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Cilt Mikrobiyotası
Cildin, fiziksel ve kimyasal bariyer oluşturmasının yanı sıra immünolojik bariyer fonksiyonu vardır. Cildin immün
yanıtı , yaralanma ve enfeksiyonda hayati öneme sahiptir ve ayrıca cildi kolonize eden mikrobiyotayı da modüle
eder. Cilt mikrobiyomu, mikroorganizmaların karmaşık bir ilişki sürdürdüğü ciltte yaşayan mikroorganizmaların
genomudur.
Makroskopik bakış açısıyla cilt, birçok invaginasyon, cep ve niş içeren karmaşık bir yüzey alanından oluşur. Her anatomik
niş, lokal mikrobiyal toplulukların uyum sağladığı, ekolojik olarak farklı bir mikro çevre sağlamaktadır. Kommensal
mikrobiyota deride epidermis üzerinde, ter bezlerinde ve pilosebase ünitede yerleşir. Bakteriler, virüsler, mantarlar
ve akarlar dahil olmak üzere çeşitli heterojen mikroorganizma toplulukları, farklı cilt bölgelerindeki cilt yüzeyini,
porları, glandları ve deri eklerini işgal eder.
Bakteriler, cilt mikrobiyomunun en baskın üyeleridir. İnsan derisinde başlıca dört filum, Actinobacteria, Firmicutes,
Proteobacteria ve Bacteroidetes’e ait 40’tan fazla bakteri cinsi tanımlanmıştır. En yaygın üç cins ise Corynebacteria,
Propionibacteria ve Staphylococcuslardır. Bu bakterilerin oranları kişiye, farklı vücut bölgelerine ve o bölgelerdeki
cildin durumuna bağlı olarak değişir. Deride en çok tespit edilebilen mantarlar ise Malassezia türleri olup deri
mikrobiyotasının az bir kısmını teşkil ederler; bu mantarlar lipofilik olduklarından sırt, saçlı deri, kulak arkası, glabella
ve inguinal kanal gibi sebumdan zengin alanlara yerleşmişlerdir. Akarlardan en çok demodex akarları sebum
lipidlerini severek pilosebase ünitte yerleşirler.
Kommensal mikroorganizmalar, konak immünitesine çeşitli yollarla katkı sağlarlar. Patojenlerle besin ve yerleşim için
yarışarak patojenik mikropların deriye yerleşme ve çoğalmasına engel olurlar. Derideki immün hücrelerle etkileşerek
lokal ve sistemik immün yanıtlara etki ederler. Deri bariyeri ve mikrobiyota, vücudu dış saldırılara karşı koruyan bir
kalkan görevi görür.
Mikrobiyal kolonizasyonun bağışıklık sistemi homeostazının sağlanmasındaki etkisi çok önemlidir. Bu açıdan
inflamatuar cilt hastalıklarının tedavisi ve önlenmesinde, cilt mikrobiyota bileşiminin modülasyonu gelecekteki
tedavi stratejileri için oldukça dikkat çekicidir.

1

Dr. Ali Doğan ÖMÜR

VETERİNER HEKİM
90 442 231 71 45
alidogan@atauni.edu.tr

Microbiota;
A basic approach in terms of its effects on male fertility/
infertiliy status and sperm quality
Ali Doğan Ömür1, Serkan Ali Akarsu2, Büşra Ayyıldız3, Demet Çelebi4, Mehmet Akif Aydın5
Department of Reproduction and Artificial Insemination, Faculty of Veterinary Medicine, Ataturk University, Erzurum, TR
2
Elbistan Vocational School, Kahramanmaras İstiklal University, Kahramanmaras, TR
3
Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Ataturk University, Erzurum, TR
4
Department of Veteinary Microbiology,, Faculty of Veterinary Medicine, Ataturk University, Erzurum, TR
5
Food and Livestock Application and Research Center, Ataturk University, Erzurum, TR

1

Correspondence; email; alidogan@atauni.edu.tr (Ali Doğan ÖMÜR)

