

izleme sistemleri de mevcuttur. Bu nedenle bağlantının alet-uç 

noktasının (uç efektör) konumu hesaplanabilir. Bu tür sistemlerin 

hiçbiri mekanik olarak çalıştırılmadığından robot olarak kabul 

edilmezler. Şekil 1, robotikle en çok ilgili olan bilgisayar destekli 

cerrahi alanlarını gösteren bir Venn diyagramıdır. Robotik, bilgisayar 

destekli cerrahi alanında yerini almıştır (Camarillo, Krummel, & 

Salisbury Jr, 2004).  
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Erken robotik cerrahinin gelişimi, yenilikçi cerrahların ve 

mühendislerin nöroşirürji ve ortopedi alanında ilerlemek için 

çalıştıkları 1980'lerin ortalarına kadar gitmektedir (Lonner, 2015). İlk 

cerrahi robot olan Puma 560 (Unimate, New Jersey, ABD) 1985 yılında 

piyasaya sürülmüş ve beyin cerrahisi biyopsileri elde etmek için 

bilgisayarlı tomografi (BT) rehberliği ile birlikte kullanılmak üzere 

tasarlanmıştır (Davies, 2000). 1990'ların başında tanıtılan yeni nesil 

beyin cerrahisi robotu Minerva ise stereotaktik bir nöroşirürji 

robotudur. Modern robotlar, beyin biyopsileri elde etmede devam eden 

kullanımlarına ek olarak, glioma rezeksiyonlarından pedikül vidası 

yerleştirilmesine kadar değişen diğer nöroşirürji operasyonlarına 

yardımcı olmuştur (Schatlo et al., 2014).  

1988'de ROBODOC (Integrated Surgical Systems, Delaware, ABD), 

total kalça artroplastisinde femoral bileşen için hassas planlama ve 

frezelemeye izin vermek için tanıtılmıştır. Yine 1988 yılında, 

ürolojideki en eski robotik prosedür, PROBOT'un klinik bir çalışmada 

kullanılmasıyla Imperial College'da (Londra, İngiltere) 

gerçekleştirilmiştir. 1993 yılında, Laparoskopik kamera tutma ve 

konumlandırmaya yardımcı olmak için AESOP (Optimal 

Konumlandırma için Otomatik Endoskopik Sistem) adı verilen bir 

robotik kol Computer Motion, Inc. (Santa Barbara, CA) tarafından 

piyasaya sürülmüştür. İlk robotik müdahaleler ortopedi, nöroşirürji ve 

kalp cerrahisinde iken genel cerrahi, jinekoloji, ortopedi, beyin 

cerrahisi ve baş boyun cerrahisi gibi diğer uzmanlık alanlarına 

genişlemeden önce tüm dünyada en geniş ve en yaygın olarak 



CERRAHİ BİLİMLERDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR | 51 

 

 

 

kullanıldığı alan ürolojik uygulamalar olmuştur (Menon, Tewari, Baize, 

Guillonneau, & Vallancien, 2002).  

Hem ZEUS Robotik Cerrahi Sisteminin (Computer Motion, Inc.) hem 

de da Vinci Cerrahi Sisteminin (Intuitive Surgical, Inc., Sunnyvale 

[CA], ABD) piyasaya sürüldüğü 1998 yılı robotik cerrahi alanında çığır 

açan bir dönemdir. Mafsallı robotik kollarını manipüle eden uzak 

cerrahi konsolları ile Da Vinci'nin ilk robotik cerrahi prosedürü, 

1998'de Almanya'da gerçekleştirilen, robot yardımlı bir kalp bypassıdır 

(Pugin, Bucher, & Morel, 2011).  

Rapor edilen ilk robot yardımlı radikal prostatektomi Paris, Fransa'da 

2000 yılında gerçekleştirilmiştir (Abbou et al., 2000). ABD Gıda ve İlaç 

Dairesi (FDA) da Vinci robotunu Temmuz 2000'de genel laparoskopik 

cerrahi (kolesistektomi ve gastroözofageal reflü cerrahisi), 2001'de 

prostat cerrahisi, Kasım 2002'de mitral kapak onarımı cerrahisi ve 

2005'te jinekolojik cerrahi için onaylamıştır (Faust, 2007). 

Robotların, karmaşık görevlerin sınırlı alanlarda hassas bir şekilde 

gerçekleştirildiği; ancak uzun öğrenme eğrileri, ergonomik ve el 

becerisi zorlukları, ödün verilmiş duyusal geri bildirim ve 

görselleştirme zorlukları gibi negatif yönleri bulunan laparoskopik 

ameliyatlara yardımcı olmak için çok uygun olduğu gözlemlenmiştir 

(Oleynikov, 2008).  

Robotik cerrahi cerrahlara birçok teknik avantajlar sunmaktadır.  

Stereoskopik görünümlerle daha iyi görselleştirme (daha yüksek 

büyütme) potansiyeli; el titremesinin ortadan kaldırılmasıyla sağlanan 
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daha fazla hassasiyet ile bazı sistemlerde yedi dereceye kadar 

serbestliğe izin veren "robotik bilek" sayesinde geliştirilmiş manevra 

(cerrahların hedef organlar üzerinde çalışmak için aletlerini 

kullanabildikleri açılar) kabiliyeti bunlardan en önemli olanlarıdır. 

Cerrahi ellerin büyük dış hareketlerinin küçültülebildiği ve “robotik 

ellerin” sınırlı iç hareketlerine dönüştürülebildiği gelişmiş kinematikler 

mevcuttur. Bu da sınırlı bir alanda karmaşık teknik görevleri 

gerçekleştirebilmek için cerrahi beceriyi geliştiren ergonomik bir yapı 

anlamına gelmektedir. Burada cerrah daha az stres ile ergonomik bir 

ortamda çalışabilir ve daha yüksek konsantrasyon seviyelerine 

ulaşabilir. Cerrahi robotun bilgisayarlı yapısı, gerçek zamanlı ve 

önceden kaydedilmiş veri kullanımının entegrasyonuna izin verir, 

böylece kalbin atma hareketini telafi etmek gibi karmaşık intraoperatif 

faktörleri barındırabilir ve kardiyotorasik cerrahi sırasında kalbi 

durdurmayı gereksiz kılar (Ashrafian, Clancy, Grover, & Darzi, 2017).  

Cerrah, alanı üç boyutlu olarak büyüten bir kontrol konsolunda 

oturmaktadır. Laparoskopik aletleri haptik sensörlerle kontrol etme 

yeteneği, dokuları minimal invaziv yaklaşımlarla, kolaylık ve 

ergonomiyi artıracak şekilde son derece hassas bir el becerisi ile 

kullanma imkânı sağlamaktadır. Cerrahlar bu sayede geleneksel 

laparoskopik tekniklerin sınırlılıklarını aşabilmektedir. Açık cerrahiye 

kıyasla birçok disiplinde robotik yardımın hastanede kalış süresini 

kısalttığı ve kanama ve hastane içi mortalite gibi komplikasyonları 

azalttığı gösterilmiştir. Bununla birlikte, robot yardımlı laparoskopik 
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cerrahi, laparoskopik cerrahi ve açık cerrahiden daha maliyetli ve 

genellikle daha zaman alıcıdır (Lonner & Fraser, 2019). 

Robotik cerrahinin potansiyel uygulama alanı, robotun fiziksel olarak 

bulunduğu ameliyathaneden çok daha geniştir. Mevcut platform, 

cerrahın ameliyathanede fiziksel olarak bulunmasına gerek kalmadan 

tele cerrahiye olanak tanıyan uzaktan erişim sağlamaktadır. Böyle bir 

olay, küresel tele cerrahide bir kilometre taşı haline gelen, New 

York'taki (ABD) cerrahlar tarafından Strazburg'da (Fransa) 

gerçekleştirilen cerrahi bir operasyondur. Ayrıca robotik cerrahi 

deneyleri ağırlıksız bir ortamda yapılmıştır. Web tabanlı sinyal 

iletiminin mevcut kalitesi ve hızı dikkate alındığında, uluslararası uzay 

istasyonu gibi dünyanın yörüngesinde dönen herhangi bir tesiste 

uzaktan ameliyatı mümkün kılacaktır (Doarn, Anvari, Low, & 

Broderick, 2009; Haidegger, Sándor, & Benyó, 2011; Kirkpatrick et al., 

2009; Lum et al., 2007; Marescaux et al., 2001; Rayman et al., 2007).  

Ashrafian ve diğ. (2017) Robotik cerrahinin evrimini cerrahi ve 

anestezik yönleri ile değerlendirirken SEBMA kısaltmasını [Sterotaxic, 

Endoscopic, Bioinspired, Microbots ve Autonomous (Geleceğin 

Otonom robotları)] tanımlayarak modern cerrahi robotların evrimine 

genel bir bakış sunmuşlardır (Şekil 8). 
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Şekil  8. Beş nesil cerrahi robot teknolojisinin evrimi. 

 

Kaynak: Ashrafian, H., Clancy, O., Grover, V., & Darzi, A. (2017). The evolution of 

robotic surgery: surgical and anaesthetic aspects. BJA: British Journal of 

Anaesthesia, 119(suppl_1), i72-i84. 

İnsanlar tarafından seçilen belirli görevleri gerçekleştirmek için 

tasarlanmış mekanik makinelerle ortaya çıkan prototip robotların sağlık 

hizmetlerinde uygulaması, özellikle küçük yanlışlıkların potansiyel 

olarak yıkıcı sonuçlara yol açabileceği beyin biyopsileri için sofistike 

bir hassasiyet düzeyine ulaşmaya yönelik araçların tasarımıyla 

başlatılmıştır. Birinci nesil stereotaksik robotların klinikte kullanımı ise 

PUMA 200 ile gerçekleşmiştir. Bu robot, cerrahın robotun kollarını 

görevini yerine getirecek bir konuma yerleştirmesiyle stereotaksik 

beyin biyopsisi için kullanılmıştır. Bu cihaz, Neuromate olarak bilinen 

modifiye edilmiş bir beyin tümörü eksizyon cihazının öncüsü olarak 

kabul edilmektedir (Benabid et al., 1987) . Benzer şekilde, ortopedide, 
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doku dokunma kabiliyetinin ve doku zedelenebilirliğinin sınırlı olduğu 

kesin matematiksel ve mekanik stratejiye sahip prosedürleri 

gerçekleştirmek için robotlar kullanılmaya başlanmıştır. SCARA 

robotu, ROBODOC ve AcroBot gibi cihazlar bu görevleri 

gerçekleştirmek için tanıtılmıştır ve hem endüstriyel (IBM) hem de 

endüstriyel olmayan alanlarda uygulama alanı bulmuşlardır. Bu ilk 

cerrahi robotik çağının sonunda, birkaç paradigma açıklığa 

kavuşturulmuştur.  

1. O sırada robotik teknoloji, robotik cerrahinin her adımının 

sonunda insan cerrahi incelemesini gerektirmiş, doku hasarı ve 

yaşam için güvenlik endişesi garanti edilemediğinden robotlar, 

insan deneklerinde denetimsiz olarak birden fazla ardışık görevi 

gerçekleştirememiştir. Bunun sonucunda bir robotun cerrah 

süpervizörünün doğrudan bir uzantısı (bağımsız seçim imkânı 

olmadan) olarak çalıştığı bir efendi-köle paradigması 

tanıtılmıştır. 

2. İlk nesil cerrahi robotlar basit ve daha az değişken ve statik doku 

platformlarıyla (beyin ve kemikler gibi) sınırlılıkları nedeniyle 

robotik cerrahinin tüm geleceğinin sorgulanmasına neden 

olmuşlardır (Benabid et al., 1991). 

İkinci nesil cerrahi robotların piyasaya sürülmesi, robotik cerrahi 

konseptinin bugüne kadarki en büyük genişlemesini sağlamıştır. Bu 

durum temelde laparoskopi veya torakoskopi gibi yerleşik stereo-

endoskopik platformlar üzerine inşa edilerek yerleşik MIS cerrahi 
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teknolojisini artırabilen yüksek doğrulukta robotik sistemlere olan 

pazar ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Burada cerrahi robotlar, 

geleneksel MIS cerrahisine göre potansiyel olarak birçok avantaj 

sunmaktadırlar. Bu safhada en iyi bilinen endoskopik robotik 

sistemlerden ikisi aynı anda geliştirilmiş ve milenyumdan hemen önce 

tanıtılmıştır. Bunlar; 

1. İlk olarak 1998'de ticari olarak piyasaya sürülen Zeus robotik 

sistemi (Computer Motion, Goleta, CA, ABD), 

2. İkibin yılında piyasaya sürülen Vinci robotik sistemi (Intuitive 

Surgical Inc, Mountain View, CA, ABD) (Şekil 2)). 

Diğer endoskopik robotik platformlar daha sonra pazara girmiş olsa da, 

da Vinci sistemi pazar hâkimiyetini korumuştur. Bunu rakiplerin 

bulunmadığı pazara aşağıda sıralanan özelliklerine borçludur: 

1. Cerrahın hastadan uzaktan çalışabileceği rahat bir ortam ve 

ergonomik konsol, 

2. Doğru sonuçlar veren 3 boyutlu görüntüleme çoklu büyütme 

dereceli derinlik algısı, 

3. Konsoldaki aletlerin sıralı "sezgisel" göz-el kontrolü, 

4. Fizyolojik titremenin olmaması, 
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5..Mekanik "endo-bileklerin" serbestlik hareketi ile 

laparoskopi/torakoskopi sırasında insan bileğinin ötesinde 

serbestlik derecesi. 

Bu sayede karmaşık mikrocerrahi görevlerinin tamamlanmasına izin 

vermektedir. İkinci nesil platformlar, mevcut klinik kullanımda en 

yaygın ve yerleşik platformlar olduğundan, şu anda birçok teknolojik 

yeniliğin uygulandığı platformlardır. Bunlar, iyileştirilmiş cerrahi 

görünürlük ve görsel bilgi aktarımından, dokunsal geri bildirimden 

cerrahi ortamlarda uygulama kolaylığına kadar gelişmiş imkânlar 

sunmaktadır (Ashrafian et al., 2017). 

Üçüncü nesil cerrahi robotlar (biyo-esinlenmiş robotlar), bu 

biyomimikri ilkelerini ve çoklu cerrahi patolojiler için çoklu 

artikülasyon teknolojisini benimsemiştir. Biyomimikri, biyonik ve 

otobiyonikteki gelişmeler 1950'lerden beri modern robotik ile paralel 

olarak gelişmektedir (Ashrafian, Darzi, & Athanasiou, 2010). Bununla 

birlikte, ikinci nesil robotların geliştirilmesi ve evrilmesi sırasında, MIS 

ve endoskopik metodolojiler, biyo-esinlenen teknolojileri 

benimsemeye başlamıştır. Endoskopide, NOTES (Natural Orifice 

Transluminal Endoscopic Surgery) platformu skarsız cerrahiye yönelik 

bir tercihle geliştirilirken, MIS cerrahisi daha az cerrahi maruz kalma 

etkisine yenilik getirmek isterken, birden fazla MIS portu tek portlu 

SPL'ye (Tek portlu laparoskopi) dönüştürülmüştür. NOTES teknolojisi, 

çok eklemli yılan benzeri endoskopların sonunda cerrahi aletlerin 

uygulanmasına izin verirken, SPL daha önce tek bir yerde bulunmayan 

gelişmiş ergonomi aracılığıyla standart laparoskopik/torakoskopik 
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ekipmanla ameliyat gerçekleştirmek amacıyla MIS teknolojisi için bir 

platform sunmuştur (Ashrafian et al., 2017). 

Dördüncü nesil olarak "microbots"lar tanımlanmaktadır. Mikroskobik 

seviyedeki robotlar, minimal cerrahi ile vücuda girebilir ve sadece 

geleneksel cerrahi hastalıkları değil, aynı zamanda hücresel düzeyde 

yönetilebilen enfektif ve bağışıklık süreçleri gibi cerrahi olmayan 

hastalıkları da görüntülemek ve tedavi etmek için yalnız bir robot veya 

daha büyük olasılıkla bir grup robot olarak çalışabilirler. Mikrobotlar 

bir milimetreden birkaç milimetreye kadar boyutlara sahip 

olabilmektedir. Şu anda, kapsül endoskopları klinik olarak 

kullanılmaktadır, ancak bunlar ağırlıklı olarak gastrointestinal sistemin 

görüntülerini çekerken gastrointestinal sistemin peristaltik motilitesi 

tarafından taşınan pasif olarak hareketli kapsüller olan görüntüleme 

yöntemleri olarak işlev görmektedir. Bu robotların her bir bileşeni 

görme, lokomosyon, lokalizasyon, telemetri, güç, tanı ve doku 

manipülasyonu alanında ilerleme kaydetmesi beklenmektedir. Bu 

mikrobotlar, elektromanyetik direksiyona hatta böcek benzeri, balık 

benzeri, yılan benzeri veya bakteri veya parazit benzeri (flagellate) 

otonom lokomosyona teknolojisine dayanacaktır. Biyomimikrideki 

ilerlemelerden yararlanacakları düşünülmektedir. Bu sistemler, yerleşik 

görüntüleme modaliteleri ile çalışma yeteneğine sahip olacak, ancak 

aynı zamanda hastalıkların ve hasta anatomisinin daha yüksek 

çözünürlüklü gerçek zamanlı mikrometre temelli görüntülemesini de 

sunabilecektir. Bu avantaj, aynı anda hem elektromanyetik navigasyon 

ve görüntüleme sağlayan görüntüleme sistemleri için bir fırsattır. Bu 
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microbot tarayıcılar iç görüntüleme ve hastalık tedavisi imkanı 

sunmanın yanında harici görüntüleme ve elektromanyetik navigasyon 

kabiliyeti ile üçüncü nesil robotlar gibi MR sistemleri ile entegre 

olabilecektir (Ullrich et al., 2013). 

Beşinci nesil olarak özerk sistemler düşünülmüştür. Sistemler ilk nesil 

cerrahi robotlardan bu yana, önceden programlanmış bireysel görevleri 

yerine getirmek için bir dereceye kadar özerk kapasite taşıyacak şekilde 

tasarlanırken; tamamen özerk, insan düzeyinde bilinç robotları kavramı 

ağırlıklı olarak halen teori düzeyindedir. Otonom robotlar, yeni nesil 

Turing test zekâsı (insan düzeyinde zekâ ve bilinçle karşılaştırılabilir) 

gerektiren gelişmiş makine öğrenme yeteneğinden yararlanacaktır. 

Otonom karar verme kabiliyetine sahip ilk dört nesil robotun şeklini 

alacaklardır. Bunlar, siborg insansı tipi bir platformdan, benzer sürü 

zekasına sahip sürü tipi bir sisteme kadar değişebilmektedir (Ashrafian, 

Darzi, & Athanasiou, 2015). 

Laparoskopik cerrahiye kıyasla robotik cerrahinin rolü, esas olarak 

yüksek maliyet ve şüpheli cerrahi sonuçlar nedeniyle tartışmalıdır. 

Buna rağmen robotik cerrahi, en son teknolojiye tutkuyla bağlı olan 

sağlık kuruluşlarına ve cerrahlara çekici gelmeye devam etmektedir. 

Astronomik maliyet bir dezavantaj olsa da; kurulumu daha kolay ve 

daha hızlı olan, deneyimle daha da geliştirilebilen ve cerrahi robotların 

üretiminde kaybolan tekel ile daha düşük yatırım maliyetine sahip 

platformların üretilebileceği kabul edilmektedir. Periton boşluğundaki 

robotik cerrahi oldukça kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve teknolojinin 

seçilen operasyonlarda yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Robotlar on yılı 
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aşkın süredir kolorektal cerrahide kullanılmaktadır. Sistematik bir 

derlemede rektal cerrahide tekrar açılma oranının, robotik cerrahi tercih 

edildiğinde daha düşük olduğu sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, ne 

rektal ne de kolonik cerrahide ameliyat süresi, morbidite ve onkolojik 

sonuçlarda bir fark bulunamamıştır. Üst gastrointestinal cerrahiye 

gelince, özellikle gastrektomi ve özofajektomi gibi onkolojik 

ameliyatlar söz konusu olduğunda, laparoskopik cerrahiye göre robot 

kullanımının faydası çok daha azdır. Öte yandan, perforasyon oranlarını 

azalttığı Heller miyotomi gibi hassasiyetin çok önemli olduğu iyi huylu 

üst gastrointestinal ameliyatlarda kesin yararlar gösterilmiştir. Bariatrik 

cerrahi alanında robotlar, intrakorporeal sütür atmayı kolaylaştırarak 

Roux-en-Y gastrik by-pass’ta (RYGBP) dik öğrenme eğrisinin 

azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca zımba kullanımını ortadan 

kaldırarak, robotik cerrahinin laparoskopik RYGBP'ye kıyasla 

potansiyel olarak uygun maliyetli hale getirmektedir (Clark et al., 2011; 

Delaney, Lynch, Senagore, & Fazio, 2003; Hagen et al., 2012; Kanji, 

Gill, Shi, Birch, & Karmali, 2011; Leroy et al., 2011; Markar, 

Karthikesalingam, Venkat‐Ramen, Kinross, & Ziprin, 2011; Melvin, 

Dundon, Talamini, & Horgan, 2005; Woo et al., 2011). 

Hepatobiliyer cerrahide robotik cerrahilerin laparoskopik cerrahiye 

kıyasla net bir üstünlüğü gösterilememiştir. Bununla birlikte, pankreas 

kanserlerinde daha yüksek radikal R0 rezeksiyon oranlarının elde 

edilmesinde faydalı olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır. Karaciğer 

rezeksiyonu ile ilgili bir sonuca varmak için yeterli deneyim mevcut 
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değildir (Breitenstein et al., 2008; Chen et al., 2013; Giulianotti et al., 

2011) 

Yeni araştırmalarda, robotik ve laparoskopik ventral fıtık onarımı 

arasında ameliyat sonrası 90 günlük hastanede kalma günleri arasında 

bir fark olduğuna dair kanıt bulunamamıştır. Bu noktada araştırmacılar, 

bulgularını ve bunun ameliyatın geleceği için ne anlama geldiğini 

tartışmaktadır. Robotik cerrahinin gelecekte cerrahinin ayrılmaz bir 

bileşeni olacağına ve birçok ortamda endoskopik ve açık yaklaşımların 

yerini alacağına inanılmaktadır. Ancak, dönüşümün her aşamasında ve 

farklı klinik uygulamalarda robotik cerrahi için güvenli bir rol 

belirlemek amacıyla geçiş dikkatlice izlenmeli, riskler ve faydalar 

titizlikle değerlendirilmeli ve maliyet-fayda analizleri yapılmalıdır. 

