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ÖNSÖZ 

İnfertilite insidansı her geçen gün artmakla beraber, çiftlerin 1/3’i bu 

sağlık sorunu ile karşı karşıya gelmektedir. Bu hastalık yaşam kalitesini 

etkileyecek anksiyete, sosyal izolasyon, depresyon ve cinsel 

disfonksiyon sorunlarını beraberinde getirir. İnfertilite kanser veya 

kronik bir hastalıkla kıyaslandığında, çiftlerin hayatlarını benzer şekilde 

etkileyebilmektedir. Tedavisinde tıbbi, hormonal ve cerrahi yöntemler 

tercih edilmektedir. Kullanılan ajanlardan bazıları, baş ağrısı, baş 

dönmesi, gastrointestinal sorunlar, jinekomasti ve geçici karaciğer enzim 

anormallikleri gibi yan etkilerle ilişkilendirilmiştir. Bu endişeler 

nedeniyle, doğal ürünler veya daha az yan etkiye ve yüksek antioksidan 

aktiviteye sahip fonksiyonel gıdalar yoluyla yeni ajanların üretimine 

olan talep artmaktadır. Piyasada yeni bir trend olan ekstrakt formundaki aktif 

maddelerin elde edildiği kaynaklar olan algler ve sağlık ürünleri talebine bağlı 

olarak piyasası artmaktadır. Eikosapentaenoik asit (EPA), Dokosaheksaenoik 

asit (DHA) gibi birçok önemli ürün, çeşitli biyoteknoloji şirketleri tarafından 

pazarlanmaktadır. Bazı alg türleri, oksidatif stresi önlemek için serbest 

radikallere karşı koruyucu maddeler üretir. Araştırmalar antioksidan özelliklere 

sahip olan algal maddelere büyük ilgi göstermektedir. Bu doğal maddeler, 

serbest radikallerin ve oksidatif stresle ilişkili hastalıkların (infertilite) ve 

komplikasyonların tedavisi için farmasötik formülasyonlarda oldukça 

önemlidir. Bu kitapta algal biyoaktif maddelerin kadın ve erkek 

infertilitesindeki koruyucu veya önleyici yönleri ele alınmıştır. Yapılan 

çalışmalar özellikle mikroalglerden elde edilen antioksidanların infertilite 

tedavisinde yeni tedavi seçenekleri olarak kullanılabileceğini göstermiştir.  

Saygılarımızla. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde keşfedilmeyi bekleyen milyonlarca canlı türü yaşamını 

sürdürmektedir. Ekosistem içerisinde her bir canlının bir işlevi 

bulunmakta ve böylece ekosistemin devamlılık göstermektedir. Bu 

sistemler içerisinde oldukça önemli bir göreve sahip canlılardan birisi de 

alglerdir. Bilinen adıyla su yosunları (algler), hücre tiplerine göre iki 

gruba ayrılmaktadır. Ökaryotik ve prokaryotik hücre tipine göre ayrılan 

bu gruplar hücre özellikleri, hücre çekirdeği ve kromoforlarındaki 

değişikliklere göre pigment dağılımı, üreme farklılıkları ve kamçı gibi 

oluşumlarına göre ayrılmaktadır (Cooper, 2000).  

Ekosistem içerisinde algler farklı habitatlarda yaşamlarını 

sürdürebilmektedirler. Alglerin büyük çoğunluğu sulak alanlarda 

yaşamlarını devam ettirirlerken, bazı türleri buzullarda da yaşamlarını 

sürdürebilmektedir (Zawierucha ve ark., 2022). Yapılan araştırmalarda 

alglerin %70’ine yakınının sulu alanlarda yaşadıkları belirlenmiştir. Bu 

canlıların sulak alanlardaki en önemli fonksiyonu, bu bölgelerde yer alan 

organik karbon bileşiklerini ilk ürün olarak üretmeleridir. Algler, sucul 

ekosistemlerin işleyişi ve devamlılığı açısından oldukça önemli roller 

üstlenmektedir. CO2 ve su, algler tarafından ışığın da etkisi ile 

karbonhidrata dönüştürülmektedir. Bu dönüştürme işleminde alglerin 

yapısındaki pigmentler devreye girmektedir. Fotosentez adı verilen bu 

işlem sonucunda sudaki çözünmüş oksijen ve besin maddelerinde artış 

gözlenmektedir. Bu nedenle algler primer üretici olarak da 

adlandırılmaktadırlar. Alglerin besin ve oksijen üretebilmesi için, belirli 

koşulların sağlanması yeterli olmaktadır. (Thiyagarasaiyar ve ark., 

2020). 
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Bilinen alg türlerinin çoğu mikroskobik olmakla birlikte 50 m uzunluğa 

kadar büyüyebilen çok büyük deniz yosunlarının olduğu bulunmuştur. 

Algler bu nedenle Mikroalgler ve Makroalgler olmak üzere ikiye 

ayrılırlar. Mikroalgler, alglerin tek hücreli formudur. Makroalgler, 

alglerin çok hücreli formudur. 

Mikroalgler, enerji bitkileri olarak üretilen olağanüstü potansiyele sahip 

fotosentetik, heterotrofik organizmalardır. Mikrolgler çok zorlu iklim 

koşullarında bile yetiştirilebilecek yapıya sahiptir. Bu canlılardan yağlar, 

şekerler ve diğer faydalı biyoaktif bileşikler gibi çeşitli ticari yan ürünler 

elde edilebilmektedir. Kırmızı, kahverengi ve yeşil alglerin de bazı 

üyelerini içerir. Doğada fotosentetiktirler ve "basittirler" çünkü kara 

bitkilerinde bulunan karmaşık organlara sahip değildirler. Bu nedenle 

bitki olarak kabul edilmezler. 

Hemen hemen tüm algler, prokaryotik bir hücre yapısına sahip olan 

Siyanobakteriler (geleneksel olarak alg olarak dahil edilen bakteriyel bir 

organizmadır) dışında ökaryotlardır. Küçük karidesler, dev balinalar gibi 

birçok hayvan için önemli bir besin kaynağı olmasının yanı sıra, 

dünyadaki tüm kara bitkileri de dahil olmak üzere en yüksek miktarda 

oksijen üreten canlılardır. Alglerin, insan ve diğer karasal hayvan 

solunumu için erişilebilir net küresel oksijenin yüzde 30 ila 50'sini 

oluşturduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, birçok canlı organizma onlara 

bağımlı olduğu için besin zincirinin en altındadırlar (Akyıl ve ark., 

2016). 