Abstract
Aim
The aim of this review is to reveal the relationship between
microbiota and male fertility/infertility.
Method
In the review writing, search engines such as ScienceDirect,
PubMed, Google Scholar were used in terms of literature
service. Studies between 1961-2022 were utilized with the help
of keywords such as "microbiota, semen, infertility".
Literature Information
Studying and researching diverse microbial communities offers
the opportunity to better understand both our own physiology
and environmental factors and systems. Analysis methods such
as metagenomics, sequencing technology and bioinformatics
contribute in this sense. Microbiota is clusters of physiological
and pathogenic microorganisms and they are found on the inner
and outer surfaces of all multicellular organisms from plants to
animals. Microbiota; while it contributes to the development of
the immune system, has also important roles on skin, urinary
system, respiratory system, digestion and absorption of
nutrients, production of vitamins, development and functions
of the gastrointestinal immune system. Besides, the living
body provides a rich nutrient environment for the survival of
microorganisms. Environmental factors such as mode of birth,
diet, use of antibiotics and drugs, geography and lifestyle also
affect the microbiota. Microbiota includes bacteria, archaea,
protists, fungi and viruses. From this perspective, microbiota
may be responsible in the pathogenesis of diseases, especially
in the development of idiopathic diseases. On the other hand,
microbial infections of genital tract that can cause inflammation
of tissues, obstruction of genital tract, epididymitis and
orchitis may lead to infertility. Pathogenic and apathogenic
microorganisms such as bacteria, viruses and fungi in semen
are seen that there are negative effects on spermatological
parameters. Infection and inflammation of the male genital tract
may negatively affect on sperm quality such as morphological
changes, acrosome exocytosis, sperm agglutination, decreased
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sperm motility and membrane integrity. Approximately 15% of
male infertility is caused by genital tract infection. However, no
causative agent was determined in 30% of male infertile cases,
and when the semen microbiota of the patients in this group is
compared with the semen microbiota of healthy men, there are
some changes in the profile of microorganisms. A significant
decrease was found in the Lactobacillus ratio, especially in
the microbiota of infertile cases. This change may impair
sperm quality. The most common microorganism in semen
is bacteria and they are in the beneficial and harmful classes.
Bacteriospermia causes infertility in males, besides decrease
in pregnancy rate and early embryonic death in females. The
main transmission site of infectious agents in semen of animals
is the preputium. Other sources of contamination; feces,
inflammatory foci in the genital tract, semen collection and
processing equipment, animal caretakers, laboratory personnel
and semen extenders. Semen contaminated with bacteria
such as Enterobacteriaceae can adversely affect the quality of
semen used in methods such as artificial insemination and in
vitro fertilization, and also play an important role as hygiene
indicator. Even though most of the bacteria in semen are
non-pathogenic, they can adversely affect sperm quality and
longevity if present in high concentrations. Bacteriospermia
is a frequently encountered situation in applications such as
artificial insemination. Therefore, some antibiotics are added to
the extenders while preparing the semen. On the other hand,
considering the application of probiotics in connection with
the treatment process, the fact that oxidative stress triggers
sperm damage and that probiotics have antioxidant activity
has led to the idea that they can be used in treatment.
Conclusion
Many microorganisms play a role in causing infertility in
humans and animals. Although there have been studies
explaining the role of microbiota in the organism in recent
years, it is important to create optimum health conditions of
the body by understanding the molecular mechanisms and the
immune response potential of the host in more detail.
Key words: Microbiota, semen, infertility
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Bitki Verimliliğinin Mikroorganizma Kaynaklı Metabolitler
İle Arttırılması
Bu proje temel olarak bitki verimliliğini arttıran biyogübre üretmeyi hedeflenmiştir. Mikroorganizmaların konak
canlılar ile etkileşimleri son yıllarda ilgi çeken bir araştırma konusu olmuştur. Bitki ve toprak mikrobiyotası da
bu alanda önemli bir yer tutmaktadır. Toprak mikrobiyotası, toprakta organik-inorganik bileşiklerin dengesinin
sağlanmasında ve bitki gelişiminde önemli bir role sahiptir. Verim artırmak için üretilen ürünlerden istenilen etkiler
alınamamakta hatta ekosistem bu ürünler sonucu zarar görmektedir. Bu alanda üretilen ürünleri bir adım ileri
taşıyarak, verimli toprakta bulunan mikroorganizmaların ürettiği metabolit profilini taklit ederek bitki ürün kalitesini
artırmak hedeflenmektedir.
Metabolit temelli biyogübrelerin içeriği, bitkiye yarar sağlayan mikroorganizmaların ürünlerinden oluşmaktadır.
Yapılan çalışmalarda bu metabolitleri üretecek mikroorganizmalar, bitki köklerinden elde edilmiş ve bir nevi doğal
ortam taklit edilmiştir. Bu proje boyunca da aynı yöntem kullanılmıştır.
Biyogübre üretimi için kullanılan yöntem basamakları şu şekildedir:
1- Verimli ortamda yetişmiş nohut bitkisinin köklerinden alınan toprak örneğinden, bitki gelişimini destekleyen
mikroorganizmalar elde edildi.
2- Mikroorganizmaların, kontrollü koşullar altında, bitkiye yarar sağlayan metabolitler üretmesi sağlandı.
3- Mikroorganizmaların ürettiği metabolitler faz ayrımı sağlayan bir çözücü kullanılarak Evaporatör cihazı ile
saflaştırıldı ve saf su ile çözüldü.
4- Üretilen metabolit temelli biyogübre nohut bitkisi üzerinde denendi. Bu amaçla aynı şartlar altında (toprak,
su, güneş ışığı, saksı) büyüyen dört adet nohut bitkisinden; metabolit verilen, metabolit verilmeyen, steril edilmiş
toprakta metabolit verilen, steril edilmiş toprakta metabolit verilmeyen deneme grupları oluşturuldu.
Yapılan ön denemeler ile üretilen metabolit temelli biyogübrenin bitki büyüme ve gelişimini desteklediği görüldü.
Ürünün uygulandığı deney grubunda çiçek sayısında %50, boy uzunluğunda %40, yaprak sayısı ve yaprak genişliği
%68 parametrelerinde anlamlı bir atış gözlenmiştir. Bitki çimlenmesinden itibaren 5 ay sonra deney bitkilerinde
görülen değişimler şu şekilde özetlenebilir:
Steril edilmemiş, yani doğal bileşimi korunmuş deney grubunda; Metabolit verilen bitki, verilmeyen bitkilere
göre daha hızlı gelişim gösterdi. İki grup arasında önemli farklar gözlendi. Metabolit verilen bitkide yaprak sayısı
verilmeyene kıyasla %20 daha fazla idi.
Metabolit verilen bitki boy uzunluğu 48 cm iken metabolit verilmeyen bitki boy uzunluğu 41 cm idi.
Steril edilmiş toprakta, yani doğal bileşimin bozulduğu deney grubunda; Metabolit verilen ve verilmeyen bitkilerin
büyüme hızı çok yavaştı ve iki grup arasında önemli farklar gözlendi. Metabolit verilmeyen bitki 4 ayın sonunda
kurudu. Metabolit verilen bitki boy uzunluğu yedinci günde 49 cm iken metabolit verilmeyen bitki boy uzunluğu 29
cm idi.Metabolit verilen bitkide yaprak sayısı verilmeyene kıyasla %70 daha fazla idi.
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AMAÇ
Parkinson Hastalığı (PH) nörodejeneratif multisistem progresif
bir hastalıktır. PH premotor semptomlarla karakterize preklinik
dönem sonrası teşhisi motor semptomların görülmesiyle
konulur. PH’nin patogenezi hakkında birçok mekanizma ile
yaşlanmanın, genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı
patofizyolojik birçok hipotez ortaya atılmıştır ve bunlar
proteinlerin hatalı katlanması ve agregasyonu ile mitokondriyal
disfonksiyon başlıkları altında açıklanmaktadır. Ancak güncel
bilgiler PH için bağırsak mikrobiyotasının beyin-bağırsak
aksı ile patogenezde rol oynadığı, disbiyozise bağlı gelişen
patolojileri tetikleyerek nörodejenerasyona katkı sağladığını
bildirmektedir. Çalışmalar hastalık gelişimi üzerine olduğu
gibi çeşitli probiyoterapilerle disbiyozisin onarımının profilaksi
ve terapiye yönelik olumlu sonuçları olduğunu, bunun tedavi
protokolüne kıyasla daha az yan etki profili barındırdığı ve
ayrıca mikrobiyotanın ilaç metabolizmasına olan etkisinin
son yıllarda gittikçe önem kazandığı bildirilmektedir. Yine
üzerinde durulan en önemli konulardan biri de PH farmakolojik
tedavisinin, tedavideki çok yönlü farklılıkların doğrudan veya
dolaylı yoldan gastrointestinal sistem mikrobiyotasıyla ilişkili
olduğudur. Bu açıdan çalışmada PH farmakolojik tedavisinin
altın standardı kabul edilen L-dopa’nın mikrobiyotayla ilişkisi ile
mikrobiyota kompozisyonunun disbiyozis veya restorasyonu
sonucu değişiminin yansımaları ele alınacaktır.
YÖNTEM
Probiyotiklerin ilaçlarla olan farmakokinetik ve farmakodinamik
ilişkisi ile ilaçların mikrobiyotaya ve/veya mikrobiyotanın ilaçlara
olan etkisinin açıklandığı klinik ve klinik öncesi çalışmalar ile
meta analizler derlenmiştir.
BULGULAR
Parkinson hastalığı (PH), merkezi sinir sistemindeki (CNS)
substantia nigra'da ve diğer nöral yapılarda alfa-sinükleinin
(α-syn) birikmesi ve toplanması ile karakterize çok merkezli
nörodejeneratif bir hastalıktır.[1] Parkinson hastalarında en
sık görülen gastrointestinal semptom olan aynı zamanda PH
prodromal semptomları arasında en çok karşılaşılan klinik bulgu
kabızlıktır.[2] PH için gastrik motilite anormallikleri önemli bir
belirtidir ve gecikmiş mide boşalması, şişkinlik, erken doyma
ve mide bulantısı gibi kabızlığa ilave diğer gastrointestinal
(GİS) semptomlarla karşımıza çıkar.[3] En çok karşılaşılan ve
tedavideki en önemli başarısızlık nedenleri arasında gecikmiş
mide boşalması yer alır, çünkü L-dopa absorpsiyonunun
bozulmasına ve motor dalgalanmaların kötüleşmesine neden
olan, potansiyel olarak ilaç farmakokinetiği üzerine etkileri
görülür.[4] PH için L-dopa farmakokinetiğini etkileyen diğer
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bir husus ise üst GİS disbiyozisine neden olan Helicobacter
pylori enfeksiyonudur, zira Parkinson hastalarında prevelansı
yüksek bulunan Helicobacter pylori’nin eradikasyonu ile PH
farmakolojik tedavisinin iyileştiği bildirilmektedir.[5,6,7] Ayrıca
bahsedilen dismotilitenin mikrobiyota ile olan diğer dolaylı
bir etkileşimi bağırsaklarda aşırı bakteriyel üremeye (SİBO)
neden olabilmektedir.[8] Nörodejeneratif bir hastalık olarak
tanımlanan PH, yaygın otonomik tutulumları değerlendirmede
bulgular birbirleri destekler niteliktedir çünkü güncel bilgiler
merkezi dopaminerjik nöronlarda α-syn birikimi sonucu oluşan
histopatolojik bulgu olan Lewy cisimciklerinin erken evrelerde
enterik sinir sistemlerinde ortaya çıktığını ve sempatik,
parasempatik ve enterik sinir sistemlerini (ENS) etkilediğini
desteklemektedir. Prodromal fazda α-syn patolojisinin
otonomik yollar boyunca distalden proksimale ilerlemeye sahip
olduğunu, bulguların hastalık öncesi biyobelirteç olabileceğini
de akla getirmektedir.[9,10]. Bulgular ile mikrobiyota
kompozisyonunun değerlendirilmemesi tedavide ki başarıyı
nasıl etkiler? Öncelikle bilinmelidir ki L-dopa emilimini etkileyen,
anlatılan hususların dışında birçok mekanizma mevcuttur.
Mikrobiyota kompozisyonu PH hastalığı için spesifik midir?
Bu konuyla ilgili olarak bağırsak mikrobiyota bileşimindeki
değişiklikler ile hastalığın klinik fenotipi ile ilişkisi üzerine
ilk yayın 2015 yılında yayınlandı. Scheperjans ve arkadaşları
sağlıklı bireyler ile Parkinson hastalarında Prevotellaceae
bakterisinin azaldığı, postural instabilite ve yürüme güçlüğü
fenotipi olan hastalarda daha fazla Enterobacteriaceae ailesinin
sayıca daha baskın olduğunu bildirdiler.[11]. Prevotellaceae
grup bakteriler fermantasyon ile kısa zincirli yağ asitlerinin
(KZYA) üretimine katkıda bulunan kommensal mikrobiyota
üyeleridir. Bildirilen bu mikrobiyom değişikliği bahsedilen ve
üzerinde sıklıkla durulan kabızlık ile açıklanabilir çünkü, daha
az Prevotellaceae, daha az KZYA, daha az KZYA ise daha az
işlenen lif ve dismotiliteye ilave kabızlığın tetiklenmesi şeklinde
yorumlanabilir.[17]
Ayrıca araştırmalar Prevotellaceae'nin
sayıca azalmasının, müsin sentezinin azalmasına ve bağırsak
geçirgenliğinin artmasına neden olarak bakteriyel antijenlere
ve endotoksinlere daha fazla lokal ve sistemik maruziyete yol
açabileceğini, bu da sırayla kolonda aşırı α-syn ekspresyonunu
tetikleyebileceğini veya agregasyonu sürdürebileceğini
bildirmektedirler.[11] Mikrobiyom değişikliği, otonomik
disfonksiyonlar ve nörodejenrasyondaki klinik ve metabolik
değişimlerin körele olduğu görülmektedir. Tedavi de yer alan
altın standart L-dopa replasmanını etkileyen diğer faktörlerden
en önemlisi ise disbiyozis durumunda ilaç metabolizmasının
olumsuz etkileyen Tirozin dekarboksilaz (TDC) enzimini
üreten bakterilerin varlığıdır. Van Kassel ve arkadaşlarının
yaptığı bir çalışmada özellikle E. faecium ve E. Faecalis’in
yüksek aktivite gösterdiği, L-dopa’nın absorbsiyonunun en
iyi olduğu proksimal ince bağırsakta L-dopa’yı dopamine