Hasta güvenliğini sağlamak için yüksek kaliteli araştırmalarla 

desteklenen inovatif teknolojileri benimsemeye özen gösterilmelidir, 

çünkü pek çok inovatif gelişme, uygun şekilde kontrol edilen 

çalışmalarda değerlendirildiğinde mevcut uygulamalara göre avantaj 

göstermemektedir (Olavarria et al., 2020) 

Robotik cerrahiyi savunan bir kısım cerrah, deneyimlerine ve algılanan 

göreceli avantajlarına dayanan güçlü bir desteğe sahipken, bu desteğe 

sahip olmayan diğerlerinin robotik cerrahinin endüstri tarafından 

pazarlamasından etkilenmiş olabilecekleri değerlendirilmektedir. Öte 

yandan eleştirmenler; kullanıcıların bu teknolojinin avantajlarını 

abarttığını ve sınırlılıklarını kabul etmek istemediklerini savunmakta, 

robotun kullanımını destekleyen yayınlanmış araştırmaların çoğunun 

robotik endüstriden fon alan yazarlar tarafından gerçekleştirilen 
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gözlemsel çalışmalardan elde edildiğini iddia etmektedir. Endüstri ve 

yazarlar arasındaki finansal ilişkiler, endüstriye uygun raporlar 

yayınlama olasılığının inanılmaz derecede artmasıyla ilişkilidir. 

Herhangi bir yeni teknolojinin hasta sonuçları üzerindeki gerçek 

faydasını değerlendirirken, bu tür önyargılar dikkate alınmalıdır 

(Cherla et al., 2019; Criss et al., 2019) 

Bazı inovasyon ve teknolojiler tıbbi bakımı ve uygulamasını 

iyileştirirken, diğerlerinin etkisiz ve hatta zararlı olduğu kanıtlanmıştır. 

Son yapılan randomize çok merkezli klinik çalışmalarda mevcut 

robotik platformların hastalarda alınan sonuçlar açısından ölçülebilir 

bir fayda sağladığını ancak yüksek maliyetlerinin sorun olduğunu 

göstermiştir. Yeni ortaya çıkan teknolojilerin ve tedavi stratejilerinin 

değeri, ancak yüksek kaliteli araştırmalarla titizlikle takip edilerek 

değerlendirilebilir. Sağlık hizmetindeki çoğu birey aynı inancı 

paylaşmaktadır. İnovasyon olarak kabul edilen yeni bir cerrahi cihazın 

veya tekniğin en yüksek nitelikte araştırmalar yoluyla kapsamlı bir 

değerlendirme gerektirdiği aşikârdır (Biffl et al., 2008; Prabhu et al., 

2020) 

Robotik platformlar daha iyi, daha hızlı ve daha ucuz araçlar haline 

rekabeti artırarak dönüşebilir. Rekabetçi pazarlar, teknoloji geliştirme 

ve yeniliğin merkezi bir yönünü teşkil etmektedir (Edwards G, 2020; 

Frohman, 1982) 

Mevcut robotik platformlar prostatektomi gibi diğer cerrahi 

müdahalelerde önemli rol oynasa da bazı cerrahi prosedürler için hazır 
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olmadıkları düşünülmektedir. Robotik platformların klinik ve 

ekonomik faydaları veya en azından eşdeğerlikleri ispat edilmelidir. O 

zamana kadar, robotik platformların aktif olarak randomize kontrollü 

çalışmalar yapan merkezlerde kullanılması gerektiği savunulmaktadır 

(Edwards G, 2020). 

Günümüzün en yaygın kullanılan robotik cerrahi sistemi olan Da Vinci 

cerrahi sistemi, cerrahın gelişmiş bir alet seti ve cerrahi alanın 3D 

yüksek çözünürlüklü görünümü ile minimal invaziv cerrahi yapmasına 

yardımcı olmaktadır. Da Vinci ile minimal invaziv cerrahi, üroloji ve 

jinekoloji prosedürlerinde ve diğer bazı prosedürlerde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Cerrahların Da Vinci'yi kullanmasının bir nedeni, 

daha iyi sonuçlar sağlayabilmesidir. Örneğin iyi huylu tümörlere 

yapılan operasyonlar için histerektomiye bağlı komplikasyonların 

sayısını azaltmaktır. Yayınlanmış çalışmaların bir incelemesi, Da Vinci 

ile bu prosedürü uygulayan hastaların, açık ve laparoskopik ameliyat 

olan hastalara kıyasla daha az komplikasyon yaşayabileceğini 

göstermektedir (Ho et al., 2011; Lim et al., 2016). 

Geçmişte, doktorların kalp ameliyatı yapabilmelerinin tek yolu açık 

ameliyattır. Açık kalp ameliyatı, göğsün ortasından aşağı doğru uzun 

bir kesi gerektirmektedir. Cerrahlar ayrıca göğüs kemiğini kesmeli ve 

doktorların kalbi görmesine ve üzerinde çalışmasına izin vermek için 

göğüs kafesini açmalıdır. Açık kalp ameliyatı hala yapılsa da cerrahlar 

artık minimal invaziv yaklaşımlar kullanan prosedürler 

uygulayabilmektedir. Koroner arter by-pass cerrahisi için iki minimal 

invaziv cerrahi yaklaşım, torakoskopik cerrahi veya Da Vinci ile 
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robotik yardımlı cerrahidir (Şekil 9). Bunlar, doktorların cerrahi 

ekipmanı yerleştirmek için kullandıkları birkaç küçük kesi ve 

görüntüleme için bir kamera gerektirir. Torakoskopik kalp cerrahisinde 

doktorlar, bir video ekranında toraskoptan (kamera) büyütülmüş 

görüntüleri izlerken ameliyat yapmak için özel uzun saplı aletler 

kullanmaktadırlar. Mitral kapak onarımı için torakoskopik cerrahi ve 

robotik yardımlı cerrahi kullanılabilir. Üçüncü bir minimal invaziv 

seçenek, mitral kapağı bir kateter kullanarak onarmaktır (Centers for 

Disease Control and Preventation., 2020; National Heart Lung and 

Blood Institute., 2020). 

Yayınlanmış çalışmaların bir incelemesi, da Vinci teknolojisi ile 

histerektominin potansiyel faydalarının şunları içerdiğini 

göstermektedir: 

• Açık ve laparoskopik ameliyatı olan hastalara kıyasla hastalar daha 

az komplikasyon yaşayabilir. 

• Hastalar açık olan hastalara göre daha kısa bir zaman için 

hastanede kalabilir. Laparoskopik ve vajinal ameliyatı gibi. 

• Cerrahların da Vinci ile ameliyat yaparken, laparoskopik 

ameliyata kıyasla açık bir prosedüre geçme olasılığı daha 

düşüktür. 

• Da Vinci ile açık bir prosedüre kıyasla tek veya birkaç küçük kesi 

ve ameliyattan sonra bir veya birkaç küçük yara izi kalmaktadır 

(Ho et al., 2011; Lim et al., 2016; Scandola, Grespan, Vicentini, 

& Fiorini, 2011) . 
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Şekil  9. Vinci Xi Cerrahi Sistem (A) robotik kollar, (B) konsol, (C) ameliyat ortamı 

 

Kaynak: Ashrafian, H., Clancy, O., Grover, V., & Darzi, A. (2017). The evolution of 

robotic surgery: surgical and anaesthetic aspects. BJA: British Journal of 

Anaesthesia, 119(suppl_1), i72-i84. 

Robotik cerrahi pahalıdır ve ciddi seviyede uzmanlık gerektirmektedir. 

Dünyanın bazı yerlerinde, sağlık teşkillerinde robot kullanılması 

durumunda, sağlık hizmetlerinin karşılanamaz hale gelmesi 

kaçınılmazdır. Robotun, standart laparoskopik veya açık operasyonlara 

kıyasla inkâr edilemez klinik ve uygun maliyetli avantaja sahip olduğu 
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prosedürler geliştirmek için çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır (Diana 

& Marescaux, 2015). 

Robotların, ezberci manipülasyon görevlerini yerine getirmede 

insanlara göre birçok avantajı vardır. Doğruluğu ve tekrarlana bilirliği, 

robotların 1970'lerde endüstriyel sektördeki pazara açık bir ekonomik 

fayda ile girmesine izin vermiştir. Bununla birlikte, cerrahide ortam 

genellikle endüstride olduğundan çok daha az yapılandırılmıştır ve bu, 

mevcut robotik cihazlardaki önemli güç geri beslemesi kaybı 

(haptikler) ve uyarlana bilirlik eksikliği gibi bazı zayıflıkların altını 

çizmektedir. Bir yapay kalça ekleminin femoral bileşenini kabul etmek 

için bir femur şaftını frezelemek için RoboDoc Cerrahi Sisteminin 

kullanılması, stereotaktik bir biyopsi gibi robotik bir aletin ideal bir 

uygulamasıdır. Ancak şu anda bir robotu otonom olarak splenektomi 

gerçekleştirecek şekilde "programlamak" mümkün değildir. Bununla 

birlikte, bu sınırlamalar robotların ameliyathanede kullanışlı olmasını 

engellemez; oldukça önemli insan girdisine ve rehberliğe ihtiyaç vardır. 

Bu durumda, cerrahi robotlar, endüstriyel otomasyon örneğinin aksine, 

insanların yerini almaktan ziyade "insan yeteneklerini genişleten veya 

geliştiren aletler/cihazlar” olarak görülebilir. Tablo 1, ameliyatla ilgili 

olarak insanlara kıyasla robotların güçlü ve zayıf yönlerini 

özetlemektedir (Camarillo et al., 2004). 
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Tablo  1. İnsanlara kıyasla robotların güçlü ve zayıf yönleri 

Cerrahlar Robotlar 

Avantajları 
• Görev çok yönlülüğü 

• Yargı deneyimi 

• El-göz koordinasyonu 

• Milimetre-santimetre ölçeğinde 
el becerisi 

• Kusursuz veri füzyonlu birçok 
sensör 

• Kapsamlı ve çeşitli niteliksel 
bilgileri hızla işlemesi 

• Tekrarlanabilirlik 

• Kararlılık ve doğruluk 

• İyonlaştırıcı radyasyona toleranslı 
• Çeşitli sensörler 
• Belirli ortamlar için optimize 

edilmiştir 
• Mekânsal el-göz dönüşümleri 

kolaylıkla halledilir 

Dezavantajları 
• Titreme 

• Yorgunluk 

• Belirsizlik 

• Beceri, yaş ve ruh halindeki 
değişkenlik 

• Nicel bilgileri kolayca 
işleyememe 

• Milimetre altı ölçekte etkisiz 

• Pahalı 
• Hantal 

• Büyük 

• Nitel bilgileri işleyememe 

• Çok yönlü değil 
• Teknoloji hala gelişme aşamasında  

 

ELEKTROCERRAHİ 

Elektrocerrahi aletler, cerrahlar tarafından en sık kullanılan 

araçlardandır (Peprah & Spry, 2019). Bu cihazlar tarafından sağlanan 

faydalar; 

• Ameliyat sonrası ağrıların azalması, 

• Ameliyat sırasında kanamanın azalması, 

• Ameliyat sonrası kanama riskinin azalması, 

• Ameliyatın daha hızlı tamamlanması, 
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• Daha hassas kesiler yapma yeteneği olarak sıralanabilir (Lane, 

Dworkin-Valenti, Chiodo, & Haupert, 2016). 

Elektrocerrahi, dokuyu kesmek, pıhtılaştırma sağlamak veya kurutmak 

için yüksek frekanslı alternatif elektrik akımının biyolojik dokuya 

uygulanması şeklinde tanımlanmaktadır. Elektrocerrahi cihazlardan, 

ameliyathanelerde ve ayakta tedavi uygulamalarında gerçekleştirilen 

cerrahi operasyonlar sırasında kanı durdurma amaçlı olarak sıklıkla 

faydalanılmaktadır. Elektrocerrahi, hedef dokuların rezeksiyonu, 

kesilmesi, hemostazı ve cansızlaştırılmasını sağlamak için çeşitli termal 

etkiler yaratma amacıyla elektriği kullanan bir tekniktir. Tüm 

elektrocerrahinin terapötik temeli, tipik olarak bir elektrocerrahi 

jeneratörü veya ünitesi tarafından oluşturulan yüksek frekanslı bir 

alternatif akım sonucu hücresel düzeyde termal enerji üretimidir. Bu 

işlem esnasında üretilen ısı, doku içindeki elektrik akışına karşı 

gösterilen direnç sonucudur. Nöromüsküler yanıtlardan ve şoklardan 

kaçınmak için evlerde kullanılan 60 Hz’lik akım yerine, akımın pozitif 

ve negatif arasında saniyede 100.000 defadan fazla (100.000 Hz’lik 

frekans) değiştiği bir elektrik akımı kullanılmaktadır. Bu teknik 

"elektrokoter" olarak adlandırılmamalıdır zira elektrokoter, yalnızca 

elektrikle yakma işlemini ifade ettiğinden hatalı bir tanımlama 

olacaktır. Elektrocerrahi kesme işleminin yanında koagülasyon da 

sağlamaktadır. Bu da elektrocerrahiyi terapötik koagülasyon, 

rezeksiyon ve doku ablasyonu sağlamak için ideal bir teknik durumuna 

getirmektedir. Hedeflenen doku içinden geçen elektrik akımı gereken 

seviyeye ulaştığında hücresel sıvı hızla ısınmakta, bu da hücresel 
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membranların kaynama ve patlamasına sebep olmaktadır. Bu şekilde 

açığa çıkan enerji bıçak veya tel boyunca ilerletildiğinde elektrocerrahi 

kullanılarak kesi yapılabilmektedir. Akım yoğunlukları daha düşük 

olduğunda, daha az yoğun bir reaksiyon gerçekleşmekte, bu da dokunun 

koagülasyonuna ve kesi olmaksızın dokunun kurumasına sebep 

olmaktadır. Dokuda ulaşılan ısı seviyesine bağlı olarak: 

• İntracellüer sıcaklık 60 santigrat derece: Hücrede ani ölüm, 

• İntracellüer sıcaklık 60 - 90 santigrat derece: Dokunun kuruması, 

proteinlerin koagülasyonu. 

• İntracellüer sıcaklık 100 santigrat derece: Hücre içeriği sıvıdan 

gaza dönüşür, hacimsel genişleme ve patlama şeklinde 

buharlaşma gerçekleşir. 

Elektrocerrahi; poliplerin çıkarılması, kanamanın durdurulması ve 

doku rezeksiyonu gibi endoskopik uygulamalarda yaygın kullanıma 

sahiptir. Elektrocerrahi prosedürler, esnek duodenoskopların ve 

küçültülmüş elektrocerrahi cihazların geliştirilmesiyle birlikte; ERCP 

uygulamalarında, sfinkterotomi, tümör ablasyonu ve intrakorporeal 

taşların eritilmesinde kullanıma girmiştir (Şekil 10) (Meeuwsen et al., 

2017).  
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Şekil  10. Elektrocerrahi üniteleri 

 

Kaynak: Cordero, I. (2015). Electrosurgical units–how they work and how to use 

them safely. Community eye health, 28(89), 15. 

Elektrocerrahi forseps ile uygulandığında; dokuların kurutmasını ve 

kanamanın durdurulmasını sağlamaktadır. Süreç teknik olarak bir 

elektrokoagülasyon sürecidir. Buharlaştırma işlemi doku hedeflerini 

kesip çıkarmak için kullanılabilir. Buharlaştırma, kesme, kurutma ve 

pıhtılaşma işlemleri diğer işlemlere kıyasla düşük voltajlı akımlarla 

gerçekleştirilirken, fulgurasyon (tümörü tabanından yakma) işlemi 

daha yüksek voltajlı akımlarla gerçekleştirilmektedir. Fulgurasyon, 

yüksek voltajlı akımının dokuya arklanmasıyla oluşturulan yüzeysel bir 

koagülasyon türüdür (Meeuwsen et al., 2017). 

Elektrokoter termal koter olarak da bilinmektedir. Elektrokoter ısı 

üreten metal bir tel elektrottan akımın geçirildiği işlemi ifade 

etmektedir. Isıtılmış elektrot hemostaz veya doku yıkımı sağlamak için 

canlı dokuya uygulanmaktadır. Elektrokoter, birçok cerrahi alanında, 

küçük cerrahi işlemlerde kullanılmaktadır. Elektrokoter işleminin bazı 

dezavantajları aşağıda sıralanmıştır: 

• Yüksek sıcaklığının dokularda meydana getirdiği termal hasar, 

• Bisturiye kıyasla azalmış cerrahi hassasiyet, 
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• Elektrokoter uygulanan yapıya bitişik yapılarda potansiyel 

yaralanma, 

• Uzayan yara iyileşme süresi, 

• Enflamasyon ve sıvı sekestrasyonunun artmasına sekonder olarak 

seroma oluşumu, 

• Ameliyat sonrası enfeksiyon ve benzeri komplikasyon riskinde 

artış (Isik, 2011; Ismail et al., 2017). 

Pulsed Electron Avalanche Knife (PEAK) Plasma Blade elektrokoter 

gibi yüksek ısı uygulama prensibiyle çalışan cihazların sebep olduğu 

doku hasarını engellemek için geliştirilmiş yeni bir elektrocerrahi 

teknolojisidir. PEAK Plasma Blade’in çalışma prensibi yalıtılmış bir 

elektrotun kenarı boyunca elektriksel plazma oluşturmak için yüksek 

yoğunluklu radyofrekans darbeleri kullanılması şeklindedir. 

Geleneksel elektrocerrahi cihazlarına göre eş zamanlı hemostaz 

ve daha az sekonder termal hasar ile dokuyu kesmek için darbeli 

radyofrekans plazma deşarjları kullanan düşük ısı üreterek çalışan 

bir doku diseksiyon cihazıdır. PEAK PlasmaBlade kullanımının 

kulak, burun ve boğaz cerrahisi gibi bazı alanlarda güvenli ve 

uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak kardiyak implante 

edilebilir elektronik cihaz uygulamaları gibi bazı prosedürlerde, 

geleneksel elektrokoter yerine PEAK PlasmaBlade kullanımına 

ilişkin veriler oldukça sınırlıdır  (Kaya, Totzeck, & Rassaf, 2017; Tan 

et al., 2019). 
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YAPAY ZEKA 

Yapay zeka (AI), bilgisayar sistemlerine normalde insan zekası 

gerektiren görevleri yerine getirme yeteneği kazandırmak için teorileri 

ve matematiksel algoritmaları kullanan bilimsel bir yaklaşımdır 

(McCarthy & Hayes, 1981). İşleme hızı, bulut depolaması ve açıklamalı 

büyük verilerin kullanılabilirliğindeki büyük gelişmeler, çeşitli 

sektörlerde yapay zekanın kullanımını büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. 

Sağlık hizmetlerinde yapay zekanın klinik iş akışları, hasta sonuçları ve 

doğru görüntü yorumlama üzerinde önemli ve olumlu bir etkiye sahip 

olacağı öngörülmektedir (Korndorffer Jr et al., 2020). 

Cerrahi mesleğinde AI, cerrahi videoları analiz etmek için bir araç 

olarak önemli bir popülerlik kazanmıştır. Hem endüstri hem de 

akademik gruplar, cerrahi kaliteyi ve hasta sonuçlarını iyileştirmek için 

karar desteği sağlama nihai hedefi ile cerrahi videoları verimli bir 

şekilde toplama, saklama ve analiz etmenin yollarını araştırmaktadırlar. 

Yakın tarihli bir cerrahi veri bilimi konferansında, bilgisayar 

bilimcileri, mühendisler ve cerrahlar, AI'nın cerrahide kullanımının 

önündeki tek ve en önemli engelin 1000'den fazla girişten büyük cerrahi 

veri setlerine erişim olduğu konusunda ortak bir görüşe varmışlardır 

(Maier-Hein et al., 2017). Verilere erişim olmadan, veri analitiği 

yaklaşımlarını, veri işleme standartlarını ve kullanıcı geri bildirimlerini 

geliştirmek ve doğrulamak zordur. 