Mikroalgler, atmosferik CO2 seviyelerini düşürme kapasitesine sahiptir, 

böylece küresel kirlilik sorunundan sorumlu olan atmosferdeki artan 
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CO2 yüzdesini sabitler. Alglerin fonksiyonel sistemleri, klorofil içeren 

ve fotosentez yapan plastidlerdir. Bazılarında sadece Klorofil A, 

bazılarında A ve B, A ve C vb. bulunur. Alglerin birincil bileşimi değişen 

oranlarda proteinlerden, karbonhidratlardan, yağlardan, nükleik 

asitlerden oluşur. Bulunan tüm alg türleri, değişen oranlarda tamamen 

aşağıdaki bileşenlerden oluşur: Proteinler, Karbonhidratlar, Yağlar ve 

Nükleik Asitler. Yüzdeler yosun tipine göre değişmekle birlikte, bazıları 

toplam kütlelerinin %40'ını yağ asitleri oluşturan türleri de vardır. 

Alglerden gelen bu yağ asidi ekstrakte edilebilir ve biyodizele 

dönüştürülebilir. Ayrıca Algal yağ, Araşidonik asit (AA), EPA, DHA, 

Gama-linolenik asit (GLA), Linoleik asit (LA), vb. içeren doymamış yağ 

(UFA) asitleri yönünden de çok zengindirler (Mimouni ve ark., 2015). 

Yüzbinlerce farklı alg türü olmasına rağmen, yalnızca 200 alg türü 

endüstriyel düzeyde kullanılmaktadır (Akyıl ve ark., 2016). 2018 Yılında 

yaklaşık 30 milyon ton alg hasadı yapıldığı ve bu hasadın %97’lik 

kısmını deniz algleri oluşturmuştur, algal ürün üretiminde Asya 

ülkelerinin başı çektiği bildirilmektedir (FAO, 2020). Gıda takviyesi 

olarak gıda endüstrisinde, biyofiltre olarak atık su arıtmada, laboratuvar 

araştırma sistemlerinde, uzay biyoteknolojisinde vb. gibi çeşitli alanlarda 

kullanılmaktadır. Algler ticari olarak farmasötikler, nutrasötikler, 

kozmetikler ve su ürünleri yetiştiriciliği amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca 

yakıt kaynağı, dengeleyici ajan ve gübre olarak da kullanılırlar. 

Algler biyolojik aktiviteler yönünden oldukça aktif çok fazla biyoaktif 

molekül içermektedir. Sahip oldukları biyoaktif moleküller sayesinde 

antioksidan, antikarsinojen, antidiyabet antimikrobiyal gibi özellikler 

sergileyebilmektedir (Ranga Rao ve Ravishankar, 2018). Karasal bitkiler 
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ile kıyaslandığında alglerin daha zorlu ve rekabetçi çevrelerde 

bulunması, oksidatif strese ve serbest radikallere daha fazla maruz 

kalmasına neden olduğundan, algleri evrimsel süreçte pigment ve 

polifenol gibi biyoaktif madde ve metabolit üretimi gibi doğal koruma 

sistemlerini oluşturmaya yönlendirmiştir. Alglerin sentezlediği bu doğal 

biyoaktif maddeler tüketilen canlılar üzerinde de sağlığa yönelik 

faydalar sergilemektedir (Bleakley ve Hayes, 2017). Ayrıca uzun zincirli 

çoklu doymamış yağ asitleri, yüksek lifli bileşenler, sterol, protein, şeker, 

vitamin, mineral gibi alglerin bileşiminde bulunan pek çok madde 

biyolojik aktivitesi sayesinde sağlık açısından faydalı bileşenlerdir 

(Fernandes ve Pinto, 2019). Alglerde bulunan bu yüksek değerlikli 

bileşenlerin bağışıklığı düzenleyen, diyabet engelleyen, oksidasyonu 

yavaşlatan, inflamasyon ve yüksek kolesterole karşı koruyucu rol 

üstlenen ve kalp ve damar hastalıklarını önleyen olumlu etkiler 

sergilediği bildirilmektedir (Akyıl ve ark., 2016). 

İnfertilite, bir yıl veya daha fazla düzenli korunmasız cinsel ilişkiden 

sonra gebeliğin klinik başarısızlığı ile tanımlanan üreme bozukluğudur 

(Kumar, 2015). Dünyada çiftlerin yaklaşık %8-12'si bu sorunla 

uğraşmaktadır. Önceki bir çalışma, tüm infertilite vakalarının yaklaşık 

%40-50'sinin erkek faktörlerine bağlı olduğunu bildirmiştir. Dünyadaki 

çiftlerin yaklaşık %8-12'sini etkiler. İnsanın yeryüzündeki ilk ortaya 

çıkışından bu yana kısırlık en çok tartışılan tıbbi ve sosyal konulardan 

biri olmuştur. Çiftlerin yaklaşık %15'i ilk hamileliklerini başarısızlıkla 

geçirir (Ammar ve ark., 2012). 

Erkek infertilitesi ile ilişkili başlıca risk faktörleri yaş, sigara kullanımı, 

alkol tüketimi, obezite, stres, çeşitli terapötik ilaçlar (örn., antineoplastik 
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ve antibiyotikler) ve reaktif oksijen türleridir (ROS) (Kumar Mahat ve 

Arora, 2016). Erkek kısırlığına ilişkin küresel endişe artıyor ve bu infertil 

çiftlerin yaklaşık %50'sini etkiler. Oksidatif stres, proteinlerin oksidatif 

hasarına yol açan serbest radikaller ve antioksidanlar arasındaki 

dengesizlik nedeniyle moleküler düzeyde meydana gelen hücresel bir 

olay olan erkek kısırlığının etiyolojisinde yer alan iyi bilinen bir nedensel 

faktördür (Adewoyin ve ark. 2017), yağlar, nükleik asitler ve 

karbonhidratlar (Azab ve ark. 2017). Antioksidanlar, vücudu 

iltihaplanma reaksiyonlarına katkıda bulunan serbest radikallerin zararlı 

etkilerine karşı korur. Doğal antioksidanlar, reaktif oksijen türlerini 

nötralize ederek ve optimal dengeyi yeniden kurarak etkisiz hale getirir 

(Adwas ve ark. 2019). 