dönüştürdüğü gösterilmiştir.[14] Bu durum kan dolaşımında
daha az levodopa geçişine neden olduğu için ilaç dozunun
arttırılmasına ve ilaç etkinliğinin azalmasına neden olmaktadır.
Ayrıca Eggerthella lenta’nın dopamin dehidroksilaz aktivitesiyle
dopamini meta-tiramin metabolize ettiğini ve böylece bağırsak
mikrobiyotasının dopamin metabolizmasının etkilendiği,
bu bağlamda biyoyararlanımın değişkenlik göstererek diğer
semptomlara (meta-tiramin artışına bağlı hipertansiyon) neden
olabileceği dikkate alınmalıdır. [15,16].
SONUÇ
Özellikle Tirozin dekarboksilaz (TDC) enzimini üreten bakterilerin
ilaç metabolizmasını olumsuz yönde etkilemesi ve yine E.
Faecium ve E. Faecalis’in L-dopa’nın dopamine dönüşümüne
katkı sunması ve levodapa’nın metabolize olarak kan dolaşımına
daha az geçmesiyle etkinliğinin azaldığının ve dozunun

artırılması gerektiği gösterilmiştir. Yine Eggerthella lanta’nın
dopamini metabolize etmesi ve biyoyararlanımının değiştiğinin
gösterilmesi ile ince bağırsakta gerçekleşen metabolizma
sürecinden ve buradaki mikrobiyata’nin varlığından
ilaçların özellikle L-dopa’nın biyotranformasyona uğrayarak
etkilendiğini söyleyebiliriz. L-dopa’nın metabolizasyon
sırasında bu disbiyozdan etkilenerek istenmeyen etkilere neden
olabileceği ve yeterli konsantrasyona ulaşamayacağı için beyine
geçemeyeceği öngörülebilir. Bu durumu tersine çevirebilmek
için bağırsak mikrobiyal enzim aktivitesine yönelik yeni tedavi
stratejileri geliştirilebilir. Bu tedaviler spesifik enzim inhibitörleri
(TDCi)ni kapsayabilir. Ancak geliştirilen TDC inhibitörleri kan
beyin bariyerini aşmamalıdır. Spesifik hastalıklar ve mikrobiyota
arası etkileşim düşünülmeksizin hastalık ve hastaya yaklaşım
yanlış değerlendirme nedeni olabilir.
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AMAÇ
Mikrobiyota, günümüz tıbbında birçok hastalığın patolojinde
yer aldığı düşünülen, organizmal döngüde pek çok metabolik
yolaktaki aktif rolü ile direkt ve indirekt ilişkili olarak; sağlık/
hastalık dengesinde artan kanıtlarla birlikte gün geçtikçe önem
kazanmaktadır. İnsanlığın endüstrileşen dünyada hava, su (oral
ve dermal) ve besin yoluyla maruz kaldığı zehirli maddeler büyük
bir gen havuzuna sahip bağırsak mikrobiyotasıyla etkileşime
girmektedir ve bu etkileşimin ileri veya düşük düzey toksikasyon
veya detoksifikasyon mekanizmaları üzerinden tartışmalı klinik
sonuçlara neden olduğu varsayılabilir. Farklı coğrafi bölgelerde
yaşamanın ve yaşam tarzlarındaki farklıların, farklı bağırsak
mikrobiyotası kompozisyonuna neden olduğu görülmüş hatta
monozigotik ikizler arasında bile mikrobiyomik farklılıklar var
olduğu bildirilmiştir.[1] Çevresel toksin maruziyetinin disbiyozisin
en önemli nedenleri arasında yer aldığı da düşünülmektedir. Bu
derlemenin amacı disiplinler arası sağlık bilimleri temel alanı
içinde yer almaya başlayan ‘’mikrobiyota’’ ve onun değişkenliği
ile gelişen disbiyozisin sağlık üzerindeki etkileri ile etkileşimleri
hakkında araştırmacılara güncel bilgiler sunmaktır.
YÖNTEM
Çalışmamızda çevresel toksinler ve mikrobiyota ile ilişkili ortak
bulgu ve güncel meta-analizler ile çevresel toksinlerin özellikle
oral yolla maruziyetinin sağlık üzerindeki olası etkileri ile
mikrobiyom değişiklikleri hakkındaki veriler derlenmiştir.
BULGULAR
Mikrobiyotanın optimal işlevlerindeki veya bileşimindeki
değişiklikler, daha kısa bir tanımla bozulmuş bağırsak
mikrobiyotası disbiyozis olarak adlandırılmaktadır. (2, 3) Yaş, diyet,
genetik faktörler ve coğrafi durum gibi bir dizi faktöre bağımlı
olan bağırsak mikrobiyotasını tanımlamak oldukça zordur ve
ancak belirli bir popülasyonda belki de yalnızca bireysel düzeyde
normal olarak adledilen bir mikrobiyota ile karşılaştırılarak bir
tanımlama yapılabilir. (3)
Günümüz dünyasında endüstriyel ve tarımsal uygulamalarda
kullanılan kimyasal maddeler yaygın bir çevre kirliliğine yol
açmaktadır. Bu kimyasalların insan sağlığı üzerine olumsuz etkisi
de yadsınamaz. (2) Yapılan pek çok çalışmada çevresel kirleticilere
kısa ya da uzun dönem insan maruziyetiyle kardiyovasküler
bozukluklar, obezite, diyabet, gastrointestinal bozukluklar ve
nörolojik bozukluklar görülebilmektedir. (2, 3) Tüm bu hastalıkların
ise disbiyozis durumunda ve özellikle oksidatif stresin eşlik ettiği
tabloda karşımıza çıkması arada sıkı bir ilişki olduğunu akla
getirmektedir. (4)
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) östrojenik ve
antiöstrojenik özellikleri nedeniyle insan vücudunda karsinojenik
ve toksik etkiler gösteren çevresel kirleticilerdir. (5) İnsan
maruziyeti ızgara, kömürde pişmiş veya tütsülenmiş et ürünlerinin
tüketimi veya PAH ile kirlenmiş toprağın ve iyi temizlenmemiş
meyve ve sebzelerin tüketiminin yanı sıra karbon içeren yakıtların
yanması sonucu solunum yoluyla da olabilmektedir. (2, 5) Oral
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yoldan alınan PAH’ların çoğunun insan vücudunda enzimler
tarafından parçalanarak toksik metabolitlere dönüşmeden
gastrointestinal kanaldan atıldığı düşünülse de insan
gastointestinal yolunun oldukça zengin bir mikrobiyal topluluğu
barındırdığı unutulmamalıdır. (5) Yetişkinlerde PAH maruziyeti
mesane ve akciğer kanseri riskinin artışıyla ilişkilendirilmiştir. (2)
Bir başka çalışmada ise spesifik bazı PAH’ların kolon mikrobiyotası
tarafından östrojenik aktiviteye sahip moleküllere dönüştürüldüğü
gözlenmiştir. (2) Bu durumun organizma üzerindeki etkileri nasıl
yorumlanmalıdır? Öncelikle PAH maruziyetinin istestinal (kolon)
biyotransformayonu ile fizyolojik döngünün dışında hormonal
aktivite göstermesi jinekolojik olarak göz ardı edilmemelidir. Bu
durum kadın üreme sağlığı için risk oluşturabilir ve cinsiyet fark
etmeksizin uygulanan hormonal replasman tedavilerini olumsuz
etkileyebilir. (6) Klinik terapötik tedavilerde çevresel toksin
maruziyeti ve mikrobiyota arasındaki ilişki bu bağlamda ortaya
koyulduğunda PAH maruziyeti ve mikrobiyota analizi ile elde
edilen bulgular terapötik protokolün yeniden gözden geçirilerek
daha sağlıklı uygulanmasına katkı sağlayabilir.
Pestisitler tarımsal üretimde yaygın kullanım alanına sahip, ilgili
tarım ürününün kalitesini ve çevrenin (toprak, su) güvenliğini
tehdit eden son derece toksik kimyasallardır. (7) Pestisitlerin
insan maruziyeti oldukça yaygındır ve bu maruziyet hormonal
bozukluklar, kanser, alerji, astım ve nörodejeneratif hastalıklar gibi
çeşitli riskleri de beraberinde getirebilmektedir. (2,7,8) Çoğunlukla
metabolik profil ile mikrobiyota birbiri ile yakından ilişkilidir
ve pek çok çalışma pestisit maruziyetinin konağın bağırsak
mikrobiyomunun bileşimini ve metabolik profilini etkilediğini
göstermiştir. (7) Kırsal yaşam alanlarında tarımsal faaliyet yürüten
insan popülasyonları her ne kadar doğal kaynaklar ve ekolojik
dengede yaşam sürdürdükleri ve kentsel yaşamda maruz kalınan
endüstriyel kirleticilerle karşılaşmadığı düşünülse de üretimsel iş
gücünü yarattıkları tarımsal alanlarda uygulanan pestisitler bu
durumu tam tersine çevirebilir.
Poliklorlu bifeniller (PCB), özellikle elektrik endüstrisinde
1920’lerden 1980’lere kadar kullanılmış ve 1980’li yıllardan
sonra kullanımları kısıtlanmış sentetik kimyasallardır. (2) İnsan
popülasyonundaki yaygın kullanım alanları ve sağlık üzerine
bilinen olumsuz etkileri nedeniyle dikkat çekmektedirler ancak
hala mekanizmaları tam olarak aydınlatılamamıştır. (9) İnsanlarda
PCB maruziyeti inhaler ve dermal yolla da olabilirken çoğunlukla
kontamine gıdaların yutulması ile gerçekleşir ve bu maruziyet
sonucu artmış meme kanseri riski, gecikmiş nörogelişim (IQ
eksikliği), bağışıklık sisteminde bozulmalar, metabolik bozulmalar
görülebilmektedir. (2,9) Özellikle uzun dönem ve doğum öncesi
dönemde PCB maruziyetinin orta çocukluk dönemi bağırsak
mikrobiyom profilleri ile ilişkili olduğu bulunmuştur. (9) Anlatılanlar
ile elde edilen veriler açık bir şekilde annenin gebelik döneminde
maruz kaldığı çevresel etmenlerin doğum sonrası uzun dönem de
dâhil çocuk mikrobiyotasını etkileyebileceğini ayrıca sağlıklı anne
mikrobiyotasının sağlıklı çocuk mikrobiyotasıyla uyum içinde
olduğu söylenebilir. (10)
Metaller, özellikle ağır metaller, oldukça güçlü toksik maddelerdir.
Metalin kimyasal formu, absorbsiyon ve eliminasyon hızını ve