Tıptaki son gelişmeler sayesinde AI, MYCIN (bakterilerin neden 

olduğu hastalıklar konusunda uzman bir doktorun verebileceği teşhis ve 
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tedavi yöntemini bildiren bir bilgisayar programı) sisteminin 

gelişiminin ilk yıllarından bu yana klinik karar vermeyi desteklemede 

önemli bir rol oynamıştır. AI artık risk tabakalaşması, genomik, 

görüntüleme ve teşhis, hassas tıp ve ilaç keşfi için giderek daha fazla 

kullanılmaktadır. AI, yakın zamanda cerrahi bilimlerinde de etkin 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. Hem preoperatif hem de intraoperatif 

planlamada; görüntüleme ve navigasyonda sağlanan erken tespit 

teknikleri ile yapılan operasyonlar daha başarılı olmakta ve bu başarının 

altında yapay zekâ teknolojisi yatmaktadır. Robotik kullanımın arttığı 

cerrahi bilimlerinde AI’nın, gerçek zamanlı algılamayı robotik kontrole 

bağlayan karmaşık işlevler geliştirerek bu alanı dönüştürmesi 

beklenmektedir. Yapay zekâ ve robotik sistemlerinin birbirlerine 

entegre olması ile cerrahi robotlar, karmaşık çevreyi algılayabilir ve 

anlayabilir, gerçek zamanlı karar verme işlemlerini gerçekleştirebilir ve 

istenen görevleri artan hassasiyet, güvenlik ve verimlilik ile 

gerçekleştirebilmektedir. Cerrahların mevcut tıbbi kayıtlara ve 

görüntülemeye dayanarak uygulayacağı cerrahi prosedürü operasyon 

öncesi planlaması başarı için çok önemlidir. X-ışını; CT, ultrason ve 

MRI, klinik uygulamada kullanılan en yaygın görüntüleme 

yöntemleridir. Tıbbi görüntülemeye dayalı rutin görevler arasında yer 

alan anatomik sınıflandırma, algılama, segmentasyon ve kayıt 

işlemlerinde AI’nın devreye girmesi, insan kaynaklı hataları minimize 

edebilecektir. Ayrıca, bilgisayar destekli intraoperatif rehberlik her 

zaman minimal invaziv cerrahinin temel taşı olmuştur. Öğrenme 

stratejileri, ameliyatta gelişmiş görselleştirme ve lokalizasyon 
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sağlamak için intraoperatif rehberliğin geliştirilmesine kapsamlı bir 

şekilde entegre edilmiştir. Son çalışmalar dört ana kısma ayrılabilir: 

• Şekil somutlaştırma, 

• Endoskopik navigasyon, 

• Doku izleme, 

• Artırılmış gerçeklik (AR) (Şekil 11). 

Preoperatif ve intraoperatif olarak elde edilen multimodal veriler, çeşitli 

cerrahi uygulamalar için denetimli veya denetimsiz öğrenme tabanlı 

tekniklerde kullanılmaktadır (Zhou, Guo, Shen, & Yang, 2020).  

Şekil  11. Minimal invaziv cerrahide bilgisayar destekli intraoperatif kılavuzluk için 
AI teknikleri 

 
Kaynak: Zhou, X. Y., Guo, Y., Shen, M., & Yang, G. Z. (2020). Application of artificial 

intelligence in surgery. Frontiers of Medicine, 1-14. 

AI tekniklerinin geliştirilmesi sayesinde, cerrahi robotlar minimal 

invaziv cerrahi sırasında insanüstü performans elde edebilmaktedir. 

AI’nın amacı cerrahi robotik sistemlerin; karmaşık in vivo ortamlarını 

algılama, karar verme ve istenen görevleri artırılmış hassasiyet, 
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güvenlik ve verimlilikle gerçekleştirme kapasitelerini artırmaktır. Şekil 

12'de gösterildiği gibi robotik ve otonom sistemler için kullanılan 

yaygın AI teknikleri dört açıdan incelenmektedir:  

1. Algılama, 

2. Bölgeselleşme ve haritalama, 

3. Sistem modelleme ve kontrol, 

4. İnsan - robot etkileşimi. 

Şekil  12. Algılama, yerelleştirme ve haritalama, sistem modelleme ve kontrol ve 
insan-robot etkileşimi dahil cerrahi robotik için yapay zekâ teknikleri. 

 
Kaynak: Zhou, X. Y., Guo, Y., Shen, M., & Yang, G. Z. (2020). Application of artificial 

intelligence in surgery. Frontiers of Medicine, 1-14. 

Sağlık sektöründe yapay zekâ teknolojisi yaygın kullanımı hala sınırlı 

olmasına rağmen göğüs cerrahları AI teknolojisinin doğrudan veya 

radyoloji, patoloji ve solunum tıbbı gibi tıbbi alanlar aracılığıyla dolaylı 
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kullanımı yoluyla günlük uygulamalarını etkileyebilecek yeni fırsatlar 

yakalamışlardır. Doktorların ve cerrahların, sağlık hizmetlerini nasıl 

etkilediğini anlamak ve bu teknolojiyle etkileşim kurma yollarını 

değerlendirmek için temel bir AI bilgisine sahip olmaları önemlidir. 

Aslında, ilgili tıbbi uzmanlık alanlarındaki sinerji ve makineler ve 

cerrahlar arasındaki sinerjik ilişkiler, yapay zekanın cerrahi bakımı 

artırmadaki yeteneklerini muhtemelen hızlandıracaktır (Etienne et al., 

2020). 

Şekil 13, AI'nın göğüs cerrahisindeki potansiyel uygulamalarına genel 

bir bakış sağlamaktadır. 

Şekil  13. Yapay zekanın klinik olarak göğüs cerrahisindeki potansiyel uygulamaları 

 
Kaynak: Etienne, H., Hamdi, S., Le Roux, M., Camuset, J., Khalife-Hocquemiller, T., 

Giol, M., ... & Assouad, J. (2020). Artificial intelligence in thoracic surgery: past, 

present, perspective and limits. European Respiratory Review, 29(157). 

Yapay zeka bazı uzmanlık alanlarında günlük uygulamaları 

değiştirmeye başlamış olan çok çeşitli olanaklar sunmaktadır ancak AI, 

uygun olmayan veya yanlış risk değerlendirmesi, tedavi önerileri, teşhis 
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hatası veya gizlilik ihlalleri açısından önemli riskler de 

oluşturabilmektedir (Matheny, Whicher, & Israni, 2020). 

Gerçek potansiyelinden yararlanarak, bir robotun önceden 

programlanmış görevleri yerine getirebileceği veya bir geri bildirim 

hattıyla kendi deneyimlerinden öğrenebileceği (pekiştirmeli öğrenme) 

bir robotik cerrahi çağına hızla yaklaşmaktayız (Peters, Armijo, Krause, 

Choudhury, & Oleynikov, 2018). Bu robotlarda otomasyon, yapay sinir 

ağlarının uygulanmasıyla tasarlanan, tanımlanan ve sürekli olarak 

geliştirilen derin öğrenme modelleri tarafından yönlendirilecektir. 

Yapay sinir ağları, biyolojik sinir sisteminin dijital eşdeğerdir. Yapay 

sinir ağları ile inşa edilen derin öğrenme modelleri, otonom robotlar 

oluşturmak için ara aşamadır. Akıllı bir robot, bir cerrah veya robot 

tarafından otomatik olarak denetlenen bir görevi yerine getirmek için 

organları, dokuları ve cerrahi hedefleri tanıyacak ve böylece insan 

performansını tamamlayacaktır. Derin öğrenme modelleri oluşturmak 

için büyük miktarlarda yüksek kaliteli açıklamalı veri gerekli olacaktır 

ve ideal olarak, bu veriler tek tip standartlara göre birden fazla 

merkezden elde edilecektir. Bu merkezlerin neler olduğu Şekil 14’de 

gösterilmiştir (Bhandari, Zeffiro, & Reddiboina, 2020).  

Otonom robotların öncüleri olan çok merkezli veri yakalama, 

oluşturma, test etme ve derin öğrenme modellerini doğrulama süreci. 

((a) Bireysel merkez veri yakalama; (b) güvenli bulut ortamında 

birleştirilmiş veri mühendisliği ve model oluşturma ve (c) model 

yerleştirme ve doğrulama için geri bildirim döngüsü) 
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Şekil  14.  Veri Yakalama ve derin öğrenme modellerinin oluşturulması için bir 
şematik. 

 
Kaynak: Bhandari, M., Zeffiro, T., & Reddiboina, M. (2020). Artificial intelligence 

and robotic surgery: current perspective and future directions. Current opinion in 

urology, 30(1), 48-54. 

Derin öğrenme modellerinin klinik kullanım için uygulandıklarında 

kendi kendilerine öğrendikleri ve öğrenmeyi insan beyninden daha hızlı 

gerçekleştirdikleri gözlemlenmiştir. Sürücüsüz bir otomobil, verileri 

birden çok kaynaktan sürekli olarak yakalamakta, işlemekte ve böylece 

kendi performansını sürekli olarak geliştirmektedir. Benzer şekilde 

cerrahi verilerin, harici ve dâhili videolar aracılığıyla ve anestezi 

sırasında hastayı izlemek için kullanılan makinelerden doğrudan bir 

besleme olarak intraoperatif sensörler aracılığıyla toplanması 

mümkündür (Chand, Ramachandran, Stoyanov, & Lovat, 2018). Bu 

sensörler ayrıca potansiyel olarak kan damarlarını, sinir hücrelerini, 

tümör sınırlarını veya görselleştirilmesi zor olabilecek diğer önemli 

yapıları da vurgulayabilir (Rai, 2018)(Institute of Medicine Committee 

on Quality of Health Care in, 2000). İlgili kaynaklardan elde edilen 
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devasa veriler son derece zengindir ve cerrahi performans 

göstergelerinin altını çizme konusunda muazzam bir potansiyel 

barındırmaktadır. Bu büyük veriyle oluşturulmuş derin öğrenme 

modelleri beklenmedik olayları öngörebilmekte ve buna bağlı olarak 

cerraha olası komplikasyonlara müdahale etme fırsatı vermektedir. 

Fütürist robotik sistemler, konsolda oturan belirli bir cerrahın varlığını 

tanıyabilecek ve bir kişinin gerçek zamanlı olarak görüntülenen 

prosedürle ilgili küresel verilerin arka planında kendi analiz edilen 

performans verilerine anında erişimini sağlayabilecek ve daha akıllı 

cerrahi kararların ortaya çıkmasını sağlayacaktır (Bhandari et al., 

2020). 

Bulut hizmetlerinin ve 5G internetin ortaya çıkmasıyla, makine-makine 

ve makine-insan, insan-insan arasında anında bilgi alışverişi daha kolay 

hale gelmiştir (S. S. Y. Kim, Dohler, & Dasgupta, 2018). Büyük verinin 

büyük görüntü deposu ve geçmiş vaka bilgilerinin kitaplıkları ve usta 

cerrahların deneyimi, sağlam derin öğrenme modelleri oluşturmanın 

zengin bileşenleridir. Ameliyat sırasında optimal cerrahi planlamayı ve 

etkili navigasyonu kolaylaştırmak için 3D sanal ve basılı 

rekonstrüksiyonlar ve 2D kesitsel görüntüleme giderek daha fazla 

benimsenmiştir. Yine başka bir yaklaşımda, floresan bir boya olan 

indocyanine green, ameliyat sırasında vasküler ve diğer anatomik 

yapıları tanımlamak için iyi tolere edilen bir teknoloji olarak ortaya 

çıkmıştır. Son zamanlarda, derin öğrenme modelleri cerrahi bir kılavuz 

olarak ameliyat öncesi görüntüleme rekonstrüksiyonu için bir araç 

olarak kullanılmıştır (Porpiglia et al., 2018; Veccia et al., 2020) 



80 | Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜZEL 

 

 

Verilerin çoğu yakalanmamış veya kullanılmamış olmasına rağmen 

sağlık hizmetlerinin, 2020 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde 

yıllık %48 büyüyen 2314 eksabayt (bir milyar gigabayt) veri üretmesi 

beklenmektedir. Şu anda, anlamlı bir şekilde kullanılmaya hazır 

olmayan depolarda bulunan yapılandırılmamış, heterojen verilere 

sahibiz. Verilerin düzenlenmesi ve temizlenmesi, emek yoğun, son 

derece maliyetli ve zaman alıcı bir iştir (Peters et al., 2018). 

Büyük veri, sağlık hizmetlerinin sunulma biçiminde devrim yaratacak 

ve hasta sonuçlarını önemli ölçüde değiştirme potansiyeline sahip 

olacaktır. Büyük verilerin nasıl yorumlandığı, doktor eğitimine ve 

hastane altyapısına nasıl entegre edildiği ve sonunda hasta bakımına 

nasıl uygulandığı konusunda pek çok zorluk mevcuttur. Halihazırda 

geçişi kolaylaştırmak ve birçok engeli gidermek için birkaç alanda 

farklı çabalar devam etmektedir. Çok uzak olmayan bir gelecekte, aynı 

hastalık sürecine sahip hastalar, kendi transkriptomiklerine, 

proteomiklerine, mikrobiyomiklerine ve metabolomiklerine göre özel 

olarak hazırlanmış çok farklı tedaviler alabileceklerdir (Mathias, 

Lipori, Moldawer, & Efron, 2016). 

Günümüz medikolegal ikliminde ve veri bilincine sahip toplumda, 

böyle bir depoyu düzenlemek, astronomik karmaşıklığın ve maliyetin 

bir çabasıdır. Bilimsel inovasyona yatırım yapmak ile iş arasındaki 

dengeyi sağlamak, teknoloji şirketleri için bile zor olduğundan, otonom 

cerrahi robotlar inşa etmenin ayrılmaz bir parçası olan bu tür bilgi 

depolarını kullanmak da oldukça zordur. Hastaların rızasını almak 

(mevcut ve geçmiş), yasal ve etik bir mayın tarlası olma potansiyeline 
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sahip zorlu bir görev olacaktır. Bunun bir sonucu olarak, dünya 

çapındaki yapay zekâ araştırmacılarının yüksek kaliteli cerrahi verilere 

erişimleri son derece sınırlıdır. Bu, otonom robotik cerrahinin büyümesi 

için kaçırılmış bir fırsat olabilir. Yapay zekâ teknolojisi, tüm vaatlerine 

rağmen, büyük zorluk ve tuzakları içinde barındırmaktadır. Tıpta yapay 

zekanın geleceği, mahremiyet ve verilerin gizliliğinin güvencesine 

bağlıdır. Bir algoritmanın kötü emellere alet edilmesi riski insanlara 

büyük ölçekte zarar verebilir. Birey hakları, yüksek güvenlik 

platformları ve potansiyel hükümet müdahalesi ile birlikte yeni sağlık 

verisi sahipliği modelleri, bilimin ilerlemesi ile bireysel hastanın 

hakları arasında doğal gerilim yaratabilecektir (Bhandari et al., 2020). 

SANAL GERÇEKLİK VE ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK 
UYGULAMALARI 

Sanal gerçeklik (Virtual Reality-VR), stereoskopik 3D kameralar ve 

artırılmış gerçeklik (Augmented Reality- AR) kameralardaki 

gelişmeler, önümüzdeki yıllarda takip etmeye değer robotik cerrahi 

inovasyon alanlardan bazılarıdır. Geleneksel kameralar iki boyutludur 

ve derinlik algısı yoktur. Şu anda da Vinci robotik kameranın üç 

boyutlu görselleştirme yeteneği vardır, ancak bu teknolojiyi 

laparoskopik kameraya genişletmenin bazı zorlukları bulunmaktadır. 

Bazı firmalar, 3D görselleştirme özelliğine sahip video destekli bir 

kamera sunsa da, robotik 3D kameranın sağladığı çözünürlükten 

yoksundur. Bazı araştırma grupları, laparoskopik kameralar için AR 

görselleştirme geliştirdiğini bildirmiştir. Burada, preoperatif görüntüler 

sabit bir formatta kaydedilir ve daha sonra laparoskopik kameradan 
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mevcut intraoperatif görüntülerin üzerine bindirilir. Bununla birlikte, 

cerrah normalde dokuları ve organları sürekli olarak manipüle eder, 

gerçekte yukarıda bahsedilen modeli daha az kullanışlı hale getirir. 

Gelecek teknolojiler, ameliyat öncesi görüntüleri hastanın vücut şekline 

göre gerçek zamanlı olarak yeniden oluşturabileceklerini iddia 

etmektedir. 

 

Bahsetmeye değer bir diğer teknoloji de, ayrı bir monitörde 

görüntülenen görüntülerle iki boyutlu olan ve ne yazık ki cerrahları 

gözlerini organdan veya laparoskopik ekrandan ayırmaya zorlayan 

laparoskopik ultrasondur (LUS). LUS ve AR teknolojisinin 

stereoskopik bir 3D kamerada birleştirilmesi ile artık ultrasona maruz 

kalan organı ve anormalliklerini gerçek zamanlı olarak doğrudan 

organın üzerinde görüntüleyebilir ve hassas hareketlerle doğru 

diseksiyon için cerrahi kararlar alabilir. Böylece rezeksiyon kenar 

boşlukları minimumda ancak yeterli tutulur ve 2B görünümde 

görünmeyen çevreleyen yapıları korunur (Hostettler et al., 2010; Kang 

et al., 2014; Leven et al., 2005; Su et al., 2009). 

 

Çalışma ortamlarını iyileştirecek teknolojilerin arayışı içerisinde olan 

cerrahlar genellikle, alanlarının daha iyi bir cerrahi ve hasta deneyimi 

sunmasına olanak tanıyan teknolojilerin ilk uygulayıcılarıdır. Bu tür 

yeniliklere örnek olarak, on yıldan uzun bir süre önce da Vinci robotu 

gibi sistemlerin geliştirilmesine yol açan minimal erişim cerrahisi ve 

robotik cerrahinin ortaya çıkmasına izin veren fiber optikler sayılabilir. 

Bu araçlar tarihsel olarak önemli bir maliyete sahiptir, ancak son on 
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yılda daha ucuz ve giderek daha fazla kullanılabilir hale gelmiştir. 

Gerçek zamanlı görselleştirme platformlarının hızlı gelişimi ve 

minyatürleştirilmesiyle yeni hesaplama paradigmaları ortaya 

çıkmaktadır. Tıbbi uygulamalar ve web tabanlı kaynaklara anında 

erişim artık klinik uygulamalara rehberlik etmektedirler. Bu 

uygulamalar, operasyon sırasında cerraha yüksek doğrulukta görsel-

işitsel veriler sağlayabilen güçlü giyilebilir teknolojilerin 

geliştirilmesine izin vermiştir. Sağlık hizmetlerinde sanal gerçeklik ve 

artırılmış gerçekliğin yakın zamanda ortaya çıkan rolü ve entegrasyonu 

da bu teknolojilerden biridir (Khor et al., 2016). 

Son zamanlarda, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik, başa takılan 

ekranlar, haptik cihazlar ve AR gözlükleri gibi VR / AR cihazlarının 

geliştirilmesiyle artan bir ilgi görmüştür. Tıp, VR / AR'nin en etkili 

uygulamalarından biri olarak kabul edilir (Y. Kim, Kim, & Kim, 2017). 

Sağlık hizmetlerinde sanal VR’nin ilk uygulaması 1990'ların başında, 

cerrahi sırasında karmaşık tıbbi verileri görselleştirmek ve cerrahi 

prosedürleri ameliyat öncesi planlamak için VR kullanımıyla 

gerçekleşmiştir (Chinnock, 1994).  

Dijital çağda cerrahi ortamın sürekli olarak iyileştirilmesi, potansiyel 

yıkıcı teknolojiler olarak vurgulanan bir dizi yeniliğe yol açmıştır. AR 

ve VR, giderek daha erişilebilir hale gelmektedir. Fiyatlarının önemli 

ölçüde uygun hale gelmesi ile birçok alanda olduğu gibi tıbbi kullanımı 

da artmaktadır. Anatomi, intraoperatif cerrahi veya postoperatif 

rehabilitasyon gibi uygulamalarda zaten kendini göstermiştir (Khor et 

al., 2016).   
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Tıpta yer alan psikomotor becerilerin değerlendirilmesi ve eğitimi için 

simülasyon temelli eğitim giderek daha fazla kullanılmaktadır. Yapay 

zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinin uygulanması, büyük miktarda 

veriyi eğitim amaçlı kullanmak için yeni metodolojiler sağlamıştır 

(Mirchi et al., 2020). 

Uzmanlığın bileşenlerini belirlemek için yapay zeka metodolojisinin 

kullanılması, karmaşık görevlerin anlaşılması ve öğretilmesi için 

oldukça uygundur. Sanal gerçeklik cerrahi simülatörleri, her bireyin 

spesifik ameliyat performansından büyük miktarlarda veri üretir. Bu 

veriler, performansı ölçmek ve operatöre otomatik geri bildirim 

sağlamak için analiz edilebilmekte ve damıtılabilmektedir. Bu sadece 

uzmanlığı anlamanın etkili bir yolunu sağlamakla kalmamakta, aynı 

zamanda daha önce fark edilmemiş olabilecek benzersiz beceri 

özelliklerini de ortaya çıkarabilmektedir. Bu kapsamda Şekil 3’te 

gösterilen Sanal Operatif Asistanın Eğtitim Paradigmasındaki A’da 

stajyer, stajyerin dominant elinde simüle edilmiş bir ultrasonik aspiratör 

ve dominant olmayan elinde simüle edilmiş bir bipolar kullanarak 

NeuroVR (CAE Healthcare, Montreal, Quebec, Kanada) platformunda 

simüle edilmiş subpial tümör rezeksiyon senaryosu gerçekleştirir. B’de 

senaryo, sağlıklı beyin bölgelerine (beyaz) minimum hasarla kortikal 

bir tümörün (sarı) çıkarılmasını içerir. C’de simüle edilen görevin 

tamamlanmasının ardından, veriler otomatik olarak kaydedilir ve iki 

monitörde anında geri bildirim sağlamak için Virtual Operative 

Assistant yazılımına yüklenir (Mirchi et al., 2020). Bu çalışmada ana 

hatları verilen Sanal Operatif Asistanı, yapay zeka ve sanal gerçeklik 
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simülasyonunu cerrahi ve tıbbi eğitim öğretimine entegre etmenin 

potansiyel rolü için bir temel oluşturmaktadır. Makine öğrenimi 

algoritmalarının yalnızca farklı uzmanlık düzeylerine değil aynı 

zamanda bu sınıflandırmaya katkıda bulunan öğretilebilir ölçütleri 

belirlemeye de faydası olmaktadır. 

Şekil  15. Sanal Operatif Asistanın Eğitim Paradigması 

 
Kaynak: Mirchi, N., Bissonnette, V., Yilmaz, R., Ledwos, N., Winkler-Schwartz, A., & 

Del Maestro, R. F. (2020). The Virtual Operative Assistant: An explainable artificial 

intelligence tool for simulation-based training in surgery and medicine. PloS 

one, 15(2), e0229596. 

AR, kullanıcının görevleri daha verimli bir şekilde gerçekleştirmesini 

sağlayan husus bir veya daha fazla duyuya yapay bilginin eklenmesidir. 
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Bu, üst üste bindirilmiş görüntüler, video veya bilgisayarda oluşturulan 

modeller kullanılarak gerçekleştirilebilir. 