Kadın infertilitesi, kadın üreme sisteminin çevresel faktörlere karşı çok 

hassas olduğu bir sağlık sorunudur (Bojanic ve ark., 2009). Yumurtalık, 

dişi üreme sisteminde birçok işlevi sağlayan oosit ve farklı steroid 

hormonlar üreten bir organdır. Yumurtalık disfonksiyonu genellikle 

anovulatuvar infertiliteye yol açar (Eweka ve Om’iniabohs, 2011). 

Kadınlarda bozulmuş fonksiyon ve üreme organları, kadın 

doğurganlığında kısırlığa yol açabilecek ciddi sorunlara neden olabilir. 

Kadınlardaki kısırlığa, birincisi sağlıksız yaşam tarzı faktörleri gibi 

çevresel faktörler olmak üzere çeşitli faktörler neden olabilir. Yaşam 

tarzı ve üreme sağlığı, bir kadının doğurganlığını kontrol etmenin 

yollarıdır. Kadınların üreme sağlığını etkilemede rol oynayan psikolojik 

stres, kafein tüketimi, alkol tüketimi ve çevresel kirleticilere maruz 

kalma gibi başka faktörler de vardır (Pizzorno, 2018). Önceki çalışma, 

infertilite için risk faktörlerinin ısı, kimyasallar dahil radyasyon ve 



İNFERTİLİTENİN ÖNLENMESİNDE ALGLERİN POTANSİYEL ETKİLERİ | 10 

 

pestisitleri içeren çevresel maruziyetin etkisinden kaynaklandığını 

belirtmektedir. Bu, zararlı maddelerin oksidatif stresin nedeni oldukları 

için oksidanlar veya serbest radikaller olduğu izlenimini verir. Serbest 

radikaller, vücuttaki hücrelere, dokulara ve organlara zarar verebilen 

veya kadın üreme sisteminde oluşabilenler de dahil olmak üzere 

oksidatif strese (Togatorop ve ark., 2016) neden olabilen ve sonuçta 

normal kadın doğurganlığının bozulmasına neden olan elementlerdir. 

Son zamanlarda, algler, tıpta çok amaçlı kullanım potansiyeli olan yeni 

bir besin kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, algler, çeşitli 

biyolojik aktivitelere sahip zengin bir doğal biyoaktif bileşiklerinde 

kaynağıdırlar. Bunların dışında insan sağlığı için çok önemli rolleri olan 

karotenoidler, amino asitler ve mikrobesin birikimleri gibi benzersiz 

özellikleri ile birçok kritik bileşiği taşımaktadırlar. Bu nedenle, alglerin 

insan sağlığı üzerindeki olumlu etkisinin araştırılması yönelik artan bir 

ilgi vardır. Yeşil alglerde bulunan steroid içeriğinin kadın fertilitesinde 

önemli rol oynayan hormonları oluşturarak dengeli hormonal 

düzenlemeye katkı sağlayabilir ve üreme sisteminin işlevini en iyi 

şekilde düzenleyebilir. Bu nedenle algler, üreme sisteminin hormonal 

düzenlenmesinin bozulması sonucu kadınlarda kısırlığa neden olan 

serbest radikallerin toksik etkilerinin üstesinden gelmek için bitkilerden 

yapılan alternatif bir tedavi olarak kullanılabilir (Arini, 2021). Bununla 

beraber bir mikroalg türü olan Spirulina'nın üreme işlevleri üzerindeki 

etkisi iyi bilinmemekle birlikte şimdiye kadar sıçanlarda yapılan 

çalışmalarda S. maxima ekstraktının vücut ve testis ağırlıklarını, 

metabolik parametreleri, normal seminifer tübülleri dejenerasyonunu 

engellediği, Leydig hücre sayısını, testosteron seviyelerini ve 
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steroidojenik enzimler artırdığı bildirilmiştir (Won ve ark. 2012). Bu 

çalışmanın amacı her geçen gün artan infertilite sorununa karşı alternatif 

tedavi seçeneklerinin artırılması, biyoaktif moleküller yönünden çok 

zengin bir içeriğe sahip olan ve birçok farklı endüstri alanında kullanılan, 

aynı zamanda gıda takviyesi olarak da Asya ülkelerinde çok sık tüketilen 

alglerin hem erkek hem de kadın infertilitesi üzerine etkilerinin tıbbi ve 

farmakolojik katkıları yönünden derlemektir.  

2. ALGLER 

Algler, göller, göletler, nehirler, okyanuslar ve hatta atık su dahil olmak 

üzere çeşitli su habitatlarında yetişen fotosentetik organizmalardır. Çok 

çeşitli sıcaklıkları, tuzlulukları ve pH değerlerini tolere edebilirler; farklı 

ışık yoğunlukları ve rezervuarlardaki veya çöllerdeki koşullar ve tek 

başına veya diğer organizmalarla simbiyoz halinde büyüyebilir. Algler 

tek hücreli mikroskobik formlardan, dış görünümleri bakımından 1-2 m 

uzunluğuna kadar büyüyebilen farklı morfolojiler sergileyen, selüloz 

çeperli, basit yapılı, gerçek kök, gövde ve yaprak yapısı olmayan tallus 

yapısı gösteren ökaryotik canlılardır. Algler genel olarak Rhodophyta 

(kırmızı algler), Phaeophyta (kahverengi algler) ve Chlorophyta (yeşil 

algler) olarak sınıflandırılır ve boyutlarına göre makroalg veya mikroalg 

olarak sınıflandırılır (Şekil 1). Makroalgler (deniz yosunu), çıplak gözle 

görülebilen çok hücreli, büyük boyutlu alglerdir, mikroalgler ise 

mikroskobik tek hücrelerdir ve siyanobakterilere (Chloroxybacteria) 

benzer prokaryotik veya yeşil alglere (Chlorophyta) benzer ökaryotik 

olabilir (Barsanti ve ark., 2008). Algler yapılarında bulunan pigmentler 

sayesinde, ışığı kullanarak CO2 ve suyu karbonhidratlara dönüştürerek 

hem su ortamındaki besinlerin artmasını sağlar hem de sudaki çözünmüş 
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oksijen oranının artırırlar. Dünyadaki karbon ihtiyacını, fotosentezi 

kullanarak üretmeleriyle tüm ekosistemin bütünlüğünü korumaları 

açısından da oldukça önemli organizmalardır (Santos ve ark., 2019). 