dokudaki dağılımını önemli ölçüde etkiler. (2) Özellikle civa,
arsenik, bizmut ve kadmiyum çevresel maruziyeti yaygın olan ve
son derece toksik olan ağır metallerdir. Bağırsak mikrobiyotasının
ağır metallerin toksisitesi için önemli bir aracı olduğu ve bağırsak
mikrobiyomunun bileşimindeki kirletici kaynaklı değişikliklerin
konak sağlığını etkileyebileceği düşünülmektedir. (11) Ağır
metal maruziyetinin bağırsak disbiyozu yoluyla metabolik profili
değiştirdiği ve bir dizi metabolik rahatsızlığı tetikleyebileceği
hatta probiyotik takviyesi ile bağırsağın restorasyonuyla
maruz kalınan ağır metal ile ilişkili patolojilere karşı bir strateji
öngörülmektedir. (12)
Civa, farklı toksikolojik özelliklerle bir element ve organik veya
inorganik bir kirletici olarak ortaya çıkabilir ve en toksik hali metil
civadır. (2) Civa maruziyeti kontamine suda yaşayan balık ve bu
suda yetişen gıdaların tüketimiyle olabilmektedir. (2) Civanın
konakçıdan eliminasyonuna katkı sunan bakteriyel demetilasyonun
kanıtı bağırsakta Sutrella parvirubra ve acidaminococcus
intestini’nin civa içeren bileşikleri bozduğunun fark edilmesiyle
bulunmuştur. (11) Yapılan bir deneysel çalışmada inorganik
civanın oral maruzyetinin bağırsakta patojenik bakterilerin
artışına ve karaciğerde inflamatuvar faktörlerinin salınımına yol
açtığı, bununla birlikte bağırsak karaciğer aksının metabolitlerini
de değiştirdiği görülmüştür. (13) Civanın oral maruziyetinin
enterositlerin apoptoz mekanizmasını bozduğu, Helicobacter
spp. grup mikrobiyal popülasyonu desteklediği ve doğrudan
disbiyozisle ilişkili olduğu bildirilmektedir. (14) Ancak civa
maruziyetine sahip gruplarda Helicobacter pylorii enfeksiyonuna
bağlı gelişen duodenum ülseri, mide ülseri ve mide kanseri
vb ilişkili rahatsızlıklar ile ilgili yapılmış prevalans çalışmasına
rastlanılmamış olup araştırılmasına ihtiyaç vardır.
Arsenik hem organik hem de inorganik formda bulunabilen bir
çevresel kirleticidir ve insan maruziyeti özellikle kontamine balık
ve kabuklu su ürünlerinin tüketimiyle gerçekleşir. (2) Kronik
arsenik maruziyetinin mesane, karaciğer, böbrek ve akciğer
kanseri gelişimi ile ilişkili olduğu bilinmektedir ancak son yıllarda
arsenik maruziyeti ile bağırsak mikrobiyotası arasında karmaşık
etkileşimler olabileceğine dair kanıtlar da görülmektedir. (2,
15) Arsenik, mikrobiyotanın metabolik profilini bozabilir ve
bununla birlikte memelilerin bağırsak mikrobiyotası arsenik
biyotransformayonunu ve arseniğin toksik etkilerini büyük
ölçüde etkileyebilir. (15) Bağırsak mikrobiyatasını modüle
etmek arsenik toksisitesinin azaltmak için bir strateji olabilirken
deneysel çalışmalar mikrobiyotanın arseniği biriktirebildiğini ve
bu yolla konağın arsenik maruziyetini azaltabildiğini göstermiştir.
(15) Özellikle hepatotoksik niteliği yüksek olan arseniğin oral
yolla maruziyetinin bağırsak-karaciğer aksında aksamalara yol
açtığı, özellikle lipit/kolesterol metabolizmasını değiştirdiği
ve bunu lipit/kolesterol metabolizmasının en önemli LXR
(Karaciğer X Reseptörü) reseptör aracılı yaptığı bildirilmektedir.
Liang Chi ve akradaşlarının yaptığı bir çalışmada ise 13 hafta
boyunca 100 ppb arseniğe maruz kalmanın farelerde kontrol
grubuna karşın arseniğe maruz kalınan grupta bariz bir
değişim görüldüğü, özellikle şube düzeyinde Firmicutes'in
prevalansın önemli ölçüde azaldığı ancak karmaşık bir şekilde
de Akkermansia ve Bifidobacterium gruplarında da artış tespit
edilmiştir. Bu etkileşimi yorumlamak için çok gruplu daha ileri
moleküler çalışmalar ile suş ve tür düzeyinde metogenomik
analizlere ihtiyaç olduğu öngörülebilir. (16) Bangladeş’de
yapılan bir çalışmada ise yüksek arsenik maruziyetinin daha
yüksek Proteobakteri bolluğuna sahip olduğunu ayrıca E.
coli cinsi bakterilerde bunun doğal bir sonucu olarak bağırsak
mikrobiyomunda bulunmayan iki farklı arsenik direnç operonu
içeren iki suş tespit edilmiştir. Arsenik ile ilgili bölgesel, toplumsal
ve mesleki maruziyetleride kapsayan çok yönlü araştırılmaların
yapılmasına ihtiyaç duyulduğu gözlenmektedir.