Örnekler arasında, cilt yüzeyindeki damar sisteminin bir haritasını 

görüntüleyen projektör benzeri bir cihaz olan AccuVein (Şekil 16) veya 

üzerine bindirilmiş gerçek zamanlı görüntüleri oluşturulan nesnelerin 

bulunduğu başa takılan bir ekran olan Google Glass (Şekil 17) 

sayılabilir. 

Şekil  16. Accuvein'in hastadaki damarları görüntülemek için kullanılması. 

 
Kaynak: Khor, W. S., Baker, B., Amin, K., Chan, A., Patel, K., & Wong, J. (2016). 

Augmented and virtual reality in surgery—the digital surgical environment: 

applications, limitations and legal pitfalls. Annals of translational medicine, 4(23). 
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Şekil  17. Google Glass'ın operasyonda kullanımı. 

 
Kaynak: Khor, W. S., Baker, B., Amin, K., Chan, A., Patel, K., & Wong, J. (2016). 

Augmented and virtual reality in surgery—the digital surgical environment: 

applications, limitations and legal pitfalls. Annals of translational medicine, 4(23). 

Hareketli iç organların görselleştirildiği Curiscope t-shirt teknolojisi ise 

iç organların animasyonlu anatomik görüntülerini öznenin üzerine 

yerleştirecek olan kumaş üzerinde önceden desenli kodlara sahip 

giysilere uygulanmaktadır (Şekil 18). VR ve AR kullanımı teknolojiyi 

kullanarak anatomi ile çok kolay bir şekilde etkileşime geçilmesine 

imkân tanımaktadır.  
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Şekil  18. Hareketli iç organların görselleştirildiği Curiscope t-shirt. 

 
Kaynak: Khor, W. S., Baker, B., Amin, K., Chan, A., Patel, K., & Wong, J. (2016). 

Augmented and virtual reality in surgery—the digital surgical environment: 

applications, limitations and legal pitfalls. Annals of translational medicine, 4(23). 

Görüntü kılavuzlu cerrahide (IGS) AR uygulaması, görüntü verilerini 

doğrudan hasta üzerinde doğru pozisyonda ve gerçek oryantasyonda 

sunarak cerrahi müdahaleleri iyileştirebilir. Bu yaklaşım, geleneksel 

IGS sistemlerinde cerrahın iki boyutlu bir ekranda görüntü verilerine 

bakmak için ameliyat alanından başka bir yere bakması gerektiğinde 

ortaya çıkan anahtarlama odak problemini çözebilir. Kolorektal 

cerrahide, kolon rezeksiyonlarının planlanması ve navigasyonu ve 

vasküler anatominin görselleştirilmesi için IGS ve 3D görüntüleme 

kullanılabilir. IGS, gerçek zamanlı ve doğru geri bildirim sağlayabilir 

ve sıklıkla travma ve rekonstrüktif cerrahi sırasında ve 
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kraniyomaksillofasiyal cerrahide doğru implant yerleştirme sırasında 

kullanılır. Yüksek doğruluğu nedeniyle IGS, beyin cerrahisinde 

kraniyal, spinal veya kafa tabanı prosedürleri için yaygın olarak 

uygulanmaktadır (Meulstee et al., 2019). 

Karın cerrahisinde, robotik bir sistemle yapıldığında bile minimal 

invaziv cerrahi prosedürlerin sonucunu etkileyen en önemli 

komplikasyonlardan biri intraoperatif kanamadır. Olası sebeplerinden 

biri de cerrahi hatalardır. Cerrahi robotik sistemlerle birleştirilen 

bilgisayar destekli teknolojiler, cerrahi hareketlerle ilgili ek bilgiler 

sağlayarak cerrahların yeteneklerini artırabilir. Korunacak damarların 

intra-operatif tanımlanması, hastaya kaydedilen ameliyat öncesi bilgiler 

kullanılarak araştırılmış ve AR ile görselleştirilmiştir. Bununla birlikte, 

bu yaklaşım, veri toplama aşaması ve cerrahi prosedür arasındaki 

dinamik anatomi değişiklikleri ile ilgilenmektedir. Çalışma zamanında 

preoperatif/intra-operatif kaydı güncellemek için, doku deformasyon-

larını açıklamak için görüntü temelli stereo rekonstrüksiyon ve izleme 

algoritmaları kullanılabilmektedir. Penza ve diğ. (2017) yapmış 

oldukları çalışmada, bir aletin korunacak hassas bir alana yaklaşması 

durumunda cerrahı uyararak Robotik Cerrahide Güvenliği Artırmak 

için Gelişmiş Görme Sistemi (EnViSoRS) sunmaktadır. Güvenlik Alanı 

(SA) olarak da tanımlanan bu alan, ameliyat sırasında cerrah tarafından 

görüntü üzerinde tanımlanabilmektedir. SA'yı sağlam bir şekilde 

izlemek için bir izleme algoritması kullanılır ve sonuç olarak doku 

yüzeyi yeniden oluşturulur. 3D bilgileri, yeniden yapılandırılmış doku 

yüzeyinin etrafına yerleştirilen bir Güvenlik Hacmini (SV) tanımlamak 
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için kullanılmaktadır. AR, görüntüye yansıtılan SV'yi çalışma 

zamanında görselleştirmek ve doku-alet mesafesini görüntülemek için 

kullanılır. Sistem, gerçekçi koşullar altında kullanılabilirliğini 

doğrulamak için da Vinci Araştırma Kitine (WPI ve Johns Hopkins 

Üniversitesi tarafından sağlanan dVRK) entegre edilmiştir (Şekil 19). 

Cerrah konsoldan (i) bir kalem ve bir grafik tablet kullanarak SA'yı 

seçebilir, (ii) görüntülerin üzerine yerleştirilmiş SV'yi görebilir ve (iii) 

doku-alet mesafesi hakkında bir grafik gösterge uyarısı görebilmektedir 

(Penza et al., 2017). 

Şekil  19. EnViSoRS sistemi: dVRK sistemine entegre edilmiş Robotik Cerrahide 
Güvenliği iyileştirmek için Gelişmiş Görme Sistemi  

 
Kaynak: Penza, V., DE MOMI, E., Enayati, N., Chupin, T. J., Ortiz, J., & Mattos, L. 

(2017). Safety Enhancement Framework for Robotic Minimally Invasive Surgery. 

In 10th Hamlyn Symposium on Medical Robotics (pp. 1-2). 
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BARİATRİK CERRAHİ 

Obezite için birinci basamak tedaviler arasında diyet terapisi, fiziksel 

aktivite, davranış değişikliği ve ilaç kullanımı yer almaktadır. Bu 

yöntemler, obez bireyler için uzun süreli kilo alımında maalesef her 

zaman başarılı olamamaktadır. Bu yönetmelerin başarı sağlayamadığı 

durumda kişilerin obeziteden mücadelelerinde cerrahi seçenek 

gündeme gelmektedir. Obezite için cerrahi tedavinin amacı, önemli 

ölçüde kilo kaybına neden olmak ve böylece obezite ile ilişkili 

komorbiditelerin görülme sıklığını veya ilerlemesini azaltmak ve aynı 

zamanda yaşam kalitesini iyileştirmektir. Genç hastalarda obezite 

cerrahisinin uygulanmasıyla obezitenin yaşam boyu sürecek yıkıcı 

etkilerinden kurtulmak mümkün olmaktadır (Lannoo & Dillemans, 

2014)  

Tarihsel raporlar, kilo kaybına yönelik cerrahi müdahalenin yani 

bariatrik cerrahinin onuncu yüzyılda İspanya'da yapıldığını iddia 

etmektedir. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında kilo verme müdahaleleri 

literatürde seyrek olarak bildirilse de, konuya ilişkin belirsizlik 

1990'lara kadar devam etmiştir. Halk sağlığı alanında yapılan 

incelemelerle obezite salgınının farkına vardığında, bu salgınla 

mücadele için cerrahi yaklaşımlar devreye girmeye başlamıştır (Baker, 

2011; Dietz, 2015; Tavares, Viveiros, Cidade, & Maciel, 2011)  

İlk metabolik cerrahi operasyonun 1954'te Kremen tarafından yapıldığı 

kabul edilmektedir. Yapılan operasyon bir jejuno-ileal by-pass olarak 

planlanmış olup proksimal jejunum ve distal ileum arasında ince 
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bağırsağın çoğunu atlayan bir anastomozdan oluşmuştur. Bahse konu 

operasyonun şiddetli dislipidemi formlarını tedavi etmek için 

tasarlandığı bilinmektedir (H Buchwald & Varco, 1964; Henry 

Buchwald & Varco, 1966; Kremen, Linner, & Nelson, 1954) 

İlk laparoskopik gastrik by-pass 1994 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu 

gelişmeyi takiben obezite ve metabolik cerrahi beklenenin üstünde 

gelişim göstermiş ve kabul görmüştür. Üzerinden daha yirmi yıl bile 

geçmeden sadece 2011 yılında Dünya genelinde 340.000'den fazla 

gastrik by-pass operasyonu yapıldığı tahmin edilmektedir. Günümüzde 

en yaygın teknik; küçük bir mide kesesi, 70 cm'lik bir biliyer uzuv ve 

150 cm'lik bir Roux uzvunun oluşturulmasını içermektedir. Yukarıda 

özetlenen tarihsel akıştan anlaşılacağı üzere bariatrik cerrahi ilk jejuno-

ileal by-passlardan bu yana uzun bir yol kat etmiştir. Zaman içinde daha 

kapsamlı bir sindirim fizyolojisi bilgisiyle yapılan bariatrik 

ameliyatların komplikasyonları azalmış, daha kısa hastanede kalış 

süresi, daha hızlı iyileşme, daha az morbidite seviyeleri yakalanmıştır. 

Bu durum artan hasta talebiyle sonuçlanmıştır (Henry Buchwald & 

Oien, 2013; Wittgrove, Clark, & Tremblay, 1994).  

Metabolik cerrahi, tip 2 diyabet tedavisinde kullanılmaktadır. 

Gelecekte kilo vermeye odaklanmayan, tip 2 diyabeti tedavi etmek için 

metabolik cerrahi operasyonlarının gerçekleştirilmesi beklenmektedir. 

Bu operasyonlar, bağırsakla ilişkili nörohormonal modülasyona ve 

ayrıca periton boşluğunun dışına dayanacaktır. Cerrahlar en güvenli ve 

en etkili ameliyat yöntemini aradıklarından, metabolik prosedürler 

değişiklik gösterebilmektedir (Henry Buchwald & Buchwald, 2019).  
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Günümüzde obezite cerrahisi dünyada en hızlı büyüyen cerrahi dalıdır. 

Günümüzde gerçekleştirilen obezite ameliyatlarının sayısı artmaktadır. 

İntragastrik balon, endoskopik vertikal gastroplasti veya duodenal-

jejunal by-pass kılıfı veya aspire destek sistemi gibi yeni endoskopik 

cihazlar ortaya çıkmaktadır, ancak uzun vadeli sonuçlar tatmin edici 

değildir. Endolüminal yöntemler, obezite cerrahisinden sonra yeniden 

kilo almak için ilgi çekici bir stratejidir, ancak iyi sonuçlar elde etmek 

için oldukça yetenekli ve deneyimli endoskopistlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ufukta, nöromodülasyon ve yemek borusu stentleri gibi 

yeni ümit verici teknolojiler mevcuttur (Kozlowski, Kozakiewicz, 

Dadan, & Mysliwiec, 2016)  

Sürekli teknolojik gelişme sayesinde, mevcut laparoskopik cerrahi daha 

güvenli ve daha hızlı hale gelmektedir. Ultra yüksek çözünürlüklü ve 

üç boyutlu görüntülemedeki son gelişmeler, minimal invaziv cerrahide 

ameliyat alanının daha iyi görselleştirilmesine izin vermektedir. 

Gelişmiş hemostaz için yeni aletler, daha hızlı ve daha verimli hale 

gelmekte, motorlu ve mikroişlemcili yeni zımbalama cihazları doku 

direncine duyarlı hale gelmekte ve daha iyi uyarlanmış zımba 

yüksekliği ve zımbalama ve doku kesiminde daha yumuşak ilerleme 

sağlamaktadır. Aydınlatma, yeni geliştirilen mide kateterlerinin 

zımbalanmasını ve kesilmesini önler. Laparoskopi sonrası mezenterik 

açıklıkları ve yaraları kapatmak için daha iyi cihazlar cerrahların 

fıtıklaşmayı ve yara kanamasını önlemesine yardımcı olmakta, 

böylelikle hastanın güvenliği artmaktadır. Kesi sayısını en aza indirmek 

amacıyla bazı cerrahlar tek kesiden bariatrik operasyonlar 
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gerçekleştirmektedir ve geride sadece bir yara izi kalmaktadır Bugün 

sadece üç kesi kullanarak sleeve gastrektomi yapılabilmektedir 

(Gaillard et al., 2016). 

Bariatrik cerrahi, morbid obezite için en iyi tedavi seçeneği olarak kabul 

edilmekledir. Son yıllarda, tek insizyonlu laparoskopik cerrahi (SILS - 

Single-incision laparoscopic surgery), bariatrik prosedürleri 

gerçekleştirmenin başka bir yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. SILS ilk 

olarak 1992'de Pelosi ve arkadaşları tarafından tek delikli laparoskopik 

apendektomi ve histerektomi için gerçekleştirilmiştir. Şu anda SILS, 

doğal orifisli transluminal endoskopik cerrahiye köprü oluşturan bir 

teknik olarak kabul edilmektedir. Bu yeni yaklaşım, izleri en aza indirir 

ve minimal invazif kabul edilmektedir. SILS uygulamaları hızla 

genişlemiş ve bu teknikle bariatrik cerrahi dâhil çeşitli işlemler 

gerçekleştirilmiştir (Huang, 2011). 

Ameliyat sonrası gelişmiş iyileşme (enhanced recovery after surgery) 

protokolü, ameliyat sonrası iyileşme için güvenli, ekonomik ve faydalı 

bir protokoldür. Bu protokol uygulanarak, randomize bir klinik 

çalışmada, hastaların çoğunun postoperatif ilk gün hastaneden güvenli 

bir şekilde taburcu edilebileceği kanıtlanmıştır. Laparoskopik Roux-en-

Y gastrik by-pass için benzer çalışmalar mevcuttur. Ayrıca, bu protokol 

sayesinde, tedavi maliyetlerinin düşürülebileceği değerlendirilmek-

tedir. Edinilen deneyimlerden ameliyat sonrası gelişmiş iyileşme 

protokolünün güvenli ve iyi tolere edilen bir çözüm olduğu 

düşünülmektedir. Ek faydası, perioperatif dönemde hastalara sunduğu 
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daha iyi yaşam kalitesidir (Hahl, Peromaa-Haavisto, Tarkiainen, 

Knutar, & Victorzon, 2016; Lemanu et al., 2013; Simonelli et al., 2016) 

“Gastrik plikasyon” yeni ortaya çıkan kısıtlayıcı bir laparoskopik teknik 

olup laparoskopik sleeve gastrektomi ile karşılaştırılabilir. Yöntem 

nispeten kolay ve güvenli görünmekle beraber diğer yöntemlerle 

karşılaştırıldığında ilk sırada tercih edilmemektedir (Grubnik, Ospanov, 

Namaeva, Medvedev, & Kresyun, 2016). 

İntragastrik balon (intragastric baloon), tamamen kısıtlayıcı bir obezite 

tedavisi yöntemidir. Cihaz gastroskopi sırasında yerleştirilir ve 

çıkarılır. Balon takıldıktan altı ay sonra çıkarılmalıdır. Yöntem kolay 

ve güvenli gibi görünmektedir, ancak aşırı kilo kaybı üzerindeki etkisi 

sınırlıdır. Mide içi balonun ameliyata bir köprü olarak yüksek vücut 

kitle indeksine sahip bariatrik hastalarda geçici olarak kullanılması 

önerilmektedir. İntragastrik balonun komplikasyonları arasında 

aspirasyon, olası bağırsak tıkanıklığı ile birlikte ince bağırsağa göç veya 

mide delinmesi yer almaktadır. Komplikasyonlar özellikle cihazın uzun 

süreli kullanımından sonra gözlenmiştir (Moura et al., 2016) 

Endoskopik dikey (linear) gastroplasti. Dikey bantlı gastroplasti 

günümüzde nadiren uygulanan kısıtlayıcı bir işlemdir. Ancak 

endoskopik vertikal gastroplasti adı verilen endolüminal eşdeğeri, mide 

by-passından sonra yeniden kilo almak için yapılan endoskopik 

revizyon işlemi olarak ilgi görmektedir. Yöntemin etkinliği 

(ameliyattan sonraki beş yıl boyunca en az % 50 fazla kilo kaybı olarak 

ölçülmektedir) bir yıl sonra %27 ile %58 arasında değişmektedir. 
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Yöntemin kısıtlılığı teknik zorluğu ve sorgulanan dayanıklılığıdır 

(Brethauer, Chand, Schauer, & Thompson, 2012; R., J., Y., & R., 2008). 

Trans-oral Endoskopik Restriktif İmplant Sistemi de (TERIS) dâhil 

olmak üzere mide bandını taklit eden bazı yeni endolüminal cihazlar 

geliştirilmiştir. İlk sonuçlara göre sistemin performansı, ameliyattan 

sonraki beş yıl boyunca en az % 50 fazla kilo kaybı olarak ölçülmüş ve 

yaklaşık %28 bulunmuştur. Bu endolüminal sistemin güvenliğini ve 

etkinliğini doğrulamak için uzun vadeli sonuçlar gereklidir (De Jong, 

Mathus-Vliegen, Veldhuyzen, Eshuis, & Fockens, 2010). 

Perkütan mide boşalması (percutaneous gastric emptying) 

prosedüründe, aspire assist mideden asidik mide sıvısını aspire etmek 

için kullanılabilen bir perkütan gastrostomidir. Cihaz sedasyon ve lokal 

anestezi altında endoskopik olarak yerleştirilebilmektedir. Her 

yemekten 20 dakika sonra kullanılır ve yutulan yiyecekler tuvalete 

aspire edilebilir. Ciddi yan etki bildirilmemiştir (Sullivan, Stein, 

Jonnalagadda, Mullady, & Edmundowicz, 2013) 

Omega-loop gastric by-pass tekniğinde daha uzun fakat dar bir mide 

poşu oluşturulmaktadır, bu açıdan standart Roux-en-Y'den farklıdır. 

Mide, bir mide tüpü üzerinden antrum ve vücut arasında bölünmüştür. 

Treitz ligamentinden jejunum 200 cm alınarak tek bir gastrojejunal 

anastomoz yapılmaktadır. Roux-en-Y Gastrik by-pass ile 

karşılaştırıldığında, uygulanması biraz daha kolaydır ve ameliyat süresi 

daha kısadır. Etkisi Roux-en-Y gastrik by-pass ile karşılaştırılabilir ve 

diyabet tedavi oranı oldukça yüksektir. Cerrahi teknik olarak kolay, 
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güvenli ve düşük komplikasyon oranlı gibi görünse de, ciddi 

gastroözofageal reflü semptomlarına neden olabilir ve standart Roux-

en-Y gastrik by-pass'a geçişi gerektirmektedir (Bruzzi et al., 2015). 

Banded gastric by-pass en sık uygulanan iki bariatrik prosedürden 

biridir. Bu prosedürün etkinliğini artırmak için geliştirilen 

modifikasyonlardan biri, mide kesesinin etrafına bir silastik halka 

(esnek, inert silikon elastomer halka) eklemektir. Yaşam kalitesi iki 

yıllık gözlem sırasında karşılaştırılabilir düzeydedir. Ancak bant 

yabancı bir cisimdir ve mide kesesinin lümenine geçerek akut karın 

semptomlarına neden olabilmektedir. Endoskopik olarak duodenumu 

by-pass ederek Roux-en-Y gastrik by-pass’ın artan etkisini taklit etmek 

üzere tasarlanmıştır. Bu yaklaşımın temel prensibi, alınan gıdanın 

proksimal ince bağırsakta emilimini durdurmaktır.   (Marins Campos et 

al., 2016; Rasera et al., 2016) 

Biliopankreatik sıvı, jejunuma kadar besinlerle karışmaz. Oldukça yeni 

bir tekniktir ve sadece kısa dönem sonuçları bilinmektedir, bu sonuçlar 

oldukça etkileyicidir. Hastaların operasyonu tolere edememesi ve bu 

nedenle cihazların çoğunun kısa süre içinde çıkarılması gibi sorunlar 

mevcuttur. Dezavantajları azdır ve bunlar cihaz çıkarılmasıyla başarılı 

bir şekilde tedavi edilebilmektedir (Sandler et al., 2011). 

Bariatrik hastaların tedavisinde de kullanılan bir başka yaklaşım, vagal 

sinir aktivitesinin modülasyonu olgusuna dayanmaktadır. Bu tedavi 

yöntemine ilgi vagotomi sonrası gözlenen kilo kaybı ile başlamıştır. Ne 

yazık ki bu etki kalıcı olmamıştır, birkaç ay sonra hastalar yeniden kilo 
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almıştır. Çağdaş cihazlar, vagal sinir aktivitesini engellemek için 

tanımlanmış elektrik akımı spesifikasyonları kullanmaktadır. Bu tedavi 

şekli, diyabetik hastalarda kan şekerinin daha iyi kontrolüne izin 

vermiştir. Cihazı implante etmek için diyaframın diseksiyonu 

gereklidir. Bu prosedürün geri döndürülebilirliği önemli avantajıdır. 

Öte yandan bu tür ameliyatlardan sonra hastalarda diyafragma fıtığı 

olabilir ve midenin üst kısmında rahatsızlık hissedebilir (Ikramuddin et 

al., 2014). 

Derin beyin stimülasyonunun, Parkinson hastalığını ve bazı 

nöropsikiyatrik bozuklukları tedavi etmek için başarıyla kullanılmıştır. 