Algler, besin zincirinde en altta yer alan en önemli üreticilerdendir. Uzak 

Doğu başta olmak üzere birçok ülkede besin olarak kullanılmaları 

nedeniyle alglere olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu canlılarla 

yapılan çalışmalarda alglerin besin değeri açısından önemli olduğunu 

göstermektedir. Şartlar uygun olduğunda ağırlıklarını bir günde 2-3 

katına çıkarabilmektedirler. Dahası üretimlerinin kolay ve ekonomik 

olması, yan etkilerinin bulunmaması gibi nedenlerle algler geleceğin 

besinleri olarak görünmektedir. Kolayca çoğalabilmeleri nedeniyle çok 

hızlı biyokütle artışı sağlarlar. Alglerden sterol, antioksidan ve biyoaktif 

polifenoller, karbonhidrat, protein, yağ ve yağ asitleri, pigment, mineral 

ve vitaminleri üretilebilmektedir (Lu ve ark., 2018). Algler; antiviral, 

antikanserojen, antioksidan, antibakteriyel gibi geniş biyolojik etkilere 

sahip moleküller içermektedirler. Özellikle deniz alglerinden elde edilen 

fikokolloidler eczacılıkta etkin ve yardımcı madde olarak kullanılmak-

tadır (Ranga Rao ve Ravishankar, 2018). Ayrıca algler sahip oldukları 

antioksidan bileşikler sayesinde, metabolizmanın artıklarını ve bazı 

kronik hastalıkları başlatan serbest radikallere karşı önemli rol oynarlar 

(Baytaşoğlu ve Başusta, 2015). 
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Şekil 1. Farmakoloji ve gıda sektörü başta olmak üzere birçok farklı sektörde 

kullanılan alg biyoteknolojisi (Erişim; 13.09.2022, https://www.what-are-

algae.com/). 

Algler, fotosentetik organizma grubunun heterojen bir parçasıdır. Çok 

hücreli organizmaların makroalgler veya deniz yosununu (60 m 

uzunluğa kadar ulaşan) bölümünü ve tek hücreli organizmaların (1 

mm'den birkaç cm'ye kadar) mikroalg olarak da bilinen bölümünü olarak 

sınıflandırılır. Makroalgler pigmentasyonlarına göre sınıflandırılırlar: 

kahverengi deniz yosunu (Phaeophyceae), kırmızı deniz yosunu 

(Rhodophyceae) ve yeşil deniz yosunu (Chlorophyceae) (Brodie ve ark., 

2007) (Şekil 2). Çok farklı pigment yapıları sayesinde yeşilden kırmızıya 

çok çeşitli renklerde karşımıza çıkarlar (Øverland ve ark., 2019). 

Genellikle kıyıya yakın zonları tercih eden, boyutları türe göre birkaç 

santimden 50 metreye kadar değişen makroalgler; sucul canlıların 

barınmalarını, besin kaynağını ve üreme ortamını oluşturan 

organizmalardır. Yaygın olarak “deniz yosunları” olarak bilinen 

makroalgler, insanlar tarafından yüzyılardır gıda ya da gübre olarak 
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kullanılmaktadır (Paiva ve ark., 2017). Günümüzde ise en büyük pazarı 

Asya kıtası olmakla beraber önemli gıda ve kozmetik firmaları 

makroalglerden gıda, fikokolloid ve kozmetik bileşeni olarak 

yararlanılmaktadır. Yaygın etki ve kaynak imkanlarına rağmen 

makroalgler yine de yeterli değeri görmemekte ve endüstriyel olarak 

üretimleri beklenen seviyelerde olmamaktadır. 

Algler, çok zor çevresel şartlarda ve çok çeşitlilik gösteren bölgelerde 

dağılım gösterirler. Hem karmaşık organik bileşikler hem de birincil ve 

ikincil metabolitler dahil olmak üzere farklı biyolojik aktivitelere sahip 

bileşikler nedeniyle değerlidirler. Bunların arasında fitopigmentler 

(ksantofiller ve karotenoidler), dokosaheksaenoik asit (DHA) içeren 

çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA), fenolik bileşikler, tanenler, 

peptitler, lipitler, enzimler, vitaminler, karbonhidratlar, terpenoidler ve 

diğerleri sayılabilir. Bu nedenle, algler biyolojik olarak aktif ve 

rejeneratif özelliklerinden dolayı nutrasötik, farmasötik, kimya, gıda ve 

kozmetik endüstrilerinde potansiyel uygulamalara sahip değerli 

bileşiklerin uygun ve ekonomik bir biyokütle kaynağıdır (Mahadevan, 

2015; Bueno ve ark., 2017; Garcia-Vaquero ve ark., 2020). 

Son yıllarda makroalgler, birçok kronik hastalık riskini azaltabilen ve 

hatta yaşam süresini uzatmaya yardımcı olabilen çeşitli sağlığı geliştirici 

özellikleri nedeniyle giderek daha fazla ilgi görmeye başlamıştır 

(Ganesan ve ark., 2019). Makroalgler ayrıca atık su arıtımı için veya 

tarımda doğal gübre olarak da kullanılabilirler. Bu nedenle ürünlerin 

kalitesini artırır ve kimyasal gübre ihtiyacını en aza indirir. Bir 

yenilenebilir enerji kaynağı olarak makroalglerin potansiyeli de oldukça 

ilgi çekicidir. Bu suda yaşayan organizmalar, karbondioksit 
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emisyonlarını azaltma yeteneğine sahiptir ve günümüzde “temiz” veya 

“üçüncü nesil biyoyakıtlar” olarak adlandırılan yakıtları üretmek için 

hammadde olarak kullanılmaktadır (Biris-Dorhoi, 2018; Boukhari ve 

rak., 2020). 

 

Şekil 2. Kahverengi ve yeşil alglerin morfolojisi ve anatomisi (Khaing AM, 

Soe-Htun, 2014). 