Bizmut, ilaç ve kozmetik sanayinde, alaşımlarda ve seramik
katkı maddelerinde yaygın kullanılan bir metaldir. (2)
Bizmut bileşikleri ile zehirlenmelerin böbrek yetmezliği
ve zihinsel anomalilere neden olduğu görülmüştür. (17)
Bizmut içerikli Helicobacter pylorii eradikasyon tedavisi de
günümüzde yaygındır ve bu tedavi rejiminin endike olduğu
hastalarda eradikasyonun mide mikrobiyomuna bağlı
olduğu, Rhodococcus, Lactobacillus ve Sphingomonas türlerinin
yüksek oranda bulunduğu hastalarda tedaviye daha iyi yanıt
alındığı görülmüştür. (18) İzole bağırsak segmentlerinin
anaerobik inkübasyonu sırasında bizmutun uçucu bir türevi olan
trimetilbizmuta dönüştüğü dikkat çekmiştir. (2) Oluşan bu toksik
metaloid bileşiğin yararlı bağırsak mikrobiyomunu etkileyerek
insan sağlığına olumsuz etkisi oldukça açıktır ve daha fazla
çalışmaya ihtiyaç vardır. (19)
Gıdalarda ve içme sularında yaygın olarak düşük dozda
bulunan kadmiyum sağlık açısından risk yaratan bir diğer
metaldir. (20) Kadmiyum maruziyeti sonucu bağırsak
mikrobiyotasının
değiştiğini,
bağırsak
geçirgenliğinin
arttığını ve karaciğer hasarına (AST-ALT yükseliği) yol açtığını
gösteren çalışmalar mevcuttur. (20) Kadmiyum maruziyeti
sonucu Firmicutes, Bacteriodetes ve Proteobacteria filumlarında
artış
görülmüştür.
(20)
Bir
diğer
çalışmada
ise
kadmiyumun
Prevotella
ve
Lachnoclostridium’u
azaltırken Escherichia coli ve Shigella’yı artırdığı ve bu değişikliklere
artmş inflamatuvar yanıt, böbrek fonksiyon bozukluğu ve
östrojen seviyelerinde anomalilerin eşlik ettiği gösterilmiştir. (21)
Ayrıca insan ve hayvan mikrobiyotasının müsin bozundurucusu
olarak da bilinen Akkermansia muciniphila oranının da kadmiyum
maruziyeti sonucu azaldığı gözlenmiştir ki bu durum bağırsak
geçirgenliği ve bütünlüğü ile ilişkilidir. (20)
Tatlandırıcılar (aspartam, siklamat, sakkarin…) düşük kalorili diyeti
sağlayabilmek adına 100 yıldan uzun süredir kullanılmaktadır
ve günümüzde de kullanımları oldukça yaygındır. (2, 22) Yapay
tatlandırıcı tüketiminin sağlık üzerindeki etkisi yoğun bir tartışma
konusudur. Çeşitli araştırmalar hala tatlandırıcı tüketimini
faydalı gösterirken bunların glikoz intoleransı (Tip 2 diyabet) ve
bağırsak mikrobiyotası üzerine etkileri de tartışılmaktadır. (2 22)
Aspartam alımına bağlı Firmicutes ve Akkermensia miciniphila
tükenmesi, bir diğer tatlandırıcı olan sükralozun kullanımında ise
bağırsak mikrobiyomunun total popülasyonunda değişiklikler
görülmektedir ve stevial glikozitlerin de mikrobiyota ile doğrudan
etkileşime girerek bağırsak popülasyonunu potansiyel olarak
değiştirebildikleri bilinmektedir. (23) Ayrıca mikrobiyom siklamatı
sikloheksilamine dönüştürür ve bu siklamatın idrar yolu ile
atılan formudur. Sikloheksilamin idrar kesesi kanserine neden
olması ve toksik bir bileşik olduğu uzun zamandır bilinmektedir.
( 24) Araştırmalar antibiyotikle manipüle edilen mikrobiyomun
siklamattan sikloheksilamin oluşumunun önüne geçtiğini
anlatmaktadır. (2)
SONUÇ
Bu karmaşık gibi görünen ve aslında karmaşık olan mikrobiyom,
maruz kaldığı kirleticilere karşı değişmekte bunu yanı sıra değişime
karşı dinamiz göstererek vücut metabolizmasını değiştirmektedir.
Ancak değişimin ana kaynağını insanların ve hayvanların özelikle
maruz kaldığı çevresel toksinlerin varlığında disbiyozis ile
cevaplandırmakta ve disbiyotik olan GİS mikrobiyotası enzimatik
aktivitesini neredeyse 3 katı fazla olan gen havuzuyla cevap
vermektedir. Klinik yanıtlardaki değişimin temelini oluşturan
diğer faktörler (beslenme, çevresel toksin maruziyeti vb) göz
ardı edilmemeli ve mikrobiyom analizi ile bağırsağın metabolik
fonksiyonları mutlaka gözetilmelidir.
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REJENERASYON- MİKROBİYOM İLİŞKİSİ

Aksolotl; omurgalı sınıfından, iki yaşamlı, rejenerasyon yeteneği yüksek bir hayvandır. Aksolotl normal şartlar
altında metamorfoz geçirmeyip dışarıdan tiroid hormonu uygulaması ile metamorfoza uğratılabilmektedir.
Fakat canlı metamorfoz geçirdikten sonra rejenerasyon yeteneğinde, özellikle de kol rejenerasyonunda önemli
bir azalma olmaktadır. Metamorfoz ile birlikte azalan rejenerasyon yeteneğinin, mikrobiyal değişim ile ilişkisi bu
çalışmanın konusudur.
Bu kapsamda metamorfoz öncesi ve sonrasında aksolot yaşam ortamı mikrobiyom değişimi ile, rejenerasyon
sırasında değişen mikrobiyota profili ve gen ifadesi araştırılmıştır. Böylece hem yaşam ortamındaki hem de
rejenerasyon sırasındaki mikrobiyal değişim ele alınarak bütünsel bir bakış açısı ile rejenerasyon yeteneği
incelendi.
Çalışma kapsamında aksolot yaşam ortamını temsil etmek üzere neotenik ve metamorfik aksolotl akvaryum
su örnekleri toplandı. Rejenerasyon boyunda değişen mikrobiyomu ve rejenerasyon boyunca değişen gen
ifadesini analiz etmek için neotenik aksolotllardan rejenere olan kol doku örnekleri toplandı.
Çalışma bulguları: Su örneklerinden toplamda 16995 ile 58197 arasında okuma sayısı, 319 tane OTU, toplamda
7 filum, 31 aile, 50 cins gözlendi.
Metamorfoz sonrasında su örneklerinde Bacteroidetes ve Proteobacteria şubesi göreceli bolluğu ve azalmıştır.
Ayrıca metamorfoz ile birlikte örnek içi ve örnekler arası tür çeşitliliğinin azaldığı gözlenmiştir.
Çalışma sonuçları: Metamorfoz sonrası canlının diyeti değişmektedir, diyet değişimi ile birlikte mikrobiyomun
da değiştiği tespit edilmiştir. Yine metamorfoz sonrası immün sistemi tetikleyen mikroorganizmaların sayıca
çoğaldığı tespit edilmiştir. Semenderlerde mantar enfeksiyonlarına neden olan patojenlerin çoğalmasını
engelleyen mikroorganizma türlerinin arttığı görülmüştür.
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FİBROMİYALJİ HASTALARINDA OZON TERAPİNİN
AĞRI VE FONKSİYONEL DURUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Özlem Küçülmez
Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Antalya