Nörofizyolojik çalışmalar, ödül çekirdeğinin yemekten sonra 

ödüllendirmekten (mutlu hissetmekten) sorumlu olduğunu 

gösterdiğinden, derin beyin stimülasyonunun hedefi haline gelmiştir. 

Obezite için derin beyin stimülasyonu ile ilgili diğer deneyimler çok 

sınırlıdır. Bu tedavi yöntemi, mevcut sonuçlar mütevazı olsa da, 

özellikle başarısız veya kontrendike bariatrik prosedürler durumunda 

umut verici görünmektedir. Stimülatörün elektriksel ayarları ve 

gözetimi gibi pek çok teknik sorun çözülmeyi beklemektedir (Franco et 

al., 2016; Harat, Rudaś, Zieliński, Birska, & Sokal, 2016). 

Obeziteyi ameliyatsız tedavi etmek için yeni alternatifler arayışında, 

sınırlı sayıda hastada sol gastrik arterin endovasküler embolizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. Önceki hayvan çalışmaları, işlemden sonra ghrelin 

üretiminin azaldığını göstermiştir. Görünüşe göre prosedür güvenlidir, 

ancak etkinliği ile ilgili veriler hala sınırlıdır (Anton, Rahman, 

Bhanushali, & Patel, 2016). 
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Obeziteyi tedavi etmek için özofagus stentlerine olan ilgi, gastrik by-

pass sonrası gastrojejunostomi darlığı nedeniyle takılan stentli tek bir 

hastanın gözlemine dayanmaktadır. Katı gıda intoleransını ortadan 

kaldırmasına rağmen hastaların stent takıldıktan sonra kilo verdiklerini 

gözlemlenmiştir. Stent etkinliğinin en olası nedeni, yemek sonrası mide 

şişkinliğini taklit eden mide fundusunun gerilmesidir. Stentlerin 

yayınlanmamış erken sonuçları çok iyidir (Kozlowski et al., 2016). 

Bariatrik cerrahinin gelişimi sleeve gastrektomiden sonra hızlanmıştır. 

Sleeve gastrektomi ve metabolik ve bariatrik cerrahi alanının en önemli 

ameliyatlarından biri de biliopankratik diversiyon + duodenal siwitch 

(BPD- DS) ameliyatıdır. İki ana adımı gerektiren bir kilo verme 

prosedürüdür. İlk adım, midenin yaklaşık yüzde 80'inin çıkarıldığı ve 

küçük tüp şeklinde bir midenin bırakıldığı tüp mide ameliyatı; ikinci 

adım, bağırsağın uç kısmını midenin yakınında duedenuma bağlayarak 

bağırsağın çoğunu devre dışı bırakmaktır. BPD-DS gıda alım miktarını 

sınırlamanın yanında proteinler ve yağlar dâhil besin maddelerinin 

emilimini de azaltmaktadır. BPD-DS genellikle tek bir prosedür olarak 

gerçekleştirilmektedir. Öte yandan belirli durumlarda, prosedür iki ayrı 

operasyon olarak gerçekleştirilebilmektedir. BPD-DS prosedürü çok 

etkili olsa da, vitamin eksiklikleri de dahil olmak üzere yetersiz 

beslenme riskine sahiptir. Bu nedenle sıklıkla vücut kitle indeksi 50'den 

büyük olan kişiler için önerilmektedir (Michaud et al., 2017). 

Son olarak bahsedilecek olan teknik, Ileal Interposition + Sleeve 

Gastrektomi prosedürüdür. İleal interpozisyon, morbid obez diyabetik 

hastaları cerrahi yollarla tedavi etmek için kullanılan bir metabolik 
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cerrahi prosedürüdür. İlk olarak 1999 yılında denenen bu teknik; ince 

bağırsağın distal kısmı olan ileumun, mide ile ince bağırsağın proksimal 

kısmı arasına yerleştirilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Operasyonun 

iki farklı versiyonu uygulanmakta olup her ikisi için de tüp mide 

ameliyatı prosedürü standarttır (Foschi et al., 2019). 

TELE SAĞLIK 

Cerrahi bilimler 21. yüzyılda bir dizi yeni baskı ile karşı karşıyadır. 

Küresel cerrahi topluluğunun karşı karşıya olduğu artan bir klinik yük 

vardır. Değişen hastalık modellerinin ve küresel nüfustaki artışın bir 

sonucu olarak, cerrahinin hem akut hem de kronik hastalıkların 

tedavisinde artan bir rol oynaması muhtemeldir (Weiser et al., 2008). 

 Düşük ve düşük-orta gelirli ülkeler, nüfuslarının güvenli, zamanında 

ve uygun fiyatlı cerrahi bakıma sınırlı erişimiyle, artan klinik yükü 

büyük ölçüde omuzlamışlardır. Ancak, sağlık hizmetlerine erişimle 

ilgili sorunlar düşük gelirli ülkelerle sınırlı değildir. Yüksek gelirli 

ülkelerde, bakımın merkezileştirilmesinin bir dizi koşulda sonuçları 

iyileştirdiği gösterilmiştir. Merkezileştirme tipik olarak uzman 

cerrahiyi büyükşehir merkezlerinde yoğunlaştırır ve bunun istenmeyen 

bir sonucu, kırsal alanlarda cerrahiye erişimin kısıtlanmasıdır (Shively 

& Shively, 2005). 

Tele sağlık uygulaması, bu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı 

olma potansiyeline sahip bir yöntemdir. Tele sağlık, daha önce "bir 

hastanın klinik sağlık durumunu iyileştirmek için elektronik iletişim 
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yoluyla bir siteden diğerine gönderilen tıbbi bilgilerin kullanılması" 

olarak tanımlanmıştır (Schlachta, Nguyen, Ponsky, & Dunkin, 2016). 

Özellikle telementoring, hem kaliteyi hem de cerrahi bakıma erişimi 

artırmak için benzersiz bir çözüm sağlamakadır. Telementoring, "bir 

uzmanın (Mentor) uzak bir konumdan daha az deneyimli bir öğrenciye 

(Mentee) rehberlik ettiği, telekomünikasyon teknolojisi tarafından 

kolaylaştırılan bir ilişkidir." Önceki çalışmalar, uzaktan ölçümlemenin 

çeşitli ortamlarda etkili ve güvenilir bir şekilde kullanılabileceğini 

göstermiştir (Erridge, Yeung, Patel, & Purkayastha, 2019). 

Tele sağlık, uzak mesafedeki hastaların sağlık hizmetlerine bilişim 

teknolojilerinin imkanlarından faydalanılarak erişimidir. COVID-19 

salgınının ardından Tele sağlık, "evde kalma" uyarılarına ve "sosyal 

uzaklaşma" tavsiyelerine uyarken hastalara bakım sağlama stratejisi 

olarak ortaya çıkmıştır. Tele sağlık kullanımının hızlı büyümesine, 

COVID-19'dan önce Tele sağlık uygulama ve genişletme çabaları 

yardımcı olmuştur. Tele sağlığın potansiyel faydaları arasında yüksek 

hasta ve sağlayıcı memnuniyeti, kaynakları olmayan alanlara özel 

bakım sağlama yeteneği, sağlık uzmanlarına uzaktan rehberlik, 

gelişmiş verimlilik ve hastalar için maliyet tasarrufları vardır. Tele 

sağlık yoluyla cerrahi bakım sağlamak, COVID-19 salgını sırasında 

önemli ölçüde genişledi ve birçok sağlayıcı için yeni bir deneyim 

olmuştur (Kemp et al., 2020). 

Tele sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin bölgesel ve uzaktaki 

hastalara sunulmasına yardımcı olmak için tıpta çeşitli ortamlarda 
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geliştirilmiştir. Bu hizmetler tipik olarak, üçüncü basamak bir 

hastanedeki doktorun bir hastayla uzaktaki bir sağlık hizmeti tesisinde 

(yani yerel Pratisyen Hekim veya hastanede) görüşüp inceleyebileceği 

bir video konferans içerir. Son COVID-19 salgını, cerrahi de dahil 

olmak üzere tele sağlık hizmetlerinin ilgisini, talebini ve gelişimini 

önemli ölçüde arttırmıştır (Maurice, Punnasseril, King, & Dodd, 2020). 

Tele sağlık hizmetleri, uzak hasta popülasyonlarına erişim ve rutin 

postoperatif bakım gibi rollerde cerrahi uygulamalar arasında 

popülerlik ve rutin kullanım kazanmıştır. Tele Sağlık Hizmetlerinin 

cerrahi sağlayıcılar için rolleri olgunlaşmaya devam etse ve bu 

teknolojiyle ilgili deneyim artsa da, bu teknolojinin kullanımı için akut 

bir ihtiyaç mevcut pandemi tarafından tanımlanmıştır (Grenda, Whang, 

& Evans III, 2020). 

COVID-19 salgını, dünya çapında sağlık hizmetleri sistemlerine 

benzeri görülmemiş bir yük bindirmiştir. Virüsün bulaşmasını ve 

yayılmasını hafifletme çabalarında, ülke çapında sosyal mesafe, 

kamusal alanların kapatılması ve karantina uygulamaları uygulanmıştır. 

Gelişmekte olan salgında sosyal mesafenin önemine rağmen, diğer 

hastalıkların tedavisine devam edilmesi gerekmektedir. Hastalar, 

zamana duyarlı yeni tanılar için hala ameliyat sonrası bakım, acil 

prosedürler ve cerrahi değerlendirmelere ihtiyaç duymaktadırlar. Tele-

sağlık pandeminin yarattığı boşluğu kapatmaya ve ileriye dönük erişim 

sorununu çözmeye yardımcı olabilir. Cerrahi, tele-sağlık 

uygulamalarına uygun görünmese de, çok sayıda çalışma, ameliyat 

öncesi ve sonrası dönemlerde ofis içi ziyaretlere alternatif olarak 
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güvenli ve etkili cerrahi bakım için uygun bir yöntem olabileceğini 

ortaya koymuştur (Nandra et al., 2019). 

E-posta, sağlık sistemi mesajlaşma hizmetleri ve hasta tarafından 

kaydedilen ölçümleri izlemek için mobil uygulamalar dahil olmak 

üzere; 

• Video, 

• Telefon görüşmeleri, 

• Anlık mesajlaşma 

dahil olmak üzere üç temel tele-sağlık biçimi vardır (Hakim, Kellish, 

Atabek, Spitz, & Hong, 2020).  

Preoperatif değerlendirmeler veya genel cerrahi konsültasyonları için 

güncel kılavuzlar bulunmamakla birlikte literatür, tüm preoperatif tele-

sağlık değerlendirmelerinin, operasyon sabahı operatif cerrah 

tarafından şahsen değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini 

önermektedir (Schroeder, 2019). Tele sağlık, fiziksel muayenenin 

olmamasıyla sınırlı olsa da bu, danışmalar için video konferans 

kullanılarak aşılabilir. Tele sağlık değerlendirmeleri, yerel bir birinci 

basamak hekimine veya orta seviyeye cerrahın uzaktan danışmasına ve 

denetimli bir fiziksel muayene yapmasına izin verme gibi benzersiz bir 

avantaj sağlar. Dahası, telesağlık hastalara zamanında, genellikle yüz 

yüze bir ziyaretten daha erken ziyaretler sunar ve hastalar ve 

klinisyenlerden yüksek memnuniyet oranlarına sahiptir (Cerfolio, 

Ferrari-Light, & Shah, 2019).  
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Postoperatif olarak tele sağlık, hastalar ve cerrahlar tarafından kolayca 

erişilebilen çeşitli yöntemler sunmaktadır. Akıllı telefonda çekilen 

video konferanslar ve resimler, ameliyat sonrası komplikasyonların 

tespiti dahil olmak üzere takipler için etkilidir ve hatta hastalara zaman 

kazandırmaktadır (Gunter et al., 2016).  

Tele sağlık uygulamalarının özellikle cerrahi sonrası cerrahi bakım 

olmak üzere tıbbın birçok alanlarının temel dayanağı haline getirebilir. 

Uygulamanın yöntemlerini ve etkinliğini gösteren çok sayıda deneme 

ve pilot çalışma ile tele sağlığın mevcut pandemi ortasında hastaların 

güvenliğini korurken kaliteli sağlık hizmetini sürdürmek için güçlü bir 

araç olabileceği açıktır (Hakim et al., 2020). 

Daha verimli ameliyat öncesi değerlendirmelerden daha uygun 

ameliyat sonrası rehabilitasyona kadar tele sağlık, daha hasta merkezli, 

değere dayalı cerrahi bakım sağlama potansiyeline sahiptir. Covid-19, 

tedavi arama ve sağlama şeklimizde geri dönüşü olmayan bir paradigma 

değişikliğinin yolunu açmıştır. Özellikle Tele sağlık, yüz yüze ve sanal 

bakım arasındaki engeller ortadan kalktıkça ve hibrit bakım yolları 

sağlayıcılar, ödeme yapanlar ve hastalar tarafından benimsendiğinden, 

giderek daha önemli bir rol oynayacaktır. Covid-19 salgını sırasında, 

birçok ABD eyaleti enfeksiyon riskini azaltmak ve kritik tıbbi 

malzemeleri korumak amacıyla acil olmayan ameliyatları geçici olarak 

yasaklamıştır. Bu yasaklar, hastaneler ve sağlık sistemleri (Mart ve 

Haziran 2020 arasında) için tahmini 200 milyar dolarlık mali kayıplara 

ve ülke çapında potansiyel olarak milyonlarca ameliyatın birikmesine 

neden olmuştur. Birçok cerrahi bakım sağlayıcı, ertelenmiş ameliyat 
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hastalarıyla iletişim halinde kalmak ve mümkün olan her yerde gelir 

elde etmek için tele sağlık çözümlerini benimsemek zorunda kalmıştır 

(CBINSIGHTS, 2020).  

Bu kısıtlamaların çoğu kaldırılmış olsa da bakım sağlayıcılar, hastaların 

hala Covid-19'un neden olduğu riske karşı büyük ölçüde ihtiyatlı 

olduklarını ve beklenen hızla geri dönmediklerini fark etmişlerdir. Bu 

dinamik, hem cerrahi gelire bağımlı olan sağlayıcılar hem de temel 

ameliyatları erteleyerek kendilerini olumsuz sağlık sonuçları için riske 

atan hastalar için sorun yaratmaya devam edecektir (CBINSIGHTS, 

2020). 

Başlangıçta pandemi sırasında geçici bir önlem olarak benimsenen tele-

sağlık kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra ise cerrahi bakım 

sağlayıcılarının, bakımı ertelemeye, birikmiş işlerini önceliklendirmeye 

ve pandemiye bağlı gelir kayıplarından kurtulma yolu olarak 

araştırılmaktadır. Bu kapsamda; örneğin, ameliyat öncesi ve sonrası 

bakımın bir kısmını sanal alanlara kaydırarak, cerrahlar ameliyathanede 

daha fazla zaman kazanabilir ve bakım kalitesinden ödün vermeden 

verimi artırabilir (CBINSIGHTS, 2020). 

Elektif cerrahiyi yeniden başlatan hastanelerin, hem personel hem de 

hastalar açısından COVID-19'a maruz kalma riskini en aza indirmesi 

gerekmektedir. Lumeon’un ameliyat için sanal bakım çözümü, 

sağlayıcıların hastaları uzaktan ameliyat öncesi değerlendirme, 

COVID-19 testleri, sanal check-in ve taburculuk sonrası izleme yoluyla 

yönlendirmesini sağlayarak gereksiz temasları en aza indirmektedir 
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(Şekil x). Dijital risk değerlendirmesi ve adım adım rehberlik kullanan 

Lumeon, hastaları otomatik olarak takip etmektedir. Bu sayede; 

hastaları evde tutarak COVID-19 riskini azaltılmakta, hastaların 

otomasyonu kullanarak bakım ekiplerinin iş yükünü azaltılmaktadır 

(CBINSIGHTS, 2020). 

Şekil  20. Covid 19 süresince Cerrahi hastaların tedavi aşamaları 

 
Kaynak: https://www.lumeon.com/virtual-care-for-surgery/ 

Cerrahi bakım sağlayıcılar, yüz yüze ve sanal bakım arasındaki dengeyi 

optimize ederek - yalnızca en gerekli etkileşimler yüz yüze gerçekleşir 

- hastalara Covid-19 maruziyet risklerinin en aza indirildiğine dair 

güvence verebilir. Telementoring çözümleri bile cerrahi bakıma erişimi 

genişletebilir, intra-operatif verimliliği artırabilir ve buna bağlı olarak 

kaynakları sınırlı ortamlarda biriktirme ile ilgili bazı kapasite 

kısıtlamalarını hafifletebilir (CBINSIGHTS, 2020). 

Kemp ve diğ. (2020) nin yapmış olduğu araştırmada COVID-19 

salgınından sonra tele-sağlık hizmetlerinin kullanımının arttığını tespit 

edilmiştir. Şekil 21'de sunulan verilere göre salgından önce (Ekim-

Aralık 2019) tele-sağlık hizmetlerinin kullanım hacmi düşükken, 
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pandeminin hemen başlangıcındaki dönemde (Ocak-Mart 2020) tele 

sağlık klinik hacminde önemli bir artış meydana gelmiştir. COVID-19 

salgınının zirvesinde ise hizmet sağlayıcıların tele sağlık kullanım 

hacminde önceki aylardan birkaç kat daha fazla artış meydana 

gelmiştir. 

Şekil  21. Telesağlık vizitlerinin aylık kullanımı 

 
Kaynak: Kemp, M. T., Liesman, D. R., Williams, A. M., Brown, C. S., Iancu, A. M., 

Wakam, G. K., ... & Alam, H. B. (2020). Surgery Provider Perceptions on Telehealth 

Visits During the COVID-19 Pandemic: Room for Improvement. Journal of Surgical 

Research. 

Aynı çalışmada her bir ilgili ziyaret türü için geleneksel klinik ve video 

kliniği arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. Sağlayıcılara göre, video 

kliniğindeki yeni hasta ziyaretlerinin tamamlanması, geleneksel 

klinikteki yeni hasta ziyaretlerine kıyasla önemli ölçüde daha az zaman 
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almaktadır. Geri dönüş ziyaretleri için zaman tahminlerinin 

karşılaştırmaları arasında fark tespit edilmemiştir (Şekil 22). 

Şekil  22. Vizit süreleri 

 
Kaynak: Kemp, M. T., Liesman, D. R., Williams, A. M., Brown, C. S., Iancu, A. M., 

Wakam, G. K., ... & Alam, H. B. (2020). Surgery Provider Perceptions on Telehealth 

Visits During the COVID-19 Pandemic: Room for Improvement. Journal of Surgical 

Research. 

Yine aynı çalışmada video ziyaretlerinin önündeki en büyük engeller 

tespit edilmeye çalışılmıştır. En sık bildirilen engellerin; 

• Fiziksel muayene ile ilgili sınırlamalar 

• Hasta/sağlayıcı internet erişimi 

• Teknoloji ekipmanı veya uygun bağlantı 

• Hasta teknolojisi bilgisi veya platform aşinalığı olduğu tespit 

edilmiştir (Şekil 23). 
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Şekil  23. Video vizitlerinin önündeki engeller 

 
Kaynak: Kemp, M. T., Liesman, D. R., Williams, A. M., Brown, C. S., Iancu, A. M., 
Wakam, G. K., ... & Alam, H. B. (2020). Surgery Provider Perceptions on Telehealth 
Visits During the COVID-19 Pandemic: Room for Improvement. Journal of Surgical 

Research. 
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SONUÇ 

Son üç yüz yılda kaydedilen tıbbi gelişmeler, hastalar için daha iyi bir 

tedavi ve bakımı hedeflemektedir. Cerrahi bilimlerin alanına giren 

ameliyatlar özelinde düşünüldüğünde, hastaların bakımındaki 

gelişmeler daha da belirgindir. Cerrahi bakım, erken ampütasyon ve 

yaraları koterize etme seçeneklerinin dışında, günümüzün birçok 

karmaşık ve hassas teknolojiye bağlı prosedürlere ilerlemiştir. Yetkili 

kurumlar tarafından ancak dikkatli klinik araştırmalardan sonra 

onaylanan yeni ilaçların aksine, yeni bir cerrahi tekniğin böyle bir 

onaya ihtiyacı yoktur. Bu gözetim eksikliğinin bir sonucu olarak cerrah, 

cerrahi bir sorunu çözmenin yenilikçi bir yolunun işe yarayacağını 

düşünürse, bu yeni yaklaşımı denemeden önce ön onay almasına da 

gerek yoktur. Bu durum, ameliyatta gelecekteki yeniliğin nasıl olması 

gerektiğine dair dikkatli bir şekilde düşünmeyi gerektiren bir dizi etik 

soruna yol açmıştır. Cerrahi inovasyon fırsatlarına rağmen, çoğu cerrahi 

prosedür aslında yeni ve yenilikçi değildir; aksine yıllardır benzer 

şekilde uygulanmaktadır. Bununla birlikte, her cerrah, her bir 

prosedürün nasıl gerçekleştirileceğine dair spesifik seçimler 

yapmaktadır. Kesinin boyutu ve yeri hakkındaki seçimler, her 

operasyonun kesin adımları olduğu gibi, cerrah ve her hasta için ayrıdır. 

Bu nedenle, prosedürleri standart hale getirmek genellikle zordur, bu da 

cerrahi prosedürlerin çok merkezli klinik denemelerini gerçekleştir-

meyi zorlaştırmaktadır (Biffl et al., 2008; Jones et al., 2004). 