2.2. Makroalglerin Kimyasal Bileşenleri 

Biyoaktif bileşik kaynakları olarak farklı deniz makroalglerinin 

kullanılması, az kullanılan yenilenebilir bir doğal kaynaktan yararlanma 

avantajına sahiptir. Bu biyokütlenin geniş bir besin ve biyoaktif sekonder 
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metabolit spektrumu ürettiği gösterilmiştir. Makroalglerin kimyasal 

bileşimi, hem çevresel koşullar (ışık yoğunluğu, büyüme habitatı, deniz 

suyu tuzluluğu, sıcaklık) hem de türler arasındaki genetik farklılıklar 

nedeniyle önemli ölçüde değişmektedir (Mæhre ve ark., 2014). 

Makroalgler, kuru ağırlığın %7 ila %31'i arasında değişebilen bir protein 

içeriğine ve kuru ağırlığın %2 ila %13'ü arasında değişen bir lipid 

içeriğine sahiptir (Kazir ve ark., 2019). Makroalglerde önemli miktarda 

karbonhidrat da bulunabilir (kuru ağırlığın %32-60). 

Makroalglerin içerdiği mikrobesinler ile ilgili olarak, özellikle B grubu 

temsilcileri (B1, B12) ve ayrıca lipofilik vitaminler A ve E (tokoferol) 

için iyi bir kaynaktır (Wells ve ark., 2017; Kazir ve ark., 2019; Hamid 

ve ark., 2015). B12 vitamini eksikliği riski altında olduğu düşünülen 

vegan bir yaşam tarzı diyetlerde B12 vitamini yönünden zengin 

makroalg bazlı ürünler tüketilebilir (Rizzo ve ark., 2016). Mineral 

bileşimi içinde, deniz yosunlarında bulunan en önemli mikro elementler 

genellikle toplam mineral içeriğinin %97'sinden fazlasını oluşturan 

potasyum, sodyum, magnezyum ve kalsiyumdur. Bakır, demir, 

manganez ve çinko gibi diğer mikro elementler küçük miktarlarda 

bulunur (yosunların kuru ağırlığının %0,001 ila %0,094'ü arasında 

değişir) (Rodrigues ve ark., 2015). 

Deniz yosunlarının protein içeriği türlere göre farklılık gösterir. Protein 

seviyesi genellikle kahverengi deniz yosunlarında (kuru ağırlık bazında 

%3-15) ve yeşil deniz yosunlarında (%9-26) orta olmasına rağmen, 

kırmızı deniz yosunlarında içerik %47'ye ulaşabilir. En yüksek protein 

seviyelerine sahip alglerden (örneğin, Enteromorpha intestinalis, 

Palmaria palmata ve Vertebrata lanosa) elde edilen bir gram alg unu, 
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pirinç, mısır ve buğday ile karşılaştırıldığında tüm temel amino asitlerin 

eşit veya daha yüksek miktarlarını içermektedir. Ek olarak, lizin 

içeriğinin üç ila dokuz kat daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Yaklaşık 

serbest amino asit miktarı %2-15 arasında değişebilir, en düşük miktar 

yeşil alglerde ve en yüksek kırmızı alg türlerinde rapor edilmiştir. 

Esansiyel olmayan amino asitleri düşünürsek, yeşil deniz yosunu 

proteinleri yüksek seviyelerde glutamik ve aspartik asitler, aynı zamanda 

alanin ve glisin içerirler (Fleurence ve ark., 2018). 

Makroalg türlerinde lipid içeriği, %5 kuru ağırlık ile protein ve 

karbonhidrata göre düşüktür. Miktar ve yağ asitleri profilindeki 

farklılıklar, türler arasındaki hem çevresel (ışık yoğunluğu, deniz suyu 

tuzluluğu, sıcaklık) hem de genetik farklılıklara bağlanabilir. Genel 

olarak, kahverengi türlerin yeşil çeşitlere göre daha yüksek lipid 

içeriğine sahip olduğu gözlenmiştir. Bununla birlikte, lipidlerin yaklaşık 

yarısı, eikosapentaenoik asit (EPA) ve araşidonik asit (AA) gibi çoklu 

doymamış yağ asitleridir. Kırmızı ve kahverengi algler EPA ve AA 

açısından zenginken, Ulva pertusa gibi yeşil deniz yosunları ağırlıklı 

olarak heksadekatetraenoik, oleik ve palmitik asitler ve ayrıca linoleik 

asit ve 𝛼-linolenik gibi önemli seviyelerde PUFA'lar içerir (Biancarosa 

ve ark., 2018). Ayrıca, kırmızı ve kahverengi alglerde bulunan ω-6 ve ω-

3 arasındaki oran ve PUFA'lar ile SFA'lar (doymuş yağ asitleri) 

arasındaki oran, yeşil alglerde bulunanlara göre insan sağlığı için daha 

uygundur (Jayasinghe ve ark., 2018). 

Mono-, oligo- ve polisakkaritleri içeren karbonhidratlar, insan 

vücudunun farklı fonksiyonlarını ve fiziksel aktivitesini desteklemek 
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için gerekli olan önemli ve yeri doldurulamaz bir enerji kaynağı olarak 

kabul edilirler. Alg polisakkaritlerinden alginatlar, karagenan, fukoidan 

ve laminarin en çok çalışılan ve antioksidan, antitrombotik, 

antiinflamatuar ve nöroprotektif aktiviteleri ile geniş bir biyolojik 

aktivite yelpazesi sergilediği bulunmuştur (Praveen ve ark., 2019). Ek 

olarak, sindirilemeyen oligosakkaritler, bağırsak florası üzerindeki 

olumlu etkileri nedeniyle artan ilgi gören prebiyotik ajanlar olarak 

hareket edebilir (Fleita ve ark., 2015). Şeker omurgasının kalitatif 

farklılıkları, moleküler ağırlık ve ayrıca sülfatlama derecesi, alg 

karbonhidratlarının farmakolojik etkilerini değiştirebilmektedir.  