Amaç: Fibromiyalji (FM), yaygın vücut ağrısı ve yorgunluk, uyku bozuklukları, kognitif disfonksiyon gibi ağrı ile ilişkisiz
semptomlar topluluğu olarak kabul edilmektedir. Doku oksijenizasyonunu sağlayıp antioksidan mekanizmaları
harekete geçiren ozon terapinin FM tanılı hastalarda kullanılabileceği öne sürülmektedir. Bu çalışmanın amacı FM
hastalarında ozon terapinin ağrı ve fonksiyonel durum üzerindeki etkisini belirlemektir.
Yöntem: Retrospektif bir çalışmadır. 01.05.21- 01.10.21 tarihleri arasında Alanya Başkent Üniversitesi fiziksel tıp ve
rehabilitasyon polikliniğine başvuran 20 kadın FM tanılı hasta çalışmaya dahil edilmiştir. 20-65 yaş arası kadın, ACR
2013 tanı kriterlerine göre FM tanısı almış, majör ozon otohemoterapi önerilmiş ve bu tedaviyi kabul etmiş olan
hastalar dahil edilmiştir. Başka bir romatizmal hastalık ya da osteoartrit teşhisi almış, tiroid fonksiyon bozukluğu,
vitamin d eksikliği gibi altta yatan başka bir hastalığı olan, psikiyatrik hastalığı olan, poliklinik takiplerine düzenli
gelmemiş ve medikal tedavisini düzenli kullanmamış hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Haftada 2-3 kez toplam 10
seans majör otohemoterapi - 25 mcgr / mL konsantrasyonda 100 mL kan ve 100 mL ozon gazı uygulanan hastaların
demografik ve tedavi bilgilerine hastane veri tabanından ulaşılmıştır. Sisteme kaydedilen tedavi öncesi, sonrası, 1.
ve 3. ayda Visüel Analog Skor (VAS), Fibromiyalji İmpairment Scale (FIQ) skorları tedavi öncesine göre kıyaslanmıştır.
İstatistiksel analizler SPSS 22.0 yazlımı ile yapılmış, P<0,005 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların hepsi kadındır ve yaş ortalamaları 54.8±15.5, demografik verileri benzer olarak
değerlendirilmiştir. Hastaların başlangıç VAS skoru ortalama 8.2±2, tedavi sonrasında 3.8±2.5, 1. ayda 3,7±2,3 ve 3.
ayda 3,8±2,3 olarak değerlendirilmiştir. Üç aylık takip değerleri kıyaslandığında ozon terapi sonrasında ağrı düzeyinin
anlamlı derecede azaldığı görülmüştür (p<0,001). Hastaların başlangıç FIQ skorunun ortalama 76,5±16,9, tedavi
sonrasında 32,9±20,7, 1. Ayda 32,1±21,5 ve 3. Ayda 32,1±21,5 olduğu saptanmıştır. Takip değerleri kıyaslandığında
hastalarda fonksiyonel düzeyde iyileşme tespit edilmiştir ancak FIQ skorundaki düşüşün istatistiksel olarak anlamlı
olmadığı görülmüştür (p= 0,254).
Sonuç: Çalışmaya alınan hastalarda 10 seans ozon majör otohemoterapi sonrasında VAS skorunun anlamlı derecede
düştüğü ve bu iyilik halinin 3. ayda da devam ettiği gösterilmiştir. Buna karşılık FIQ skorunda istatistiksel olarak
anlamlı iyileşme saptanamamıştır. Literatürde ozon terapinin doku oksijenizasyonunu arttırdığına değinilmiştir.
Ozon terapi sonrasında ağrı düzeyinin azalması bu teoriyi desteklemektedir, tamamlayıcı tedavi olarak tercih edildiği
taktirde FM hastalarının ağrısında azalma sağlanmasında katkı sağlayabilir. Ancak daha fazla hasta sayısı içeren,
prospektif ve randomize kontrollü klinik çalışmalarıa gereksinim vardır.
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SİNBİYOTİKLERİN ÜREMİK TOKSİNLERE KARŞI ENTERİK
DİYALİZ ETKİSİ VE ANKSİYETE MODÜLASYONU ÜZERİNE
İKİ ÇALIŞMA
Duygu Dalğın*, Yücel Meral*, Emre Küllük*,
Umut B. Ağan*, Saba Raouf*
*Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,
İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 55200, Atakum/SAMSUN
Probiyotik bakterilerin kullanım alanları her geçen gün genişlemektedir.
Amaç: Bu tebliğde iki önemli alanda, böbrek yetmezliği ve anksiyetede probiyotik bakterilerin etkilerine dair
verilerin sunulması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirilen ve kronik böbrek
yetmezliği tanısı alan 20 kedi kullanılmıştır. Böbrek yetmezliği tanısı, International Research Interest Society (IRIS)
(2017) kriterleri bazında değerlendirilmiş ve hastalık evrelendirilmiştir. Hastalar iki eşit gruba ayrılarak, 1. grup
kontrol grubu, 2. grup sinbiyotik grubu olarak şekillendirilmiştir. Gebe, eşlik eden hastalık saptanan (hipertiroidizm,
idrar yolu obstrüksiyonu veya enfeksiyonu, karaciğer hastalığı, sistemik enfeksiyon, kalp yetmezliği, diyabet, tümör,
vb.,) ve başvuru öncesinde böbrek yetmezliği tedavisi görmekte olan hastalar çalışma dışı bırakılmış, IRIS 2- 4 evre
böbrek yetmezlikli hastalar çalışma kapsamına alınmıştır. Her iki gruba 30 gün süreyle konvansiyonel tedavi (IRIS,
2017) uygulanmış, 2. gruba ek olarak sinbiyotik takviyesi verilmiştir. Sinbiyotik kombinasyonu L. acidophilus 5 milyar
cfu, B. longum 5 milyar cfu ve İnülin den oluşturulmuştur.
Bifidobakterilerin gastrik asitten etkilenme potansiyelinden kaçınma adına, terkip enterik kapsüller içinde, 2.5 kg
vücut ağırlığına kadar olan kedilerde 1 kapsül, daha ağır kedilerde 2 kapsül verilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya alınan kedilerde IRIS 2-4 evre böbrek yetmezliği bulguları (kusma, stomatitis ülseroza, şiddetli
diyare, şiddetli eksikozis, metabolik sendrom ve bazen üremik koma hali) vardı.
Sonuç: Böbrek yetmezliği tanısı, Serum indoksil sülfat (IS), simetrik dimetil arginin (SDMA), üre ve kreatin düzeyleri
temelinde değerlendirilmiştir. Kontrol muayeneleri 0., 15 ve 30. günlerde uygulanmıştır.
Çalışma verileri, sinbiyotik grubunda 15 ve 30. günlerde IS, SDMA, üre ve kreatinin düzeylerinde kontrol grubuna
göre anlamlı bir düşüş gözlenmiş, hastaların klinik skorlarının yine sinbiyotik grubunda çok daha olumlu olduğu
izlenmiştir. Kedilerde akut böbrek temeliği olgularının kronik böbrek yetmezliğine dönüşmeden böbrek
fonksiyonlarının normale döndüğü saptanmıştır. Kronik olgularda ise hastaların çok daha konforlu bir yaşam düzeyi
yakaladığı görülmüştür. Kedilerde, böbrek yetmezliğinde sinbiyotik ve indoksil sülfat seviyesini araştıran mevcut tez
çalışması, literatürde bir ilk olup, enterik diyalize dair önemli veriler ortaya koymaktadır.
Yöntem: İkinci çalışmada, bir barınakta anksiyetik köpekler üzerinde sinbiyotiklerin etkisi araştırılmıştır. Çalışma
kapsamına bir barınakta, en az 2 aydır barınakta bulunan ve aynı gıdayla beslenen, Lincoln Canine Anksiyete skalası
doğrultusunda 30 ve üzeri derece almış, 20 köpek kullanılmıştır. Köpekler iki eşit gruba ayrılarak, çalışma grubu olan
10 köpeğe 30 gün boyunca Lactobacillus acidophilus CECT 4529 1x1011 cfu, Enterococcus faecium NCIMB 10415
1x1011 cfu ve inülin içeren sinbiyotik kombinasyonu (Synbiocure® Yeniçağ Ecza) verilmiştir. Beslenme her iki gruba
da aynı mama ile devam etmiştir. Çalışma başında ve sonunda Anksiyete skala derecelendirilmesi, serum kortizol ve
serotonin düzeyleri çalışılmıştır.
Bulgular: Köpeklerde çeşitli derecelerde anksiyete belirtileri vardı.
Sonuç: Veriler çalışma grubunda, kontrol grubuna oranla anksiyetenin önemli ölçüde azaldığını, serum kortizol
seviyelerinin düştüğünü ve serotonin seviyelerinin arttığını ortaya koymuştur.
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MİKROBİYOTA VE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Ege Çatalkaya
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Farmakoloji AD, Van
AMAÇ
İlaç salınımı, emilimi, dağılımı, metabolizması ve/veya
eliminasyonu ve sonuç olarak etkinliği ile güvenliği
farmakoterapinin bütünlüğünü sağlar ve başaralı farmakolojik
tedavi bahsedilen hususları sağladığı takdirde terapötik yanıt
elde edilir. İlaç farmakokinetiğini ile ilgili üzerinde durulan
en önemli konulardan biri de ilaç-gıda etkileşimleri olup
özellikle farmakokinetik faktörler ilaç etkinliğini önemli derece
değiştirebilmektedir. Ancak son yıllarda mikrobiyotanın da
ilaç etkinliğini değiştirebildiği, yalnızca ilaç farmakokinetiğini
değil farmakodinamik faktörleri de etkilediği yapılan çalışmalar
ile gösterilmektedir. 21. Yüzyıl panfarmakonu kabul edilen
probiyotiklerin replasmanıyla disbiyotik hastalarda görülen
ilaç etkinliğindeki dalgalanmaların düzeldiği, mikrobiyotanın
metabolitleri aracılığıyla ilaç metabolizmasını değiştirmesi
ve özellikle metabolizma organı olan karaciğer üzerinde
reseptör düzeyinde ki etkileşimlerin farmakodinamik faktörleri
değiştirebildiği bildirilmektedir. Bulgular eşliğinde mikrobiyota
kompozisyonunun ilaç etkileşimi üzerine etkileri tartışılacaktır.
YÖNTEM
Probiyotiklerin ilaçlarla olan farmakokinetik ve farmakodinamik
ilişkisi ile ilaçların, mikrobiyotaya ve/veya mikrobiyotanın
ilaçlara olan etkisinin açıklandığı klinik ve klinik öncesi
çalışmalar ile meta analizler derlenmiştir.
BULGULAR
İlaç uygulaması çeşitli hastalıkların ve bozuklukların tedavisi
için doze edilmiş şekliyle canlıya uygulanır ve aktif ilacın
vücuttaki biyoyararlanımında uygulama belirgin bir rol oynar.
İlaç uygulama yollarının kuralları evrenseldir ve uygulandığı
yöntemden sonra ilaç emilim ile başlayan ve atılım ile sonuçlanan
birçok faktörle etkileşir. Oral ilaç uygulaması en sık tercih
edilen yöntem olup, farmakokinetik faktörlerden etkileşimi
özellikle emilim düzeyinde diğer yöntemlere kıyasla çok daha
fazladır. Farmakokinetik, ilaç absorpsiyonunun, dağılımının,
metabolizmasının ve atılımının (ADMA) nicel çalışması olarak
tanımlanır. Üzerinde en çok durulan ilaç etkileşimi ilaçgıda etkileşimidir ve emilimi etkileyen en fazla değişikliğin
sıklığı gastrointestinal sistemde (GİS) karşılaşılır çünkü
yiyecek veya içecek alımı, insan gastrointestinal sistemindeki
fizyolojik koşulları değiştirir. Bu etkileşim çoğu ilacın ağızdan
verilmesiyle başlar; mide, ince ve kalın bağırsakta kommensal
mikroorganizmalarla karşılaşmasına neden olur. İlaçların
absorpsiyondan önce bağırsak mikrobiyotası yoluyla
metabolize edilmesi, bazı ilaçların sistemik biyoyararlanımını