Cerrahi inovasyonun doğasında bulunan etik konuları daha spesifik 

olarak ele almak için papiller tiroid kanseri için bir tiroidektomi 
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örneğini vermek uygun olacaktır. Bir hastanın üç santimetre çapında 

papiller tiroid kanseri olduğu düşünülürse, total tiroidektominin 

hastalığın tedavisinde önemli bir adım olduğu konusunda görüş birliği 

mevcuttur. Bu operasyon, boyun tabanından yapılan bir kesi ile 

geleneksel şekilde yapılabilir. Bu yaklaşım on yıllardır kullanılmaktadır 

ve çok düşük komplikasyon riski ile tiroid bezinin çıkarılmasında 

etkilidir. Son yıllarda bazı cerrahlar total tiroidektomi için yenilikçi 

yaklaşımlar önermişlerdir. Örneğin, boyunda bir yara izini önlemek için 

cerrahlar kesi veya kesileri göğüs önü veya koltuk altı üzerine 

kaydırmıştır. Boyunda herhangi bir kesi olmaksızın bir tiroidin 

çıkarılabileceğine dair çok sayıda kanıt vardır. Bununla birlikte, bu tür 

yaklaşımların daha iyi olup olmadığının belirlenmesiyle ilgili sorunlar, 

ameliyatın riskleri düşünüldüğünde kolayca anlaşılabilir. Çoğu cerrah, 

total tiroidektomi geçiren hastaların sadece% 1-2'sinde tekrarlayan 

laringeal sinir yaralanmasından kalıcı ses kısıklığı veya paratiroid 

bezlerinin yaralanmasından kalıcı olarak düşük kalsiyum 

konsantrasyonları risklerinin ortaya çıktığı konusunda hemfikirdir. 

Tiroidektomiye yeni bir yaklaşımın geleneksel boyun kesisi kadar 

güvenli olup olmadığını değerlendirmek için binlerce hastayı 

incelemek gerekmektedir. Komplikasyon riskleri çok düşük olduğu 

için, yalnızca bu tür büyük çalışmalar hastalara yönelik risklerde küçük 

artışlar gösterecektir. Dahası cerrahi yaklaşımın riskleri hikâyenin 

sadece bir kısmıdır. İnovatif cerrahi tedavinin tiroid kanserli hastanın 

mükemmel uzun vadeli prognozunu değiştirmemesi de çok önemlidir. 

Kanser sonuçlarında farklılık göstermek için binlerce hasta tedavi 

edilmeli ve onlarca yıl takip edilmelidir. Etik bir hekimin hastaları 
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böyle bir tedaviye prosedürüne alması için daha iyi bir tedavi 

olmadığına emin olması beklenmektedir. Ancak sıklıkla yeni cerrahi 

prosedürleri geliştirenler, geleneksel yaklaşımdan daha iyi olduğuna 

inandıkları için bu dengeden yoksun olabilmektedirler (Biffl et al., 

2008; Jones et al., 2004). 

Çağdaş ortak karar alma ortamında cerrahlar, bilgilendirilmiş onam 

almak için bir hastaya bir prosedürün risklerini, faydalarını ve 

alternatiflerini açıklamalıdır. Bir cerrah gerçekten yenilikçi bir prosedür 

için onay alırken, prosedürün gerçek kısa vadeli ve uzun vadeli riskleri 

tam olarak bilinmeyebilir. Cerrah inovatif cerrahi yaklaşımın ilk 

uygulayıcısı değilse, ilk uygulayan merkezin sonuçlarını görmüşse ve 

şimdi hastalara bu seçeneği sunmak istiyorsa, riskleri tanımlamak daha 

da zor olacaktır. Orijinal inovasyonu geliştiren cerrahlardan elde edilen 

sonuçların, en büyük deneyime sahip ekibin sonuçlarını yansıtacağı 

varsayılabilir. Elde edilen deneyim bir merkezden diğer merkezlere ve 

cerrahlara aktarılırken olduğundan farklı aktarılabilir. Bir cerrah için 

yeni olan çoğu prosedürde, bir öğrenme eğrisi olacaktır. Bu, cerrahın 

deneyimle daha iyi hale geldiği anlamına gelmektedir. Cerrahlar yeni 

teknikler kullanırken, öğrenme eğrisi sorunu özellikle 

belirginleşmektedir. Cerrah yeni prosedür için gerekli deneyimi 

kazanırken, hastaların güvenliği ne kadar sağlanabilecektir? Öğrenme 

eğrisi problemini çözmek için birçok farklı yaklaşım benimsenmiştir; 

cerrahların genellikle bir hasta üzerinde tekniği kullanmadan önce 

cansız modeller, hayvan modelleri ve insan kadavraları üzerinde yeni 

teknikler öğrenerek başlamaları bu yaklaşıma örnek olarak verilebilir. 
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Ek olarak, yeni teknikle ilk hastalar ameliyat edilirken, hastanın 

güvenliğini artırmak için ideal olarak deneyimli bir cerrahın ameliyatta 

bulunması başka bir yaklaşımdır. Cerrahi inovasyon cerrahların devam 

eden eğitimlerini en iyi şekilde sürdürmenin zorluklarını açıkça ortaya 

koymaktadır (McKneally, 1999; McKneally & Daar, 2003). 

İnovatif cerrahi tekniklerden kaynaklanan zorlukların yönetilmesine 

yönelik tüm bu yaklaşımlar, cerrahın prosedürün yeniliğini hastaya 

anlattığını ve yeni teknik için hastanın onayını aldığını varsaymaktadır. 

Maalesef insanoğlunun inovatif olana hayranlığı, hastaların inovatif 

prosedürlerin risklerini objektif olarak değerlendirmelerinde zorluklara 

yol açmaktadır. Bir inovatif prosedür teklif edildiğinde hastaların 

objektifliğini sürdürmesi zor olabilir, çünkü inovatif olan aynı zamanda 

geliştirilmiştir. Bu bağlamda hastaya yeni prosedürü anlatan kişinin 

aslında yeniliği bizzat kendisinin bulmuş olan cerrah olduğunu 

düşünürsek bu zorluk daha da büyük olabilir. Hastaneler tarafından 

inovatif prosedürlerin pazarlanmasının yaygınlığı, hastaların yenilikçi 

bir prosedür konusunda karar vermelerine bir başka sorun daha 

eklemektedir. Bir cerrah yeni bir prosedürün geliştiricisi olarak 

bilindiğinde, genellikle daha fazla sevk oluşturulur. Cerrah, yenilikçi 

prosedür için gönderilen artan hasta hacminden mali veya akademik 

faydalar elde edebilir. Bunlar, cerrahın riskler tam olarak 

bilinemediğinde yeni bir prosedürün faydaları konusunda hevesli 

olması için başka potansiyel teşviklerdir. Hastaya cerrahi yeniliğin 

sunumunun özellikle objektif bir senaryoda gerçekleşmesinin çok zor 

olduğu görülmektedir (McKneally, 1999; McKneally & Daar, 2003).  
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Dünya’nın içinde bulunduğu zorlu ekonomik şartlarda, başka bir etik 

düşüncenin ortaya atılması gerekmektedir. İnovatif teknoloji genellikle 

eskisinden daha maliyetlidir ve cerrahi yenilik sıklıkla yeni teknolojiye 

bağlıdır. Bütçe kısıtlamaları karşısında, sağlık programları ve doktorlar, 

pahalı inovatif teknolojiyi yenilikçi yollarla kullanmanın hastalara 

sağladığı potansiyel faydaları göz önünde bulundurmalıdır. Tüm 

cerrahi yenilikler yalnızca bireysel bir hasta için maliyetler temelinde 

değerlendirilirse, teknolojinin diğer alanlarda nasıl yararlı etkiler 

yaratabileceğini öğrenmenin potansiyel ve öngörülemeyen faydaları 

asla gerçekleştirilemeyebilir (Biffl et al., 2008; Reitsma & Moreno, 

2005). 

Buradaki ikilem, 

• Cerrahi yenilikler üzerindeki mevcut kontrol eksikliği devam 

etmeli mi? 

• Yoksa cerrahi yeniliği sınırlandırmak için sıkı kontroller 

uygulanmalı mı? 

şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ne yazık ki her iki seçeneğin de 

sorunları vardır. Mevcut durum, hastaların pervasız cerrahi yenilikçiler 

tarafından zarar görmesi riskini taşımaktadır. Ancak sıkı kontroller 

uygulanırsa, hastalar en yeni ve en yaratıcı cerrahi yaklaşımlara 

erişememekten zarar görebilir. Yeniliğin gelişimini engelleyen 

herhangi bir sistem, sonuçta hastaların yararına olmayacaktır 

(McKneally, 1999; Reitsma & Moreno, 2005). 
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Konunun düğümlendiği nokta; cerrahi yeniliğin gelişmesiyle ilişkili 

etik sorunların nasıl yönetilebileceği hususudur. Ne yazık ki daha sıkı 

gözetim ve denetimin hastalar için daha iyi bakıma yol açma olasılığı 

düşüktür. Aksine, daha geleneksel yaklaşımlar daha etkili olabilir. 

Cerrahların etik davranışları teşvik edilmeli ve daha da geliştirilmelidir. 

Cerrahi bilimler, cerrahi inovasyonla ilişkili birçok etik konunun daha 

fazla takdir edilmesi ve anlaşılmasına odaklanmalıdır. Bu sayede 

cerrahlar etik sorunlar ortaya çıktığında bunları açıkça ele almaya daha 

hazır olacaklar. Etik açıdan cerrahlara bağlı olmanın yanı sıra, 

hastaların düşünceli karar vermesinin de desteklenmesi gerekmektedir. 

Hastalar tarafından yeni cerrahi tekniklerle ilişkili birçok belirsizliğin 

daha iyi anlaşılması, bilgilendirilmiş onam sürecini iyileştirmeye 

hizmet edecek ve hastalar tarafından yeni prosedürlerin neler 

sunabileceğine dair daha makul beklentilere yol açacaktır. Cerrahi 

yenilikteki bilinmeyen risklerin ve faydaların kabulü, cerrahları 

hastaların sonuçlarını dikkatlice inceleme ihtiyacını daha iyi anlamaya 

itmelidir. Ancak cerrahi yeniliğin daha dikkatli bir şekilde 

incelenmesiyle, hastaların riskleri ve faydaları tanımlayan verileri 

toplamak için gerekli şüpheciliği korurken fayda elde etmeleri için 

teşvik edilebilir (Reitsma & Moreno, 2005). 

Robotiklerin ameliyathanede ilk ortaya çıkışından bu yana robot 

destekli binlerce başarılı vakanın da gösterdiği gibi, robotik 

teknolojilerin cerrahi aletlerle entegre edilmesinde çok ilerleme 

kaydedilmiştir. Bununla birlikte, geçmiş başarının üzerine inşa etmek 

ve gelecekteki cerrahi robotik potansiyelinden tam olarak yararlanmak 
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için cerrahlar, mühendisler, girişimciler ve sağlık hizmeti yöneticileri 

arasında paylaşılan bir anlayış ve iletişimi en üst düzeye çıkarmak önem 

arz etmektedir (Camarillo et al., 2004).  

Tele sağlık sistemlerinin sunmuş olduğu hizmetler COVID-19'a maruz 

kalma riskinden dolayı ortaya çıkan boşluğu kapatmaya ve ileriye 

dönük erişim sorununu çözmeye yardımcı olabilir. Cerrahi, tele-sağlık 

uygulamalarına uygun görünmese de çok sayıda çalışma, ameliyat 

öncesi ve sonrası dönemlerde ofis içi ziyaretlere alternatif olarak 

güvenli ve etkili cerrahi bakım için uygun bir yöntem olabileceğini 

ortaya koymaktadır. Tele sağlık çözümleri ile cerrahi bakıma erişimi 

genişletebilir, intra-operatif verimliliği artırabilir ve buna bağlı olarak 

kaynakları sınırlı ortamlarda biriktirme ile ilgili bazı kapasite 

kısıtlamalarını hafifletebilir. 

Sanal gerçekliğin cerrahi bilimlerinde uygulanması ile ameliyat öncesi 

eğitimler daha verimli hale gelmektedir. Simülatörler ile her bireyin 

spesifik ameliyat performansından büyük miktarlarda veri 

üretilebilmektedir. Bu veriler, performansı ölçmek ve operatöre 

otomatik geri bildirim sağlamak için analiz edilebilir ve 

damıtılabilmektedir. Bu sadece uzmanlığı anlamanın etkili bir yolunu 

sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha önce fark edilmemiş olabilecek 

benzersiz beceri özelliklerini de ortaya çıkarabilecektir. 

Yapay zeka teknolojilerinin cerrahi bilimlerinde uygulanması ile ilgili 

kaynaklardan elde edilen büyük miktarda veri daha anlamlı hale 

gelecek ve bu büyük veriyle oluşturulmuş derin öğrenme modelleri 
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beklenmedik olayları önleyebilecek ve buna bağlı olarak cerraha olası 

komplikasyonları önleme ve müdahale etme fırsatı verecektir. Fütürist 

robotik sistemler, konsolda oturan belirli bir cerrahın varlığını 

tanıyabilecek ve bir kişinin gerçek zamanlı olarak görüntülenen 

prosedürle ilgili küresel verilerin arka planında kendi analiz edilen 

performans verilerine anında erişimini sağlayabilecek ve daha akıllı 

cerrahi kararların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 

Bu bağlamda emek yoğun; multidisipliner birçok alanı ve disiplini 

içerisinde barındırması yönüyle bütünleşik hizmetlerden oluşan; 

gelişim, değişim ve sürekli yenilenen yapısı ile inovatif olan sağlık 

sisteminde, özellikle sağlık sistemi oyuncularının ve tüm paydaşların 

bu gelişim ve yenilik trendine uyum sağlayabilmeleri çok büyük bir 

öneme sahiptir. Ayrıca gelişen ve yenilenen tüm tıbbi cihaz ve inovatif 

araçların sisteme entegre edilmesi sürecinde, girdi ve çıktısında insan 

faktörü olan ve sıfır hatanın hedeflendiği sağlık sistemi açısından tüm 

riskleri minimize edebilecek şekilde bir reorganizasyon 

oluşturulmalıdır.  

 

 

 

 

 



118 | Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜZEL 

 

 

KAYNAKLAR 

Abbou, C. C., Hoznek, A., Salomon, L., Lobontiu, A., Saint, F., Cicco, A., … Chopin, 

D. (2000). Remote laparoscopic radical prostatectomy carried out with a robot. 

Report of a case. Progres En Urologie: Journal de l’Association Francaise 

d’urologie et de La Societe Francaise d’urologie, 10(4), 520–523. 

Alexander G, E. J. (2001). Laparoscopic surgery historical perspectives. In Z. K. 

(Ed.), Surgical laparoscopy. (pp. 3–11). Philadelphia (PA): Lippincott 

Williams and Wilkins. 

Anton, K., Rahman, T., Bhanushali, A., & Patel, A. A. (2016). Bariatric left gastric 

artery embolization for the treatment of obesity: A review of gut hormone 

involvement in energy homeostasis. American Journal of Roentgenology. 

https://doi.org/10.2214/AJR.15.14331 

Ashrafian, H., Clancy, O., Grover, V., & Darzi, A. (2017). The evolution of robotic 

surgery: surgical and anaesthetic aspects. BJA: British Journal of Anaesthesia, 

119(suppl_1), i72–i84. 

Ashrafian, H., Darzi, A., & Athanasiou, T. (2010). Autobionics: a new paradigm in 

regenerative medicine and surgery. Regenerative Medicine, 5(2), 279–288. 

Ashrafian, H., Darzi, A., & Athanasiou, T. (2015). A novel modification of the Turing 

test for artificial intelligence and robotics in healthcare. The International 

Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery, 11(1), 38–43. 

Baker, M. T. (2011). The history and evolution of bariatric surgical procedures. 

Surgical Clinics, 91(6), 1181–1201. 

Barker, C. F., & Markmann, J. F. (2013). Historical overview of transplantation. Cold 

Spring Harbor Perspectives in Medicine, 3(4), a014977–a014977. 

https://doi.org/10.1101/cshperspect.a014977 



CERRAHİ BİLİMLERDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR | 119 

 

 

 

Barkun, J. S., Aronson, J. K., Feldman, L. S., Maddern, G. J., Strasberg, S. M., & 

Collaboration, B. (2009). Evaluation and stages of surgical innovations. The 

Lancet, 374(9695), 1089–1096. 

Baron, T. H. (2007). Natural orifice transluminal endoscopic surgery. British Journal 

of Surgery, 94(1), 1–2. 

Basson, M. D. (2014). The role of the investigative surgeon: Asking questions and 

questioning answers. JAMA Surgery. https://doi.org/10.1001/jamasurg 

.2014.724 

Benabid, A. L., Cinquin, P., Lavalle, S., Le Bas, J. F., Demongeot, J., & De 

Rougemont, J. (1987). Computer-driven robot for stereotactic surgery 

connected to CT scan and magnetic resonance imaging. Stereotactic and 

Functional Neurosurgery, 50(1–6), 153–154. 

Benabid, A. L., Hoffmann, D., Lavallee, S., Cinquin, P., Demongeot, J., Le Bas, J. F., 

& Danel, F. (1991). Is there any future for robots in neurosurgery? In Advances 

and technical standards in Neurosurgery (pp. 3–45). Springer. 

Bhandari, M., Zeffiro, T., & Reddiboina, M. (2020). Artificial intelligence and robotic 

surgery: current perspective and future directions. Current Opinion in Urology, 

30(1), 48–54. 

Biffl, W. L., Spain, D. A., Reitsma, A. M., Minter, R. M., Upperman, J., Wilson, M., 

… Greenfield, L. J. (2008). Responsible Development and Application of 

Surgical Innovations: A Position Statement of the Society of University 

Surgeons. Journal of the American College of Surgeons. 

https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2008.02.011 

Boppart, S. A., Deutsch, T. F., & Rattner, D. W. (1999). Optical imaging technology 

in minimally invasive surgery. Surgical Endoscopy, 13(7), 718–722. 

https://doi.org/10.1007/s004649901081 



120 | Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜZEL 

 

 

Boteon, Y. L., & Afford, S. C. (2019). Machine perfusion of the liver: Which is the 

best technique to mitigate ischaemia-reperfusion injury? World Journal of 

Transplantation, 9(1), 14. 

Breitenstein, S., Nocito, A., Puhan, M., Held, U., Weber, M., & Clavien, P.-A. (2008). 

Robotic-assisted versus laparoscopic cholecystectomy: outcome and cost 

analyses of a case-matched control study. Annals of Surgery, 247(6), 987–993. 

Brethauer, S. A., Chand, B., Schauer, P. R., & Thompson, C. C. (2012). Transoral 

gastric volume reduction as intervention for weight management: 12-month 

follow-up of TRIM trial. Surgery for Obesity and Related Diseases. 

https://doi.org/10.1016/j.soard.2011.10.016 

Bruzzi, M., Rau, C., Voron, T., Guenzi, M., Berger, A., & Chevallier, J. M. (2015). 

Single anastomosis or mini-gastric bypass: Long-term results and quality of 

life after a 5-year follow-up. Surgery for Obesity and Related Diseases. 

https://doi.org/10.1016/j.soard.2014.09.004 

Buchwald, H, & Varco, R. L. (1964). Ileal bypass in lowering high cholesterol levels. 

Surgical Forum, 15, 289–291. American College of Surgeons. 

Buchwald, Henry, & Buchwald, J. N. (2019). Metabolic (bariatric and nonbariatric) 

surgery for type 2 diabetes: a personal perspective review. Diabetes Care, 

42(2), 331–340. 

Buchwald, Henry, & Oien, D. M. (2013). Metabolic/bariatric surgery worldwide 

2011. Obesity Surgery, 23(4), 427–436. 

Buchwald, Henry, & Varco, R. L. (1966). Ileal bypass in patients with 

hypercholesterolemia and atherosclerosis: preliminary report on therapeutic 

potential. JAMA, 196(7), 627–630. 

Burgner-Kahrs, J., Rucker, D. C., & Choset, H. (2015). Continuum robots for medical 



CERRAHİ BİLİMLERDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR | 121 

 

 

 

applications: A survey. IEEE Transactions on Robotics, 31(6), 1261–1280. 

Camarillo, D. B., Krummel, T. M., & Salisbury Jr, J. K. (2004). Robotic technology 

in surgery: past, present, and future. The American Journal of Surgery, 188(4), 

2–15. 

Centers for Disease Control and Preventation. (2020). Heart Disease Facts. Retrieved 

from Centers for Disease Control and Prevention website: 

https://www.cdc.gov/heartdisease/facts.htm 

Cerfolio, R. J., Ferrari-Light, D., & Shah, S. (2019). Telemedicine in thoracic surgery. 

J Vis Surg, 5(0), 54. 

Chand, M., Ramachandran, N., Stoyanov, D., & Lovat, L. (2018). Robotics, artificial 

intelligence and distributed ledgers in surgery: data is key! Springer. 

Chen, Y., Yan, J., Yuan, Z., Yu, S., Wang, Z., & Zheng, Q. (2013). A meta-analysis 

of robotic-assisted pancreatectomy versus laparoscopic and open 

pancreatectomy. Saudi Med J, 34(12), 1229–1236. 

Cherla, D. V, Viso, C. P., Holihan, J. L., Bernardi, K., Moses, M. L., Mueck, K. M., 

… Ko, T. C. (2019). The effect of financial conflict of interest, disclosure 

status, and relevance on medical research from the United States. Journal of 

General Internal Medicine, 34(3), 429–434. 

Chinnock, C. (1994). Virtual reality in surgery and medicine. Hospital Technology 

Series, 13(18), 1–48. 

Clark, J., Sodergren, M. H., Purkayastha, S., Mayer, E. K., James, D., Athanasiou, T., 

… Darzi, A. (2011). The role of robotic assisted laparoscopy for 

oesophagogastric oncological resection; an appraisal of the literature. Diseases 

of the Esophagus, 24(4), 240–250. 

Cooper, D. K. C. (2020). A Brief History of Clinical Cross-Species Organ 



122 | Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜZEL 

 

 

Xenotransplantation. In Clinical Xenotransplantation (pp. 3–26). Springer. 

Cooper, D. K. C., Ekser, B., & Tector, A. J. (2015). A brief history of clinical 

xenotransplantation. International Journal of Surgery, 23, 205–210. 

Criss, C. N., MacEachern, M. P., Matusko, N., Dimick, J. B., Maggard-Gibbons, M., 

& Gadepalli, S. K. (2019). The impact of corporate payments on robotic 

surgery research: a systematic review. Annals of Surgery, 269(3), 389–396. 