Genel olarak, yenilebilir deniz yosunları değişken bir karbonhidrat 

içeriği sunar. Taze ağırlık olarak rapor edilen karbonhidrat seviyeleri, 

Ulva sp.'de yaş ağırlık 4.1/100 g ile Ascophyllum nodosum türlerinde yaş 

ağırlık 13.1/100 g arasında değişir ve Laminaria digitata türü 9.9/100 g 

yaş ağırlığa sahiptir (Mahadevan ve ark., 2015). Ayrıca Undaria 

pinnatifida türleri %9.14 oranında karbonhidrat içermektedir (Wang ve 

ark., 2018). Kuru madde ile ilgili olarak, deniz yosunu türlerindeki 

toplam karbonhidrat konsantrasyonları, kuru ağırlıklarının %76'sını 

temsil eder. Bu anlamda U. pinnatifida gibi türler toplam %45 ila 52 

arasında karbonhidrat içerir. Saccharina japonica kahverengi alglerinde 

(kuru ağırlığın %51,9'u), Gracilaria chilensis kırmızı alglerinde (kuru 

ağırlığın %66,1'i) ve Ulva compresa yeşil alglerinde (kuru ağırlığın 

%48,2'si) yüksek oranda karbonhidrat bulunmaktadır (Leandro ve ark., 

2020). 

Karotenoidler, yaygın olarak dağılan ve iki ana gruba ayrılan terpenoid 

pigmentlerdir: karotenler (doymamış hidrokarbonlar) ve ksantofiller 
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(karotenlerin oksijenli türevleri-fukoksantin, astaksantin, lutein ve 

zeaksantindir). β-karoten, kahverengi ve yeşil deniz yosunlarındaki 

başlıca doymamış hidrokarbondur (Koutsaviti ve ark., 2018). 

Karotenoidler, iyi bilinen antioksidan ajanlardır. Fukoksantin, çoğu 

anoksik koşullar altında olmak üzere, güçlü 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil 

(DPPH) radikal süpürme aktivitesi uygular ve ayrıca anti-inflamatuar 

özellikler sergilediği kabul edilir (Erdogan ve ark., 2016). Nitrik oksit 

(NO), tümör nekroz faktör alfa (TNF-α), interlökin-1β, prostaglandin E2 

(PGE2) ve interlökin-6 (IL-6) gibi proinflamatuar ajanlara karşı inhibitör 

aktivitesi de bildirilmiştir (Kim ve ark., 2010). Bir dizi çalışma, 

fukoksantin'in umut verici ve gelecek vadeden bir antikanser ve 

antitümör ajanı olduğunu ve metastatik potansiyeli baskılayabildiğini 

göstermektedir (Martin ve ark., 2015). Aynı zamanda, DNA 

fragmantasyonu yoluyla hücre apoptozunu indükleyebilen troglitazon ile 

kombinasyon halinde, farklı insan kolon kanseri hücre hatlarına karşı 

uygun seviyelerde kemopreventif ve/veya kemoterapötik aktiviteler 

sergilemiştir (Hussain ve ark., 2016). Fukoksantin açısından zengin U. 

pinnatifida etanolik özütünün, yüksek yağlı diyet farelerinde plazma ve 

lipid profilini iyileştirdiği bulundu. Akın ve ark. bir hepatosit kültüründe 

(BRL-3A) deniz yosunu karotenoidlerinin doymamış yağ asidi 

metabolizması üzerindeki etkilerini araştırdı. Moleküler mekanizma, 

fukoksantin ve onun fizyolojik metaboliti olan fukoksantinolün, yağ 

asidi bileşiminde değişikliklere neden olarak EPA'da bir azalmaya ve 

DHA birikimine yol açtığını ortaya çıkardı (Aki ve ark., 2014). 

Makroalglerde bulunan fenolik bileşikler, fenolik ve sinnamik asitler 

veya flavonoidler gibi basit moleküllerden daha karmaşık florotanin 
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polimerik yapılarına kadar değişir; bunların konsantrasyonları türe ve 

mevsimsel değişiklikler gibi bir dizi içsel ve dışsal faktöre bağlıdır. Tüm 

deniz yosunu fenolik metabolitleri içinde ana dikkat, kahverengi 

Ecklonia türlerinde önemli miktarlarda tanımlanan florotaninlere 

(phloroglucinol, eckol, 7-phloroeckol, 6,6-bieckol, phlorofucuroeckol A, 

fucodiphloroethol) çekilmiştir (Leandro ve ark., 2020). Hidroksibenzoik 

asit türevleri (gallik, p-hidroksibenzoik, vanillik ve siringik asitler), 

hidroksisinamik asitler (kafeik, ferulik, sinapik ve p-kumarik asitler), 

flavonoidler (epikateşin, epigallokateşin, rutin, kersitrin, hesperidin, 

mirisetin) gibi diğer bileşikler ve bromofenoller tüm yeşil, kırmızı ve 

kahverengi türlerde değişken konsantrasyonlarda tanımlanmıştır (Santos 

ve ark., 2019). 

2.3. Makroalglerin Antioksidan Aktiviteleri 

Gordon ve Magos sterollerin (gramisterol, sitosterol, kampesterol ve 

triterpen alkol esterleri) hidrojen donörleri olarak hareket ederek 

oksidasyonu engellediğini öne sürdüler (Gordon ve Magos, 1983). 

Alglerde yapısal hasarın olmaması, bu organizmaların oksidasyona karşı 

kendilerini korumak için gerekli bileşikleri üretebildiklerini düşündürür. 

Bu açıdan algler, örneğin, metabolizmamız veya dış faktörler (kirlilik, 

stres, UV radyasyonu, vb.) tarafından oluşan reaktif oksijen türlerine 

karşı vücudumuzu korumaya da uygun olabilecek önemli bir antioksidan 

bileşik kaynağı olarak değerlendirilebilir. Alglerde, yağda çözünen 

fraksiyon içinde E vitamini (α-tokoferol) ve karotenoidlerin 

vurgulanabileceği çok farklı doğaya sahip antioksidan maddeler 

bulunurken, alglerde bulunan en güçlü suda çözünür antioksidanlar 

polifenoller, fikobiliproteinler ve vitaminlerdir (C vitamini) (Plaza ve 
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ark., 2008). Ayrıca, Anggadiredja ve ark. Sargassum polycystum ve 

Laminaria obtuse'un taze ve kuru örneklerinden farklı ekstraktların 

antioksidan aktivitelerini inceledi. Sonuç, taze materyal ekstraktlarının 

kuru materyalden daha yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğunu 

gösterdi. L. obtusa ekstreleri, S. polycystum'dan daha yüksek antioksidan 

aktivite sergilemiştir. Aktiviteleri, taze alg materyalinde bulunan daha 

yüksek karotenoidler ve triterpene bağlı olabileceği düşünüldü. Pasifik 

Okyanusu'ndan toplanan 17 deniz yosunu türünün ekstraktlarının 

antioksidan aktivitesi, lipoksijenaz aktivitesinin belirlenmesi ve DPPH 

süpürme yöntemi ile değerlendirildi (Matsukawa ve ark., 1997). 