değiştirebilir. Bağırsak mikrobiyotasının mikroorganizmaları
topluca insan genomundan 150 kat daha fazla gen kodlar ve
bu durum büyük bir genetik çeşitlilik oluşturur, farmakolojik
anlamda çeşitlilik ilaç metabolize etme potansiyeline sahip
zengin bir enzim havuzu olarak yorumlanabilir. Sistemik
farmakolojik etkileri olan bağırsak mikrobiyomun etkileşimleri;
ilaçlar veya ilaç metabolitleri arasındaki değişkenler hakkında
merak edilen soruların bulunamayan cevapları için bir anahtar
niteliği taşır. Farmakokinetik değişimler; prodrog ilacın
aktifleşmesi, emilimin değişkenliği, enterohepatik döngüde
konjugasyona müdahale, ilaç inaktivasyonu, ilaç metabolizması
değişikliği şeklinde tanımlanabilir. İlk oral antibiyotik olan
Sülfamidokrisoidin (Prontosil) bağırsak mikrobiyotası tarafından
sülfanilamide dönüşümünü azaltabileceğini göstermiştir ve
bu çalışma 1971 yılında yayınlamıştır. Bu bağlamda bağırsak
mikrobiyotasının potansiyel olarak ön ilaç dönüşümünün
etkinliğini değiştirdiği görülmektedir. Bulgular yapılan
çalışmalarla ile birbirini destekler nitelikte olup, ülseratif kolitte
tedavisinde kullanılan olan sülfasalazinin, benzer şekilde kolonik
bakteriler tarafından salgılanan azo-redüktaz enzimlerinden
biyotranformasyonu ile anti-inflamatuar kısım olan sülfapiridin
ve 5-aminosalisilik asit’de dönüştüğü görülmüş, probiyotik
replasmanıyla kolon içeriğindeki sülfasalazin azalmasını
önemli ölçüde artırdığını bildirilmektedir. Ayrıca bu durum
probiyotiklerin polisakkarit bazlı kolon hedefli formülasyonların
kolit modelinde sülfasalazin etkinliğini iyileştirdiği görülmüştür.
Oral yolla uygulanan ilaçların biyoyararlılığın arttırılması
farmakolojik tedavinin önemli bir detayıdır. Probiyotik bir
bakteri olan Escherichia coli Nissle 1917’nin çeşitli kardiyak
ritim bozukluklarını tedavi etmek ve önlemek için kullanılan
bir antiaritmik olan amiodaronun biyoyararlanımını arttırdığı
gösterilmiştir. Bu durum birçok olası nedenle olmuş olabilir,
örnek olarak probiyotik mikroorganizmanın pH değişikliği
ile ilaç iyonizasyonunu değiştirerek mukozal geçişi arttırması
verilebilir, ancak araştırıcılar farmakodinamik bir etkileşimin de
olabileceğini teorize ederek organik anyon taşıyan polipeptidin
(OATP) yukarı regüle edilmiş ekspresyonuna bağlı olabileceği
şeklindedir. Antineoplastik topoizomeraz I inhibitörü olan
irinotekanın dekonjugasyonla aktif metabolit olan SN-38,
irinotekanın karboksilesterazlar tarafından hidrolizi yoluyla
oluşturulur ve glukuronidasyon yoluyla metabolize edilir.
Ancak mikrobiyotada β-glukuronidaz ile zengin bir enzim
havuzu irinotekanın yeniden emilerek (entero-hepatik siklus)
dolaşıma kazandırır ve toksik etkinlik başlar. Buda mikrobiyota
modülasyonun bir belli grup hastalıklarda ve o grubun
hastalarında (onkoloji vb) mikrobiyom analizi yapılmasını,
sonuçlar ile tedavinin uyumu için (örneğin β-glukuronidaz
inhibitörleri) yeni stratejilerin oluşturulması önerilebilir.
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Mikrobiyotanın sistemik dolaşıma geçmeden ilaçları inaktive
ederek töropatik yetersizliğe neden olabileceğinin en bilinen
örneği konjestif kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyonun
tedavisinde kullanılan, kardiyak glikozit digoksinin anaerobik
bir kolonik bakteri olan Eggerthella lenta'nın digoksini inaktive
etmesinin keşfiyle başlamıştır. Mikrobiyota ilaç etkinliğini
metabolizma ile değiştirdiği durumlarda bahsi geçen etki
ilacın toksikasyonu ilede sonuçlanabilir buna örnek olarak
mikrobiyotanın ürettiği p- Kresol organizmadan uzaklaştırılmak
için kongugasyona uğrar, ancak p- Kresol parasetamolun
yolaklarına dâhil olduğu için yarışır ve atılamayan parasetamol
toksikasyona neden olabilir. Mikrobiyom tarafından bol miktarda
p- kresol barındıran hastaların parasetamol vb ilaçların kullanımı
durumunda glukuronidasyon ve sülfatlama yoluyla metabolize
diğer ilaçlar ile birlikte hepatotoksisite riskinin yüksek olması
tahmin edilmektedir. İlaçların mikrobiyom tarafından çeşitli
etkileşimleri hakkında bilgiler ışığında bahsedilmiştir, ancak
önemli bir detay antibiyotik kullanımıdır. Çünkü antibiyotik
kullanımı mikrobiyotayı değiştirerek disbiyozis gibi çeşitli
patolojilere neden olduğu gibi ilaç etkinliğini de değişmiş
mikrobiyom ile farklı sonuçlar çıkartmaktadır. Antibiyotikler,
bağırsak mikrobiyotasının enzimatik aktivitelerini ve bileşimini
etkileyerek birlikte uygulanan bir ilacın farmakokinetiğini
değiştirebilmektedir. Antibiyotik tedavisi, bağırsakta oral
yoldan verilen ilaçların bağırsak mikrobiyal dönüşümünü
değiştirebileceği için ilacın sistemik konsantrasyonlarını
değiştirerek farmakolojik yanıtı etkileyebilir. Bu nedenle
oral yoldan verilen ilaçlar antibiyotiklerle birlikte kullanılan
ilaçların farmakolojik etkileri dikkatle izlenmelidir. Mikrobiyom
disbiyozunun en bilinen örneği Helicobacter pylori
enfeksiyonudur. Bu tablo özellikle Parkinson Hastalarında
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prevelansı yüksek olmakla birlikte L-dopa absorbsiyonunu
azaltmakta, eradikasyonu ile mikrobiyota restarasyonunun
L-dopa konsantrasyonunu iyileştirdiği bildirilmektedir. Bulgular
mikrobiyom kompozisyonunun değişkenlikler ile birlikte ilaç
etkinliğinde değişikliğe neden olabildiğini, bu durumun klinik
yansımalarının dikkatle takip edilmesi ile bulguların mikrobiyom
analizleri ile birlikte bilimsel literatüre kazandırılması gerektiği
düşünülmektedir.
SONUÇ
Mikrobiyomun birçok faktörle etkileşimi olduğu, son yıllarda
ilaç fayda-zarar ilişkisinin de bu etkileşimle ile bağlantılı
olduğu görülmüştür. Artan kanıtlarla ile birlikte mikrobiyomun
veya manipüle edilmiş mikrobiyotanın ilaç etkisinin farklı
klinik yanıtların alınmasında rolü olduğu, elde edilen klinik
yanıtların mikrobiyom analizi (16sRNA ve ya fekal enzim/
metobolit ölçümü vb) ile birlikte değerlendirilmesinin başarılı
tedavi için gereklilik olabileceği, mikrobiyomun bireysel
veya toplumsal değişkenlikleri değerlendirilerek hastalıklar
ve hastalıklara özgü mikrobiyom profiline uygun ilaç tedavi
seçeneklerinin geliştirilmesi düşünülmekte ve önerilmektedir.
Ayrıca probiyotik replasmanı ile disbiyozisin düzeltilmesi
sonucu sağlıklı mikrobiyotanın ilaç etkileşimi de araştırılmalıdır.
Çünkü elde edilen sonuçlar ile kullanıma sunulan probiyotik/
probiyotiklerin enzim aktivitesi veya metabolitlerinin
tanımlanması biyotöropatik etkinliklerini değerlendirilebileceği
gibi, ilaçla olan etkileşimin olası etkileri hakkında da bilgi
verebileceği öngörülebilir.
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DETECTION OF SARS-COV-2 USING FIVE PRIMER SETS
Alper Karagöz1, Hidayet Tutun2, Tutku Arslantaş3, Özlem Altıntaş4 ,
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Amaç: Pnömoni ile ilişkili solunum bozukluğundan (COVID-19) sorumlu yeni bir koronavirüs (SARS-CoV-2) salgını
Aralık 2019'un başında Çin'in Wuhan şehrinde başladı ve hızla dünyaya yayıldı. Hızlı ve doğru teşhis testleri COVID-19
salgını ile mücadelede çok önemli bir rol oynar. Bu çalışmada SARS-CoV-2’nin saptanması için farklı bölgelerinin
amplifiye edilmesi amacıyla tasarlanmış 5 primer setin karşılaştırılması ve sekans analizinin yapılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Konvansiyonel RT-PCR, COVID-19 tanısı için ORF1ab, Zarf (E), RNA-bağlı RNA polimeraz (RdRp), Spike (S)
ve Nükleokapsid (N) genleri içeren virüs genomunun farklı bölgelerini hedefleyen primerler kullanıldı ve ORF1ab
geninin DNA dizisi, GenBank SARS-CoV-2 DNA dizisi verileri ile karşılaştırılarak, ORF1ab filogenetik ağacı oluşturuldu.
Bulgular: ORF1ab, S, E, N ve RdRp genlerinin amplikon boyutları, sırasıyla 588 bp, 440 bp, 145 bp, 323 bp ve 196
bp idi. Toplam örneklerin %74’ünde RdRp geni, %87’sinde N geni, %74’ünde S geni, %61’inde E geni ve %82’sinde
ORF1ab geni tespit edildi.
Sonuç: 82 hastadan SARS-CoV-2'nin ORF1ab dizileri, Wuhan izolat dizisi ve kendi aralarında %100 özdeşliğe sahipti.
Filogenetik analiz, tüm izolatların bir küme oluşturduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, N bölgesinin
SARS-CoV-2 tespiti için en iyisi olduğunu göstermektedir.
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Abstract
Vaginal flora is the name given to the community of microorganisms that make up the gynecological system. The
balance in the vaginal microbiota is very fragile and its deterioration leads to infections, one of the most common
reasons for consulting a doctor. It is an ecosystem consisting of species. The dominant species are lactobacillus, which
makes the vagina acidic. Its composition and pH change over time and is influenced by genetics, ethnicity, pregnancy,
and menopause, as well as environmental and behavioral factors (sexual contact, genital hygiene, etc.). The vaginal
microbiota plays many roles, especially protecting the body from infections and providing a good environment
for pregnancy. In a healthy host, there is a balance between the members of the microbiota so that potentially
pathogenic and non-pathogenic organisms can be found in apparent harmony. This balance can be disturbed during
infection and can often lead to dramatic changes in the composition of the microbiota. For most bacterial infections,
non-specific antibiotics are used, killing pathogens as well as non-pathogenic members of the microbiota It leads
to a significant delay in the restoration of a healthy microbiota. However, in some cases, infections can resolve on
their own without antibiotic intervention. Various diseases with characteristic features may occur due to imbalance
(dysbiosis) in the vaginal microbiota. Three common infections are associated with vaginal discharge: bacterial
vaginosis, trichomoniasis, and candidiasis. These include bacterial vaginosis associated with the proliferation of
some bacterial strains and vaginal yeast infections with more serious consequences, especially during pregnancy.
Vaginal eubiosis is characterized by microbiota dominated by beneficial lactobacilli. In contrast, vaginal dysbiosis
(eg, bacterial vaginosis, BV), which is characterized by the overgrowth of multiple anaerobes, is associated with an
increased risk of adverse urogenital and reproductive health consequences. An important distinguishing feature
between the vaginal environment in cases of eubiosis and dysbiosis is a high concentration of lactic acid produced
by lactobacilli, which acidifies the vagina against a sharp drop in lactic acid and causes an increase in pH in dysbiosis.
It has been well documented for over a century that bacteria in the vagina maintain vaginal homeostasis and that
an imbalance or dysbiosis can be associated with poor reproductive and gynecological health outcomes. The vaginal
microbiota is particularly important for postmenopausal women and can have a profound effect on vulvovaginal
atrophy, vaginal dryness, sexual health, and overall quality of life.
Keywords: Lactic acid; Lactobacilli; Microbiota; Probiotics; Vaginal ecosystem; Vaginal microbiota.
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ORAL VE İNTESTİNAL MİKROBİYOTANIN BİTKİSEL
BİLEŞİKLERİN KLİNİK ETKİNLİĞİNDE ROLÜ
Fotosentez sonucu bitkilerde sentezlenen maddeler iki grup halinde toplanabilir. Primer metabolitler
(Karbonhidratlar, proteik maddeler, yağlar) ve sekonder metabolitler (fenolik maddeler, alkaloitler, terpenler, vd.).
Bu maddeler homeostazın sürdürülmesi için beslenmede ve hastalıkların profilaksi veya tedavisi amacıyla fitoterapi
uygulamalarında önemli rol oynamaktadır. Ancak oral uygulandığında bitki içeriğindeki fitokimyasalların kantitatif
olarak doğrudan kana karışarak hedef organ ve dokulara ulaşması söz konusu değildir. Fitokimyasallar ağızdan
başlayarak gastrointestinal sistem boyunca kalın bağırsağa ulaşana kadar,gastrointestinal systemin farklı kademelerde
yapısal değişime uğrayarak vücutta biyoyararlanımı sağlanmaktadır. Fitokimyasalların biyoyararlanımda rol oynayan
başlıca etkenler; molekülün büyüklüğü, kimyasal stabilitesi, çözünürlük özelliği, bitki matriksi gibi etkenlerin yanı
sıra endojen salgı ve enzimler (pH, metabolik işlemler, vd.) ve mikrobiyota enzimleri tarafından uğratıldığı moleküler
değişikliklerdir. Primer metabolitlerin büyük bir kısmı ince bağırsakta emilebilmektedir. Ancak, yaklaşık olarak,
nişastaların %2’si, sabit yağların %5’i ve proteinlerin %17’si kalın bağırsağa ulaşarak burada mikrobiyota enzimleri
tarafından metabolize edilir. Sekonder metabolitler içerisinde en önemli grup olan fenolik maddeler (fenolik
asitler, flavonoitler, prosiyanidinler), kimyasal yapıları (aglikon, glikozit), çözünürlük özellikler, kimyasal bağlarının
stabilitesine bağlı olarak büyük ölçüde kalın bağırsağa kadar emilmeden gelebilmektedir. Terpenik maddeler
(mono-, di-, tri-, tetra-) ise molekül büyüklüklerine göre değişen farklı biyoyararlanım özelliklerine sahiptir. Bu
çalışmada fitokimyasalların vücutta mikrobiyota tarafından biyotransformasyonları ve meydana gelen mikrobiyal
metabolitlerin biyolojik etkinliği mevcut bilimsel araştırmaların bulgularına göre değerlendirilecektir.
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Propiyonik asit ile deneysel olarak oluşturulan otizm
modelinde meydana gelen davranış bozuklukları ve beyinde
meydana gelen mikroglia aktivasyonu, nöroenflamasyonun
ve nöronal kayıpların belirlenmesi
Sümeyye Başer¹, Recep Keşli¹, Mehmet Burak Ateş²
1-Selçuk Universitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2- Selçuk Universitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Özet