D’Agostino, J., Diana, M., Vix, M., Soler, L., & Marescaux, J. (2012). Three-

dimensional virtual neck exploration before parathyroidectomy. New England 

Journal of Medicine, 367(11), 1072–1073. 

Dallemagne, B., Weerts, J. M., Jehaes, C., Markiewicz, S., & Lombard, R. (1991). 

Laparoscopic nissen fundoplication: Preliminary report. Surgical Laparoscopy 

and Endoscopy. 

Damanpour, F., & Evan, W. M. (1984). Organizational innovation and performance: 

the problem of" organizational lag". Administrative Science Quarterly, 392–

409. 

DAUSSET, J. (1958). [Iso-leuko-antibodies]. Acta haematologica, 20(1–4), 156–166. 

https://doi.org/10.1159/000205478 

Davies, B. (2000). A review of robotics in surgery. Proceedings of the Institution of 

Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine, 214(1), 

129–140. 

De Boer, E., Harlaar, N. J., Taruttis, A., Nagengast, W. B., Rosenthal, E. L., 

Ntziachristos, V., & Van Dam, G. M. (2015). Optical innovations in surgery. 

British Journal of Surgery. https://doi.org/10.1002/bjs.9713 

De Jong, K., Mathus-Vliegen, E. M. H., Veldhuyzen, E. A. M. L., Eshuis, J. H., & 

Fockens, P. (2010). Short-term safety and efficacy of the Trans-oral 



CERRAHİ BİLİMLERDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR | 123 

 

 

 

Endoscopic Restrictive Implant System for the treatment of obesity. 

Gastrointestinal Endoscopy. https://doi.org/10.1016/j.gie.2010.02.053 

Dejong, C. H. C., & Earnshaw, J. J. (2015). Surgical innovation. British Journal of 

Surgery. https://doi.org/10.1002/bjs.9727 

Delaitre, B., & Maignien, B. (1991). Splenectomy by the laparoscopic approach. 

Report of a case. Presse Medicale (Paris, France: 1983), 20(44), 2263. 

Delaney, C. P., Lynch, A. C., Senagore, A. J., & Fazio, V. W. (2003). Comparison of 

robotically performed and traditional laparoscopic colorectal surgery. Diseases 

of the Colon & Rectum, 46(12), 1633–1639. 

Diana, M., & Marescaux, J. (2015). Robotic surgery. British Journal of Surgery. 

https://doi.org/10.1002/bjs.9711 

Dietz, W. H. (2015). The response of the US Centers for Disease Control and 

Prevention to the obesity epidemic. Annual Review of Public Health, 36, 575–

596. 

Doarn, C. R., Anvari, M., Low, T., & Broderick, T. J. (2009). Evaluation of 

teleoperated surgical robots in an enclosed undersea environment. 

Telemedicine and E-Health, 15(4), 325–335. 

Dubé, L., Jha, S., Faber, A., Struben, J., London, T., Mohapatra, A., … Mcdermott, J. 

(2014). Convergent innovation for sustainable economic growth and 

affordable universal health care: Innovating the way we innovate. Annals of 

the New York Academy of Sciences. https://doi.org/10.1111/nyas.12548 

Edwards G. (2020). The patent power struggle in surgical robotics. Retrieved October 

18, 2020, from Rapid Medtech Communications Ltd. A Rapid News Group 

Company. website: https://www.med-technews.com/features/assessing-

patents-in-surgical-robotics/ 



124 | Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜZEL 

 

 

Erridge, S., Yeung, D. K. T., Patel, H. R. H., & Purkayastha, S. (2019). Telementoring 

of surgeons: a systematic review. Surgical Innovation, 26(1), 95–111. 

Etienne, H., Hamdi, S., Le Roux, M., Camuset, J., Khalife-Hocquemiller, T., Giol, 

M., … Assouad, J. (2020). Artificial intelligence in thoracic surgery: past, 

present, perspective and limits. European Respiratory Review, 29(157). 

Faust, R. A. (2007). Robotics in surgery: history, current and future applications. 

Nova Publishers. 

Feussner, H., Ostler, D., Kranzfelder, M., Kohn, N., Koller, S., Wilhelm, D., … 

Schneider, A. (2017). Surgery 4.0. In Health 4.0: How Virtualization and Big 

Data are Revolutionizing Healthcare (pp. 91–107). Springer. 

Feußner, H, & Wilhelm, D. (2016). Minimally invasive surgery and robotic surgery: 

surgery 4.0? Der Chirurg; Zeitschrift Fur Alle Gebiete Der Operativen 

Medizen, 87(3), 189. 

Feußner, Hubertus, & Park, A. (2017). Surgery 4.0: the natural culmination of the 

industrial revolution? Innovative Surgical Sciences, 2(3), 105–108. 

Fishman, J. A., & Greenwald, M. (2018). Innovation in organ transplantation: A 

meeting report. American Journal of Transplantation, 18(8), 1875–1878. 

Foschi, D., Sorrentino, L., Tubazio, I., Vecchio, C., Vago, T., Bevilacqua, M., … 

Corsi, F. (2019). Ileal interposition coupled with duodenal diverted sleeve 

gastrectomy versus standard medical treatment in type 2 diabetes mellitus 

obese patients: Long-term results of a case–control study. Surgical Endoscopy, 

33(5), 1553–1563. 

Franco, R., Fonoff, E. T., Alvarenga, P., Lopes, A. C., Miguel, E. C., Teixeira, M. J., 

… Hamani, C. (2016). DBS for obesity. Brain Sciences. 

https://doi.org/10.3390/brainsci6030021 



CERRAHİ BİLİMLERDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR | 125 

 

 

 

Frohman, A. (1982). Technology as a Competitive Weapon. Retrieved May 18, 2020, 

from Harvard Business Review website: https://hbr.org/1982/01/technology-

as-a-competitive-weapon 

Gaillard, M., Tranchart, H., Lainas, P., Ferretti, S., Perlemuter, G., & Dagher, I. 

(2016). Single-port laparoscopic sleeve gastrectomy as a routine procedure in 

1000 patients. Surgery for Obesity and Related Diseases. 

https://doi.org/10.1016/j.soard.2016.01.011 

Gawande, A. (2012). Two hundred years of surgery. New England Journal of 

Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMra1202392 

Giulianotti, P. C., Coratti, A., Sbrana, F., Addeo, P., Bianco, F. M., Buchs, N. C., … 

Benedetti, E. (2011). Robotic liver surgery: results for 70 resections. Surgery, 

149(1), 29–39. 

Goh, P., Tekant, Y., Isaac, J., Kum, C. K., & Ngoi, Ss. (1992). The technique of 

laparoscopic Billroth II gastrectomy. Surgical Laparoscopy & Endoscopy, 

2(3), 258–260. 

Grenda, T. R., Whang, S., & Evans III, N. R. (2020). Transitioning a Surgery Practice 

to Telehealth During COVID-19. Annals of Surgery. 

Grubnik, V. V., Ospanov, O. B., Namaeva, K. A., Medvedev, O. V., & Kresyun, M. 

S. (2016). Randomized controlled trial comparing laparoscopic greater 

curvature plication versus laparoscopic sleeve gastrectomy. Surgical 

Endoscopy. https://doi.org/10.1007/s00464-015-4373-9 

Gunter, R. L., Chouinard, S., Fernandes-Taylor, S., Wiseman, J. T., Clarkson, S., 

Bennett, K., … Kent, K. C. (2016). Current use of telemedicine for post-

discharge surgical care: a systematic review. Journal of the American College 

of Surgeons, 222(5), 915–927. 



126 | Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜZEL 

 

 

Hagen, M. E., Pugin, F., Chassot, G., Huber, O., Buchs, N., Iranmanesh, P., & Morel, 

P. (2012). Reducing cost of surgery by avoiding complications: the model of 

robotic Roux-en-Y gastric bypass. Obesity Surgery, 22(1), 52–61. 

Hahl, T., Peromaa-Haavisto, P., Tarkiainen, P., Knutar, O., & Victorzon, M. (2016). 

Outcome of Laparoscopic Gastric Bypass (LRYGB) with a Program for 

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS). Obesity Surgery. 

https://doi.org/10.1007/s11695-015-1799-z 

Haidegger, T., Sándor, J., & Benyó, Z. (2011). Surgery in space: the future of robotic 

telesurgery. Surgical Endoscopy, 25(3), 681–690. 

Hakim, A. A., Kellish, A. S., Atabek, U., Spitz, F. R., & Hong, Y. K. (2020). 

Implications for the use of telehealth in surgical patients during the COVID-

19 pandemic. Elsevier. 

Hameed, A. M., Hawthorne, W. J., & Pleass, H. C. (2017). Advances in organ 

preservation for transplantation. ANZ Journal of Surgery, 87(12), 976–980. 

Hamilton, D. (2012). A history of organ transplantation: ancient legends to modern 

practice. University of Pittsburgh Pre. 

Harat, M., Rudaś, M., Zieliński, P., Birska, J., & Sokal, P. (2016). Nucleus accumbens 

stimulation in pathological obesity. Neurologia i Neurochirurgia Polska. 

https://doi.org/10.1016/j.pjnns.2016.01.014 

Ho, C., Tsakonas, E., Tran, K., Severn, M., Mierzwinski-Urban, M., Corcos, J., & 

Pautler, S. (2011). Robot-Assisted Surgery Compared with Open Surgery and 

Laparoscopic Surgery: Clinical Effectiveness and Economic Analyses. In 

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. 

Hostettler, A., George, D., Rémond, Y., Nicolau, S. A., Soler, L., & Marescaux, J. 

(2010). Bulk modulus and volume variation measurement of the liver and the 



CERRAHİ BİLİMLERDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR | 127 

 

 

 

kidneys in vivo using abdominal kinetics during free breathing. Computer 

Methods and Programs in Biomedicine, 100(2), 149–157. 

Huang, C.-K. (2011). Single-incision laparoscopic bariatric surgery. Journal of 

Minimal Access Surgery, 7(1), 99. 

Hughes-Hallett, A, Mayer, E. K., Pratt, P. J., Vale, J. A., & Darzi, A. W. (2015). 

Quantitative analysis of technological innovation in minimally invasive 

surgery. 

Hughes-Hallett, Archie, Mayer, E. K., Marcus, H. J., Cundy, T. P., Pratt, P. J., Parston, 

G., … Darzi, A. W. (2014). Quantifying innovation in surgery. Annals of 

Surgery, 260(2), 205–211. 

Hutchison, K., Rogers, W., Eyers, A., & Lotz, M. (2015). Getting clearer about 

surgical innovation: A new definition and a new tool to support responsible 

practice. Annals of Surgery. https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000001174 

Hwang, C. S., Macconmara, M., & Desai, D. M. (2019). Pediatric abdominal organ 

transplantation. Surgical Clinics, 99(1), 73–85. 

Hyrkäs, P., Haukipuro, L., Väinämö, S., Iivari, M., Sachinopoulou, A., & Majava, J. 

(2020). Collaborative innovation in healthcare: a case study of hospitals as 

innovation platforms. International Journal of Value Chain Management, 

11(1), 24–41. 

Ikramuddin, S., Blackstone, R. P., Brancatisano, A., Toouli, J., Shah, S. N., Wolfe, B. 

M., … Billington, C. J. (2014). Effect of reversible intermittent intra-

abdominal vagal nerve blockade on morbid obesity: The ReCharge 

randomized clinical trial. JAMA - Journal of the American Medical 

Association. https://doi.org/10.1001/jama.2014.10540 

Institute of Medicine Committee on Quality of Health Care in, A. (2000). To Err is 



128 | Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜZEL 

 

 

Human: Building a Safer Health System. In L. T. Kohn, J. M. Corrigan, & M. 

S. Donaldson (Eds.), To Err is Human: Building a Safer Health System. 

Washington (DC): National Academies Press (US)Copyright 2000 by the 

National Academy of Sciences. All rights reserved. 

https://doi.org/10.17226/9728 

Isik, F. (2011). Discussion: comparative healing of human cutaneous surgical 

incisions created by the PEAK PlasmaBlade, conventional electrosurgery, and 

a standard scalpel. Plastic and Reconstructive Surgery, 128(1), 112–113. 

Ismail, A., Abushouk, A. I., Elmaraezy, A., Menshawy, A., Menshawy, E., Ismail, 

M., … El-Tonoby, A. (2017). Cutting electrocautery versus scalpel for surgical 

incisions: a systematic review and meta-analysis. Journal of Surgical 

Research, 220, 147–163. 

Izumi, T., Imai, J., Yamamoto, J., Kawana, Y., Endo, A., Sugawara, H., … Kodama, 

S. (2018). Vagus-macrophage-hepatocyte link promotes post-injury liver 

regeneration and whole-body survival through hepatic FoxM1 activation. 

Nature Communications, 9(1), 1–13. 

Jones, J. W., McCullough, L. B., & Richman, B. W. (2004). Ethics of surgical 

innovation to treat rare diseases. Journal of Vascular Surgery. 

https://doi.org/10.1016/j.jvs.2004.01.003 

Kang, X., Azizian, M., Wilson, E., Wu, K., Martin, A. D., Kane, T. D., … Shekhar, 

R. (2014). Stereoscopic augmented reality for laparoscopic surgery. Surgical 

Endoscopy, 28(7), 2227–2235. 

Kanji, A., Gill, R. S., Shi, X., Birch, D. W., & Karmali, S. (2011). Robotic‐assisted 

colon and rectal surgery: a systematic review. The International Journal of 

Medical Robotics and Computer Assisted Surgery, 7(4), 401–407. 

Karpeh, M. S., & Bryczkowski, S. (2020). Digital communications and social media 



CERRAHİ BİLİMLERDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR | 129 

 

 

 

use in surgery: How to maximize communication in the digital age. Innovative 

Surgical Sciences, 2(3), 153–157. https://doi.org/10.1515/iss-2017-0019 

Kassam, A. B., Engh, J. A., Mintz, A. H., & Prevedello, D. M. (2009). Completely 

endoscopic resection of intraparenchymal brain tumors. Journal of 

Neurosurgery, 110(1), 116–123. 

Kaya, E., Totzeck, M., & Rassaf, T. (2017). Pulsed electron avalanche knife (PEAK) 

PlasmaBladeTM in pacemaker and defibrillator procedures. European Journal 

of Medical Research, 22(1), 1–5. 

Kemp, M. T., Liesman, D. R., Williams, A. M., Brown, C. S., Iancu, A. M., Wakam, 

G. K., … Alam, H. B. (2020). Surgery Provider Perceptions on Telehealth 

Visits During the COVID-19 Pandemic: Room for Improvement. Journal of 

Surgical Research. 

Kenngott, H. G., Apitz, M., Wagner, M., Preukschas, A. A., Speidel, S., & Müller-

Stich, B. P. (2017). Paradigm shift: cognitive surgery. Innovative Surgical 

Sciences, 2(3), 139–143. 

Khor, W. S., Baker, B., Amin, K., Chan, A., Patel, K., & Wong, J. (2016). Augmented 

and virtual reality in surgery—the digital surgical environment: applications, 

limitations and legal pitfalls. Annals of Translational Medicine, 4(23). 

Kilic, A., Emani, S., Sai-Sudhakar, C. B., Higgins, R. S. D., & Whitson, B. A. (2014). 

Donor selection in heart transplantation. Journal of Thoracic Disease, 6(8), 

1097. 

Kim, S. S. Y., Dohler, M., & Dasgupta, P. (2018). The Internet of Skills: use of fifth‐

generation telecommunications, haptics and artificial intelligence in robotic 

surgery. BJU International, 122(3), 356–358. 

Kim, Y., Kim, H., & Kim, Y. O. (2017). Virtual reality and augmented reality in 



130 | Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜZEL 

 

 

plastic surgery: a review. Archives of Plastic Surgery, 44(3), 179. 

Kirkpatrick, A. W., Keaney, M., Kmet, L., Ball, C. G., Campbell, M. R., Kindratsky, 

C., … Broderick, T. J. (2009). Intraperitoneal gas insufflation will be required 

for laparoscopic visualization in space: a comparison of laparoscopic 

techniques in weightlessness. Journal of the American College of Surgeons, 

209(2), 233–241. 

Kittleson, M. M., & Kobashigawa, J. A. (2017). Cardiac transplantation: current 

outcomes and contemporary controversies. JACC: Heart Failure, 5(12), 857–

868. 

Korndorffer Jr, J. R., Hawn, M. T., Spain, D. A., Knowlton, L. M., Azagury, D. E., 

Nassar, A. K., … Pugh, C. M. (2020). Situating artificial intelligence in 

surgery: a focus on disease severity. Annals of Surgery, 272(3), 523–528. 

Kozlowski, T., Kozakiewicz, K., Dadan, J., & Mysliwiec, P. (2016). Innovative 

solutions in bariatric surgery. Gland Surgery. https://doi.org/10.21037 

/gs.2016.10.05 

Kremen, A. J., Linner, J. H., & Nelson, C. H. (1954). An experimental evaluation of 

the nutritional importance of proximal and distal small intestine. Annals of 

Surgery, 140(3), 439. 

Lane, J. C., Dworkin-Valenti, J., Chiodo, L., & Haupert, M. (2016). Postoperative 

tonsillectomy bleeding complications in children: a comparison of three 

surgical techniques. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 

88, 184–188. 

Lannoo, M., & Dillemans, B. (2014). Laparoscopy for primary and secondary 

bariatric procedures. Best Practice and Research: Clinical Gastroenterology. 

https://doi.org/10.1016/j.bpg.2013.11.013 



CERRAHİ BİLİMLERDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR | 131 

 

 

 

Länsisalmi, H., Kivimäki, M., Aalto, P., & Ruoranen, R. (2006). Innovation in 

healthcare: A systematic review of recent research. Nursing Science Quarterly, 

19(1), 66–72. https://doi.org/10.1177/0894318405284129 

Lemanu, D. P., Singh, P. P., Berridge, K., Burr, M., Birch, C., Babor, R., … Hill, A. 

G. (2013). Randomized clinical trial of enhanced recovery versus standard care 

after laparoscopic sleeve gastrectomy. British Journal of Surgery. 

https://doi.org/10.1002/bjs.9026 

Leroy, J., Diana, M., Perretta, S., Wall, J., De Ruijter, V., & Marescaux, J. (2011). 

Original technique to close the transrectal viscerotomy access in a NOTES 

transrectal and transgastric segmental colectomy. SAGE Publications Sage 

CA: Los Angeles, CA. 

Leven, J., Burschka, D., Kumar, R., Zhang, G., Blumenkranz, S., Dai, X. D., … Choti, 

M. (2005). DaVinci canvas: a telerobotic surgical system with integrated, 

robot-assisted, laparoscopic ultrasound capability. International Conference 

on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention, 811–818. 

Springer. 

Lim, P. C., Crane, J. T., English, E. J., Farnam, R. W., Garza, D. M., Winter, M. L., 

& Rozeboom, J. L. (2016). Multicenter analysis comparing robotic, open, 

laparoscopic, and vaginal hysterectomies performed by high-volume surgeons 

for benign indications. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 

https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2015.11.010 

Liu, S., Zhou, J., Zhang, X., Liu, Y., Chen, J., Hu, B., … Zhang, Y. (2016). Strategies 

to optimize adult stem cell therapy for tissue regeneration. International 

Journal of Molecular Sciences, 17(6), 982. 

Lonner, J. H. (2015). Robotically assisted unicompartmental knee arthroplasty with a 

handheld image-free sculpting tool. Operative Techniques in Orthopaedics, 

25(2), 104–113. 



132 | Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜZEL 

 

 

Lonner, J. H., & Fraser, J. F. (2019). A Brief History of Robotics in Surgery. In 

Robotics in Knee and Hip Arthroplasty (pp. 3–12). Springer. 

Lum, M. J. H., Rosen, J., King, H. H. I., Friedman, D. C. W., Donlin, G., 

Sankaranarayanan, G., … Broderick, T. J. (2007). Telesurgery via unmanned 

aerial vehicle (UAV) with a field deployable surgical robot. MMVR, 313–315. 

Maier-Hein, L., Vedula, S. S., Speidel, S., Navab, N., Kikinis, R., Park, A., … 

Giannarou, S. (2017). Surgical data science for next-generation interventions. 

Nature Biomedical Engineering, 1(9), 691–696. 

Marescaux, J., Leroy, J., Gagner, M., Rubino, F., Mutter, D., Vix, M., … Smith, M. 

K. (2001). Transatlantic robot-assisted telesurgery. Nature, 413(6854), 379–

380. 

Marins Campos, J., Moon, R. C., Magalhães Neto, G. E. J., Teixeira, A. F., Jawad, M. 

A., Bezerra Silva, L., … Ferraz, Á. A. B. (2016). Endoscopic treatment of food 

intolerance after a banded gastric bypass: Inducing band erosion for removal 

using a plastic stent. Endoscopy. https://doi.org/10.1055/s-0042-103418 

Markar, S. R., Karthikesalingam, A. P., Venkat‐Ramen, V., Kinross, J., & Ziprin, P. 

(2011). Robotic vs. laparoscopic Roux‐en‐Y gastric bypass in morbidly obese 

patients: systematic review and pooled analysis. The International Journal of 

Medical Robotics and Computer Assisted Surgery, 7(4), 393–400. 

Matheny, M. E., Whicher, D., & Israni, S. T. (2020). Artificial Intelligence in health 

Care: A report from the National Academy of Medicine. Jama, 323(6), 509–

510. 

Mathias, B., Lipori, G., Moldawer, L. L., & Efron, P. A. (2016). Integrating “big data” 

into surgical practice. Surgery, 159(2), 371–374. 

Maurice, A. P., Punnasseril, J. E. J., King, S. E., & Dodd, B. R. (2020). Improving 



CERRAHİ BİLİMLERDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR | 133 

 

 

 

Access to Bariatric Surgery for Rural and Remote Patients: Experiences from 

a State-Wide Bariatric Telehealth Service in Australia. Obesity Surgery, 

30(11), 4401–4410. 