Lipoksijenaz aktivitesi, dört alg türünün sulu ve etanol ekstrelerinin 

mevcudiyetinde bastırılmıştır; Sargassum türleri, incelenen tüm türler 

arasında en yüksek antioksidan aktiviteye sahip tür olarak bulunmuştur.  

β-sitosterol, DPPH radikaline karşı oldukça güçlü antioksidan aktivite 

göstermiştir (Shanab ve ark., 2011). Novoa ve ark. kırmızı deniz yosunu 

Bryothamnion triquetrum'un sulu ekstraktının sergilediği antioksidan 

aktiviteyi, bu tür biyolojik aktiviteden sorumlu olabilecek spesifik 

bileşiğe bağlı olarak inceledi. Sonuç olarak, deniz yosunu ekstraktının, 

liyofilize edilen ekstrakt gramı başına 8,08 mg toplam polifenol 

içerdiğini ve 23.3 µg/ml IC50 ile sıçan beyin homojenatlarının spontan 

lipoperoksidasyonu sırasında tiyobarbitürik asit reaktif maddelerin 

oluşumunu önleyebildiğini gösterdi. Ekstraktın fraksiyonlanması 

kromatografik yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir, aktif 

bileşikler olarak 221.9, 4, 187.3 ve 442.3 ug/g liyofilize ekstraktta trans-

sinnamik, p-kumarik ve ferulik asitleri belirlemek ve ölçmek mümkün 

olmuştur (Novoa ve ark., 2001). Cystoseira cinsine ait sekiz deniz 
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yosununun lipid ekstraktlarının antioksidan aktivitesi, Ruberto ve ark. 

tarafından bir misel model sisteminde değerlendirildi. Aktivitenin, bu 

alglerin özelliği olan tokoferol benzeri bileşikler olan 

tetrapreniltolukinollerin varlığına atfedildiğini bulmuşlardır (Ruberto ve 

ark., 2001). Jime'nez-Escrig ve ark., kahverengi alg Fucus'un radikal 

temizleme aktivitesinin, 50°C'de 48 saat kurutulduktan sonra %98 

oranında azaldığını bildirmiştir. Aynı yazar, Laminariales'ten elde edilen 

ekstraktların sadece kararlı serbest radikal süpürme aktivitesi 

sergilemekle kalmayıp, aynı zamanda ferrik iyon indirgeme aktivitesi 

sergilediğini, ancak indirgeme aktivitesinin kırmızı alg Porphyra 

umbilicalis'ten daha düşük olduğunu bulmuştur. Başka bir çalışmada 

Karadeniz makroalglerinden, Ulva lactuca (yeşil alg), Cystoseira 

barbata (kahverengi alg) ve Ceramium rubrum'un (kırmızı alg) 

antioksidan aktivitesi, lipid çözünür maddeler prosedüründe antioksidan 

kapasiteye göre değerlendirilmiştir. Bunlardan C. barbata en yüksek 

antioksidan aktivite gösterdiği rapor edilmiştir (141.5 Trolox eşdeğer 

birim, nmol/g kuru ağırlık) (Negreanu ve ark., 2012). Laminaria 

saccharina, Laminaria digitata, Himanthalia elongata, Palmaria 

palmata ve Enteromorpha spirulina gibi türler yenilebilir algler olarak 

kabul edilmektedir. Bunlar arasında H. elongata önemli miktarda 

fenolik, tanen ve flavonoid içerir. Önemli bir DPPH temizleme 

aktivitesine sahip olan (%50 inhibisyon (EC50) 0.125 μg/mL ekstrakt 

seviyesi) bu antioksidan bileşikler, gıda muhafazası için doğal bir 

alternatif olarak H. elongata'yı destekleyebilir (Cox ve ark., 2010). 
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2.4. Mikroalgler 

Mikroalgler, ökaryotik ve prokaryotik olarak sınıflandırılabilen 

fotosentetik mikroorganizmalar olarak bilinen tek hücreli, çok hücreli, 

filamentli veya sifonlu formda olan organizmalardır (Pereira ve ark., 

2020). Mikroalgler, aynı zamanda, farmasötikler, nutrasötikler, 

kozmetikler, biyoyakıtlar, biyogübreler, atık su arıtma, yem ve 

proteomikler dahil olmak üzere endüstrilerin çeşitli yönlerinde geniş bir 

ticari uygulama yelpazesine sahiptirler. Biyoaktif bileşiklerinin yanı sıra 

farklı besin içeriğine sahip yaklaşık 200.000 türden oluşan en büyük 

küresel birincil üreticilerdir. Mikroalg üretimi, gıda, kimyasal, yem, 

biyoyakıt ve yüksek değerli ürünlere hizmet etmek için toplu ekimi, 

biyokütlenin geri kazanılmasını ve sürdürülebilir verim için aşağı akış 

süreçlerini içerir. Sıcaklık, tuzluluk, ışık ve besinlerin mevcudiyeti gibi 

içsel faktörler, biyokütlelerinin kimyasal bileşimini etkiler.  

Mikroalgler, çok hızlı çoğalabilme ve basit çok hücreli yapıları sayesinde 

olumsuz şartlarda bile yaşayabilme kabiliyetine sahiptirler. Uzunluğu 

yaklaşık 3-10 µm olan bu organizmalar terapötik fonksiyonları olan 

biyobileşikleri sentezlerler. Ayrıca yağ, protein, karbonhidrat ve pigment 

gibi yüksek besin değeri olan molekülleri ışık enerjisini kullanarak CO2, 

N, P gibi inorganik besinleri elde edenbilen mikroorganizmalardır. 

Mikroalgler makroalglerin aksine kıyıya yakın veya derin zonlarda 

fitoplanktonlar şeklinde yaşarlar. Fitoplanktonları diyatom, 

dinoflagellat, yeşil ve sarı-kahverengi flagellatlar ve mavi-yeşil algler 

(Cynanophyceae) gibi organizmalar oluşturmaktadır. Genel olarak 

mikroalgler içerdikleri pigmentlere göre kendi içlerinde kırmızı, yeşil, 
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kahverengi (esmer) ve mavi-yeşil algler olarak sınıflandırılmaktadır 

(Dineshkumar ve ark., 2017). 