Amaç: Otizm Spektrum Bozukluğu öğrenme, konuşma becerilerinde ve sosyal becerilerde gerileme, ardışık anlamsız
tekrar hareketleri gibi davranış bozuklukları ile karakterize nöro gelişimsel bir bozukluktur. Otizmin etiyolojisi kesin
olarak bilinememektedir. Bireylerde nöron sayısında azalma ve nöronal değişiklikler görülmektedir. Araştırmalar
doğrultusunda otizmde CD68 immün reaktivitesinin mikroglia aktivasyonu ile glial fibriler asidik protein (GFAP)
immün reaktivitesinin ise reaktif astrogliozis ile ilişkili olduğu vurgulanmaktadır. Bu çalışma modelde meydana gelen
davranış bozuklukları ve beyinde meydana gelen nöroenflamasyonu belirlemek üzere yapılmıştır.
Yöntem: 20’si çalışma, 5’i ise kontrol grubu toplam 25 adet rat kullanıldı. Çalışma grubunu oluşturan 20 ratın için otizm
modeli oluşturmadan önce ve sonrasında olmak üzere davranış testi yapılarak skorları kaydedildi. Daha sonra 20 ratın
sağ ventrikül bölgesi ile stereotaksi cihazı kullanılarak tespit edildi. Bu noktada belirlenen bölgeye tek doz propiyonik
asit (PPA) (4 µl, 0,26 M solüsyonu) 10. günde sağ ventrikülden verildi. Ratlar 21. günde sakrifikasyon işleminin ardından
hipokampüs dokusu elde edilerek incelemeler yapıldı.
Bulgular: Davranış testi neticesinde önce-sonra zaman ortalamaları arasında istatistik olarak anlamlı bir farklılık
vardır (p=0,001<0,05, F=22,978). Önce-Sonra*Gün etkileşiminde grup ortalamaları arasında istatistik olarak anlamlı
bir farklılık vardır (p=0,001<0,05, F=69,820). Önce ve sonra grupları gün bazında incelendiğinde tüm günler ile
fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,001<0,05). Yapılan incelemeler doğrultusunda serebral korteks ve
hipokampal bölgedeki (özellikle CA1 ve CA3 bölgesi primidal katmandaki) nöronların küçük, piknotik ve hiperkromatik
çekirdeklerle distrofik değişiklikler gösterdiği saptandı. İki grubun istatisksel karşılaştırılmasında çalışma grubunun
CA3 primidal hücre katman kalınlığında önemli derecede azalma gözlendi (P<0,01). Bu katmandaki primidal hücre
sayıları çalışma grubunda istatistiki yönden önemli derece azaldığı bulundu (P<0,01). Ayrıca bu nöronlarda düzensiz
kromatoliz ve anormal Nissl granül dağılımı nedeniyle yoğunluklarının arttığı (koyu boyanma) belirlendi. CD68 için
yapılan boyamalarda hem kontrol hemde çalışma grubundaki ratların nöropil dokularında değerlendirelebilecek/
skorlanabilecek bir immunoreaktiviteye rastlanılmadı. Astrosit ekspresyonunun önemli bir göstergesi olan GFAP
pozitif hücre sayısının PPA uygulanan ratlarda serebral korteks ve hipokampal bölgede istatistiksel olarak önemli
oranda artığı belirlendi (P<0,01).
Sonuç: Sonuç olarak bakteri metabolit ürünü olan PPA kan beyin bariyerini geçmektedir. PPA’nın beyne geçişi ile
birlikte OSB benzeri davranışlar gözlenmektedir. Bunun sonucunda beyinde nöroenflamasyon mikroglial aktivasyon
ve miyelin kaybı gözlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: CD68, Deneysel otizm modeli, GFAP, Nöroenflamasyon, Propiyonik asit
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