McCarthy, J., & Hayes, P. J. (1981). Some philosophical problems from the 

standpoint of artificial intelligence. In Readings in artificial intelligence (pp. 

431–450). Elsevier. 

McCulloch, P., Altman, D. G., Campbell, W. B., Flum, D. R., Glasziou, P., Marshall, 

J. C., & Nicholl, J. (2009). No surgical innovation without evaluation: the 

IDEAL recommendations. The Lancet. https://doi.org/10.1016/S0140-

6736(09)61116-8 

McDonald, J. C. (1988). The National Organ Procurement and Transplantation 

Network. JAMA, 259(5), 725–726. 

McKneally, M. F. (1999). Ethical problems in surgery: Innovation leading to 

unforeseen complications. World Journal of Surgery. https://doi.org/10.1007 

/s002689900580 

McKneally, M. F., & Daar, A. S. (2003). Introducing new technologies: Protecting 

subjects of surgical innovation and research. World Journal of Surgery. 

https://doi.org/10.1007/s00268-003-7096-3 

Meakins, J. L. (2002). Innovation in surgery: the rules of evidence. The American 

Journal of Surgery, 183(4), 399–405. 

Meeuwsen, F. C., Guédon, A. C. P., Arkenbout, E. A., van der Elst, M., Dankelman, 

J., & van den Dobbelsteen, J. J. (2017). The art of electrosurgery: trainees and 

experts. Surgical Innovation, 24(4), 373–378. 

Melvin, W. S., Dundon, J. M., Talamini, M., & Horgan, S. (2005). Computer-

enhanced robotic telesurgery minimizes esophageal perforation during Heller 



134 | Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜZEL 

 

 

myotomy. Surgery, 138(4), 553–559. 

Menon, M., Tewari, A., Baize, B., Guillonneau, B., & Vallancien, G. (2002). 

Prospective comparison of radical retropubic prostatectomy and robot-assisted 

anatomic prostatectomy: the Vattikuti Urology Institute experience. Urology, 

60(5), 864–868. 

MERRILL, J. P., MURRAY, J. E., HARRISON, J. H., & GUILD, W. R. (1956). 

Successful homotransplantation of the human kidney between identical twins. 

Journal of the American Medical Association, 160(4), 277–282. 

https://doi.org/10.1001/jama.1956.02960390027008 

Meulstee, J. W., Nijsink, J., Schreurs, R., Verhamme, L. M., Xi, T., Delye, H. H. K., 

… Maal, T. J. J. (2019). Toward holographic-guided surgery. Surgical 

Innovation, 26(1), 86–94. 

Michaud, A., Grenier-Larouche, T., Caron-Dorval, D., Marceau, S., Biertho, L., 

Simard, S., … Carpentier, A. C. (2017). Biliopancreatic diversion with 

duodenal switch leads to better postprandial glucose level and beta cell 

function than sleeve gastrectomy in individuals with type 2 diabetes very early 

after surgery. Metabolism, 74, 10–21. 

Mirchi, N., Bissonnette, V., Yilmaz, R., Ledwos, N., Winkler-Schwartz, A., & Del 

Maestro, R. F. (2020). The Virtual Operative Assistant: An explainable 

artificial intelligence tool for simulation-based training in surgery and 

medicine. PloS One, 15(2), e0229596. 

Moura, D., Oliveira, J., De Moura, E. G. H., Bernardo, W., Neto, M. G., Campos, J., 

… Thompson, C. (2016). Effectiveness of intragastric balloon for obesity: a 

systematic review and meta-analysis based on randomized control trials. 

Surgery for Obesity and Related Diseases, 12(2), 420–429. 

Nandra, K., Koenig, G., DelMastro, A., Mishler, E. A., Hollander, J. E., & Yeo, C. J. 



CERRAHİ BİLİMLERDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR | 135 

 

 

 

(2019). Telehealth provides a comprehensive approach to the surgical patient. 

The American Journal of Surgery, 218(3), 476–479. 

National Heart Lung and Blood Institute. (2020). Coronary Artery Bypass Grafting. 

Retrieved from National Heart, Lung and Blood Institute website: 

https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/coronary-artery-bypass-grafting 

Navarra, G., Pozza, E., Occhionorelli, S., Carcoforo, P., & Donini, I. (1997). One-

wound laparoscopic cholecystectomy. British Journal of Surgery. 

https://doi.org/10.1002/bjs.1800840536 

Nicholls, A., & Dees, J. G. (2015). Social Innovation. In International Encyclopedia 

of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition. https://doi.org/10.1016 

/B978-0-08-097086-8.73105-9 

Nicolai, P. (1992). History of transplantation: Thirty-five recollections: edited by Paul 

I. Terasaki, UCLA Tissue Typing Laboratory, 1991. $35.00 (viii+ 704 pages) 

ISBN 0 9604606 7 5. Immunology Today, 13(4), 149. 

Nicolau, S., Soler, L., Mutter, D., & Marescaux, J. (2011). Augmented reality in 

laparoscopic surgical oncology. Surgical Oncology, 20(3), 189–201. 

Olavarria, O. A., Bernardi, K., Shah, S. K., Wilson, T. D., Wei, S., Pedroza, C., … 

Kao, L. S. (2020). Robotic versus laparoscopic ventral hernia repair: 

multicenter, blinded randomized controlled trial. Bmj, 370. 

Oleynikov, D. (2008). Robotic surgery. Surgical Clinics of North America, 88(5), 

1121–1130. 

Omachonu, V. K., & Einspruch, N. G. (2010). Innovation in healthcare delivery 

systems: a conceptual framework. The Innovation Journal: The Public Sector 

Innovation Journal, 15(1), 1–20. 

Oppong, F. C. (2015). Innovation in income-poor environments. British Journal of 



136 | Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜZEL 

 

 

Surgery. https://doi.org/10.1002/bjs.9712 

Penza, V., DE MOMI, E., Enayati, N., Chupin, T. J., Ortiz, J., & Mattos, L. (2017). 

Safety Enhancement Framework for Robotic Minimally Invasive Surgery. 

10th Hamlyn Symposium on Medical Robotics, 1–2. 

Peprah, K., & Spry, C. (2019). Pulsed Electron Avalanche Knife (PEAK) 

PlasmaBlade versus Traditional Electrocautery for Surgery: A Review of 

Clinical Effectiveness and Cost-Effectiveness. 

Perera, T., Mergental, H., Stephenson, B., Roll, G. R., Cilliers, H., Liang, R., … 

Reynolds, G. (2016). First human liver transplantation using a marginal 

allograft resuscitated by normothermic machine perfusion. Liver 

Transplantation, 22(1), 120–124. 

Persson, A., & Welin, S. (2008). Contested technologies: Xenotransplantation and 

human embryonic stem cells. Nordic Academic Press. 

Peters, B. S., Armijo, P. R., Krause, C., Choudhury, S. A., & Oleynikov, D. (2018). 

Review of emerging surgical robotic technology. Surgical Endoscopy, 32(4), 

1636–1655. 

Piskun, G., & Rajpal, S. (1999). Transumbilical laparoscopic cholecystectomy utilizes 

no incisions outside the umbilicus. Journal of Laparoendoscopic and 

Advanced Surgical Techniques - Part A. https://doi.org/10.1089/lap. 

1999.9.361 

Porpiglia, F., Amparore, D., Checcucci, E., Autorino, R., Manfredi, M., Iannizzi, G., 

… Group, E. R. (2018). Current use of three-dimensional model technology in 

urology: a road map for personalised surgical planning. European Urology 

Focus, 4(5), 652–656. 

Prabhu, A. S., Carbonell, A., Hope, W., Warren, J., Higgins, R., Jacob, B., … Rosen, 



CERRAHİ BİLİMLERDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR | 137 

 

 

 

M. J. (2020). Robotic inguinal vs transabdominal laparoscopic inguinal hernia 

repair the RIVAL randomized clinical trial. JAMA Surgery. 

https://doi.org/10.1001/jamasurg.2020.0034 

Pugin, F., Bucher, P., & Morel, P. (2011). History of robotic surgery: from AESOP® 

and ZEUS® to da Vinci®. Journal of Visceral Surgery, 5(148), e3–e8. 

R., F., J., D. F., Y., B., & R., D. L. F. (2008). Clinical experience of transoral suturing 

for an endoluminal vertical gastroplasty: 1-year follow-up in 64 patients. 

Gastrointestinal Endoscopy. 

Rai, S. (2018). Cognitive computing and artificial intelligence systems market in 

healthcare. BCC Research. 

Rasera, I., Coelho, T. H., Ravelli, M. N., Oliveira, M. R. M., Leite, C. V. S., Naresse, 

L. E., & Henry, M. A. C. A. (2016). A Comparative, Prospective and 

Randomized Evaluation of Roux-en-Y Gastric Bypass With and Without the 

Silastic Ring: A 2-Year Follow Up Preliminary Report on Weight Loss and 

Quality of Life. Obesity Surgery. https://doi.org/10.1007/s11695-015-1851-z 

Rayman, R., Croome, K., Galbraith, N., McClure, R., Morady, R., Peterson, S., … 

Patel, R. (2007). Robotic telesurgery: a real‐world comparison of ground‐and 

satellite‐based internet performance. The International Journal of Medical 

Robotics and Computer Assisted Surgery, 3(2), 111–116. 

Reitsma, A. M., & Moreno, J. D. (2005). Ethics of innovative surgery: US surgeon’s 

definitions, knowledge, and attitudes. Journal of the American College of 

Surgeons. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2004.09.032 

Riskin, D. J., Longaker, M. T., Gertner, M., & Krummel, T. M. (2006). Innovation in 

surgery: A historical perspective. Annals of Surgery. 

https://doi.org/10.1097/01.sla.0000242706.91771.ce 



138 | Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜZEL 

 

 

Robinson, D. H., & Toledo, A. H. (2012). Historical development of modern 

anesthesia. Journal of Investigative Surgery. 

https://doi.org/10.3109/08941939.2012.690328 

Rogers, W. A., Lotz, M., Hutchison, K., Pourmoslemi, A., & Eyers, A. (2014). 

Identifying surgical innovation: A qualitative study of surgeons’ views. Annals 

of Surgery. https://doi.org/10.1097/SLA.0b013e31829ccc5f 

Romano, D. N., Smith, N. K., Vasisko, C. R., Zerillo, J., & Sakai, T. (2020). 

Abdominal Organ Transplantation: Noteworthy Literature in 2019. Seminars 

in Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 24(2), 159–174. SAGE 

Publications Sage CA: Los Angeles, CA. 

Royal College of Surgeons of England. (2014a). Good Surgical Practice. London: 

Royal College of Surgenons. 

Royal College of Surgeons of England. (2014b). Improving Surgical Practice: 

Learning from the Experience of RCS Invited Reviews. 

Royal College of Surgeons of England. (2014c). The High Performing Surgical Team: 

A Guide to Best Practice. 

Runciman, M., Darzi, A., & Mylonas, G. P. (2019). Soft robotics in minimally 

invasive surgery. Soft Robotics, 6(4), 423–443. 

Sandler, B. J., Rumbaut, R., Swain, C. P., Torres, G., Morales, L., Gonzales, L., … 

Horgan, S. (2011). Human experience with an endoluminal, endoscopic, 

gastrojejunal bypass sleeve. Surgical Endoscopy. https://doi.org/10. 

1007/s00464-011-1665-6 

Scandola, M., Grespan, L., Vicentini, M., & Fiorini, P. (2011). Robot-Assisted 

Laparoscopic Hysterectomy vs Traditional Laparoscopic Hysterectomy: Five 

Metaanalyses. Journal of Minimally Invasive Gynecology. 



CERRAHİ BİLİMLERDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR | 139 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.jmig.2011.08.008 

Schatlo, B., Molliqaj, G., Cuvinciuc, V., Kotowski, M., Schaller, K., & Tessitore, E. 

(2014). Safety and accuracy of robot-assisted versus fluoroscopy-guided 

pedicle screw insertion for degenerative diseases of the lumbar spine: a 

matched cohort comparison. Journal of Neurosurgery: Spine, 20(6), 636–643. 

Schiavone, F. (2020). User Innovation in Healthcare. In User Innovation in 

Healthcare (pp. 23–49). Springer. 

Schlachta, C. M., Nguyen, N. T., Ponsky, T., & Dunkin, B. (2016). Project 6 Summit: 

SAGES telementoring initiative. Surgical Endoscopy, 30(9), 3665–3672. 

Schroeder, C. (2019). Pilot study of telemedicine for the initial evaluation of general 

surgery patients in the clinic and hospitalized settings. Surgery Open Science, 

1(2), 97–99. 

Schumpeter, J. (1934). The theory of economic development Harvard University 

Press. Cambridge, MA. 

Schweitzer, F., Rau, C., Gassmann, O., & Van Den Hende, E. (2015). Technologically 

Reflective Individuals as Enablers of Social Innovation. Journal of Product 

Innovation Management. https://doi.org/10.1111/jpim.12269 

Semm K. (1977). Atlas of gynecologic laparoscopy and hysteroscopy. Philadelphia 

(PA): WB Saunders. 

Shi, Y., Inoue, H., Wu, J. C., & Yamanaka, S. (2017). Induced pluripotent stem cell 

technology: a decade of progress. Nature Reviews Drug Discovery, 16(2), 115–

130. 

Shiota, G., & Itaba, N. (2017). Progress in stem cell‐based therapy for liver disease. 

Hepatology Research, 47(2), 127–141. 



140 | Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜZEL 

 

 

Shively, E. H., & Shively, S. A. (2005). Threats to rural surgery. The American 

Journal of Surgery, 190(2), 200–205. 

Simonelli, V., Goergen, M., Orlando, G. G., Arru, L., Zolotas, C. A., Geeroms, M., 

… Azagra, J. S. (2016). Fast-Track in Bariatric and Metabolic Surgery: 

Feasibility and Cost Analysis Through a Matched-Cohort Study in a Single 

Centre. Obesity Surgery. https://doi.org/10.1007/s11695-016-2255-4 

Singh, A. K., Chan, J. L., DiChiacchio, L., Hardy, N. L., Corcoran, P. C., Lewis, B. 

G. T., … Horvath, K. A. (2019). Cardiac xenografts show reduced survival in 

the absence of transgenic human thrombomodulin expression in donor pigs. 

Xenotransplantation, 26(2), e12465. 

Su, L.-M., Vagvolgyi, B. P., Agarwal, R., Reiley, C. E., Taylor, R. H., & Hager, G. 

D. (2009). Augmented reality during robot-assisted laparoscopic partial 

nephrectomy: toward real-time 3D-CT to stereoscopic video registration. 

Urology, 73(4), 896–900. 

Sullivan, S., Stein, R., Jonnalagadda, S., Mullady, D., & Edmundowicz, S. (2013). 

Aspiration therapy leads to weight loss in obese subjects: A pilot study. 

Gastroenterology. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2013.08.056 

Summary Report of the 2015 UIS Innovation Data Collection. Information paper; 37. 

(2017). In Summary Report of the 2015 UIS Innovation Data Collection. 

Information paper; 37. https://doi.org/10.15220/978-92-9189-211-2-en 

Swanstrom, L. L. (2009). Cost-effectiveness versus effective costliness. SAGE 

Publications Sage CA: Los Angeles, CA. 

Tan, A., Ganhasan, S., Lu, P., Yuen, H. W., Loh, I., Chan, Y. H., & Hsu, P. P. (2019). 

PEAK PlasmaBlade versus monopolar electrocautery tonsillectomy in adults: 

a prospective double-blinded randomized controlled trial. American Journal of 

Otolaryngology, 40(4), 478–481. 



CERRAHİ BİLİMLERDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR | 141 

 

 

 

Tarassoli, S. P. (2019). Artificial intelligence, regenerative surgery, robotics? What is 

realistic for the future of surgery? Annals of Medicine and Surgery, 41, 53–55. 

Tavares, A., Viveiros, F., Cidade, C., & Maciel, J. (2011). Bariatric surgery: epidemic 

of the XXI century. Acta Medica Portuguesa, 24(1), 111–166. 

Teoh, G. Z., Crowley, C., Birchall, M. A., & Seifalian, A. M. (2015). Development 

of resorbable nanocomposite tracheal and bronchial scaffolds for paediatric 

applications. British Journal of Surgery. https://doi.org/10.1002/bjs.9700 

Trajtenberg, M. (1990). A penny for your quotes: patent citations and the value of 

innovations. The Rand Journal of Economics, 172–187. 

Tsui, S. S. L., & Oniscu, G. C. (2017). Extending normothermic regional perfusion to 

the thorax in donors after circulatory death. Current Opinion in Organ 

Transplantation, 22(3), 245–250. 

Ullrich, F., Bergeles, C., Pokki, J., Ergeneman, O., Erni, S., Chatzipirpiridis, G., … 

Nelson, B. J. (2013). Mobility experiments with microrobots for minimally 

invasive intraocular surgery. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 

54(4), 2853–2863. 

Vecchio, R.; MacFayden, B. V.; Palazzo, F. (2000). History of laparoscopic surgery. 

Panminerva Med, 42(01), 87–90. 

Veccia, A., Antonelli, A., Hampton, L. J., Greco, F., Perdonà, S., Lima, E., … 

Autorino, R. (2020). Near-infrared fluorescence imaging with indocyanine 

green in robot-assisted partial nephrectomy: pooled analysis of comparative 

studies. European Urology Focus, 6(3), 505–512. 

Vitiello, V., Lee, S.-L., Cundy, T. P., & Yang, G.-Z. (2012). Emerging robotic 

platforms for minimally invasive surgery. IEEE Reviews in Biomedical 

Engineering, 6, 111–126. 



142 | Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜZEL 

 

 

Weiser, T. G., Regenbogen, S. E., Thompson, K. D., Haynes, A. B., Lipsitz, S. R., 

Berry, W. R., & Gawande, A. A. (2008). An estimation of the global volume 

of surgery: a modelling strategy based on available data. The Lancet, 

372(9633), 139–144. 

West, M. A., & Farr, J. L. (1990). Innovation and creativity at work: Psycological 

and organizational strategies. John Wiley. 

Wittgrove, A. C., Clark, G. W., & Tremblay, L. J. (1994). Laparoscopic gastric 

bypass, Roux-en-Y: preliminary report of five cases. Obesity Surgery, 4(4), 

353–357. 

Woo, Y., Hyung, W. J., Pak, K.-H., Inaba, K., Obama, K., Choi, S. H., & Noh, S. H. 

(2011). Robotic gastrectomy as an oncologically sound alternative to 

laparoscopic resections for the treatment of early-stage gastric cancers. 

Archives of Surgery, 146(9), 1086–1092. 

Zhou, X.-Y., Guo, Y., Shen, M., & Yang, G.-Z. (2020). Application of artificial 

intelligence in surgery. Frontiers of Medicine, 1–14. 

Zimmerman, K. W., & Hilhorst-Böink, C. (1998). One leg in the grave: the miracle 

of the transplantation of the black leg by the saints Cosmas and Damian. 

Elsevier. 

 Web Adresi: 

CBINSIGHTS. (2020). How Telehealth Can Improve Surgical Care. Erişim Adresi: 

https://www.cbinsights.com/research/telehealth-surgical-care-solutions/ 

Rouse, M. (2017). Robotic Surgery (robot-assisted surgery). Erişim adresi: 

https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/robotic-surgery-robot-

assisted-surgery 

 

https://www.cbinsights.com/research/telehealth-surgical-care-solutions/
https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/robotic-surgery-robot-assisted-surgery
https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/robotic-surgery-robot-assisted-surgery


CERRAHİ BİLİMLERDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR | 143 

 

 

 

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 

1999 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun 

oldu. Aynı yıl Eylül ayında Ankara Dr. Muhittin Ülker Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde Prof. Dr Raci Aydın Kliniğinde Genel Cerrahi İhtisasına 
başladı.   2004 yılı Ocak ayında genel cerrahi uzmanlık eğitimi tamamlayarak 
Çarsamba Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalışmaya 
başladı. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina 

Hastanesinde Genel Cerrahi kliniğinde Üst ve Alt Gastrointestinal sistem 

endoskopisi eğitimi aldı. 2011 yılından itibaren ileri laparoskopik cerrahi 
ameliyatları yapmaya başladı. 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde 

Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursuna katıldı. 2013 yılından itibaren ileri 
laparoskopik deneyim gerektiren Bariatrik Cerrahi ameliyatları yapmaya 
başladı. 2014 yılında IRCAD University Strasbourg – France’de dünyada 
bariatrik ve metabolik cerrahide deneyimli Amerika Birleşik Devletleri, 
Brezilya, Hindistan, Belçika, İtalya ve Fransa’daki konunun uzmanı bir ekibin 

öğretici olarak katıldığı Bariatric Cerrahi kursuna katıldı. 2016 yılında Belçika 
– Bruge’da AZ Sint – Jan Hospital’de Dr. Bruno Dillemans’dan Revizyonel 
Bariatrik Cerrahi Kursuna katılarak eğitim aldı. Mayıs 2018- Şubat 2021   

tarihleri arasında Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniğinde 
öğretim üyeliği yaptı. Şu anda, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel 
Cerrahi Anabilim Dalında Dr.Öğt.Üyesi olarak görev yapmaktadır.  

Türk Cerrahi Derneği, Türk Obezite Cerrahisi Derneği ve IFSO ( International 

Federation For The Surgery of Obesity and  Metabolic Disorders) üyesi olup; 

halen Samsun  Medicana International Hastanesi Genel cerrahi kliniğinde  
Obezite Cerrahisi  ve İleri Laparoskopik Cerrahisi  alanında çalışmaktadır. 
Özellikle yeni ürün, hizmet, yöntem ve cihazların sağlık sistemine 
adaptasyonu ve sağlıkta inovasyon konusuna özel ilgi duymaktadır.  

 

Yazara ait diğer bilgiler için lütfen yandaki QR kodu 

okutunuz  

 

 



144 | Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜZEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CERRAHİ BİLİMLERDE İNOVATİF YAKLAŞIMLAR | 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 | Dr. Öğr. Üyesi Kerim GÜZEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




ISBN: 978-625-7562-45-4