Mikroalg sınıfları içerisinde prokaryotik organizmaları içeren tek grup 

mavi-yeşil alglerdir (Şekil 3). Hücrelerinde nükleus ve ve plastid çeperin 

bulunmaması; mitokondri ve golgi gibi organellerinin olmaması ve 

cinsiyetsiz olmalarından dolayı mavi-yeşil algler, bakteriyologlar 

tarafından Cyanobacteria divizyosunda sınıflandırırlar (Ak ve Cirik, 

2017). Bu mikroalg grubu, sentezledikleri protein, karbonhidrat, lipit, 

vitamin, enzim ve diğer biyoaktif bileşikler (antibiyotik, algisit, toksin, 

farmasötik olarak aktif bileşikler ve bitki gelişimi düzenleyiciler) 

açısından insanlar ve hayvanlar için büyük önem arz etmektedir. Diğer 

yandan, siyanotoksin üretme yeteneğine sahip olduklarından, bu türler 

insanlar ve hayvanlar için toksik etkileri olan organizmalar olabilmekte, 

bu toksinlerin bulunduğu suyu içen herhangi bir canlının ölümüne yol 

açabilmektedirler (Dumlupınar, 2012). 
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Şekil 3. Yeşil algler arasında taksonomik, morfolojik ve ekolojik 

çeşitlilik. (Leliaert ve ark., 2012). 

Mikroalgler, biyoyakıt, sağlıkta takviye madde olarak, farmasötiklerde 

ve kozmetiklerde kullanılabilen zengin bir karbon bileşiği kaynağına 

sahiptir (Das ve ark., 2011). Mikroalgler, polisakkaritler, lipidler, 

pigmentler, proteinler, vitaminler, biyoaktif bileşikler ve antioksidanlar 

dahil olmak üzere çok çeşitli biyolojik ürünler üretebilen 

organizmalardır (Brennan ve ark., 2010). Ayrıca atık su arıtımı ve 

atmosferik CO2 azaltımı alanlarında da uygulamaları vardır. Biyoyakıt 
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üretimi için yenilenebilir ve sürdürülebilir bir hammadde olarak 

mikroalglere olan ilgi, biyorafineride yeni bir odaklanmaya ilham 

vermektedir.  

2.5. Mikroalglerin Kimyasal Bileşenleri 

Mikroalgler, çok çeşitli ticari açıdan önemli ve değerli ürünler üretirler. 

Özellikle insanlar ve hayvanlar için besleyici bir gıda olarak önemini 

artıran vitaminleri de üretebilmektedirler (Cuellar-Bermudez ve ark., 

2015). Ayrıca tıbbi açıdan oldukça önemli polisakkaritlerin farklı 

türlerini de üretebilirler. Çeşitli türleri, klorofil, β-karoten ve diğer 

karotenoidler, fikobiliproteinler ve astaksantin gibi biyoaktif ve ticari 

olarak önemli pigmentler üretir. Bu pigmentler, tümörijenez, nöronal 

bozukluklar ve optik hastalıkların tedavilerinde çok önemlidir. 

Mikroalgler ayrıca zengin protein kaynağıdırlar. Esansiyel amino 

asitlerin üretimi, protein açısından zengin gıdalar olarak kullanım 

potansiyellerini artırır. Mikroalgler, basit monomerik şekerlerden 

nişasta, selüloz, hemiselüloz ve diğer polisakkaritleri sentezler. Alg 

hücrelerindeki yüksek miktarda karbonhidrat, onları önemli bir besin 

kaynağı yapmaktadır. Mikroalgler ayrıca türler arasında değişen ve 

çeşitli faktörlerden etkilenen büyük miktarlarda lipid üretir ve 

biriktirebilirler (Duong ve ark., 2015). Alg hücrelerindeki lipidler, esas 

olarak gliserol, farklı tipteki yağ asitlerine (12-22 karbon atomu) 

esterlenmiş şekerler şeklinde bulunur. Algal yağ asitlerinin beslenme ve 

tıbbi uygulamaları vardır. Mikroalglerin ürettiği maddelerin çoğu tedavi 

edici etkiye sahiptir. Bu nedenle, mikroalglerden bu maddelerin 

çıkarılması ve tanımlanması ve biyolojik ve tıbbi aktivitelerinin 

belirlenmesi yeni bir araştırma alanı açmıştır. Mikroalgler, gıda ve 
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kozmetikte kullanımları da ekonomik açıdan doğal madde kaynakları 

haline getirmiştir (Pulz ve ark., 2001). 

Karotenoidler, gıda, yem kozmetikleri ve biyofarmada güçlü rolü olan 

önemli biyo bileşiklerdir. Algler, önemli biyolojik aktivitelere sahip olan 

ve bu nedenle büyük ticari ilgiye sahip olan farklı tipte pigmentleri 

sentezlemektedir. En önemlileri arasında fikobiliproteinler, fikosiyanin, 

fikoeritrin, β-karoten, lutein ve astaksantin bulunur. Fikobiliprotein 

pigmentleri mikroskopide floresan ajanlar olarak kullanılır (Zhang ve 

ar., 2016). Phycocyanin ve kırmızı alglerden elde edilen diğer 

pigmentler, antioksidan ve anti-inflamatuar etkilere sahiptir; bu nedenle 

gıda ve kozmetik ürünlerinde kullanılırlar. Mikroalga Dunaliella salina, 

kuru kütlesinin yaklaşık %10-14'ünü temsil eden miktarlarda karotenoid 

pigment β-karoten üreti. β-karoten, A vitamini ile olan ilişkisi nedeniyle 

görme ve bağışıklık sisteminde önemli bir role sahiptir. Bir diğer önemli 

karotenoid pigment ise piyasada 2500 US$/kg'dan satılan astaksantindir. 

Mikroalga Haematococcus. pluvialis, kuru biyokütle başına %4–5 

astaksantin üretir (Sathasivam ve ark., 2019). Haematococcus 

pluvialis'in kurutulmuş biyokütlesi, astaksantin açısından zengin kaynak 

olarak ticarileştirilmiştir. Güçlü antioksidan aktiviteleri nedeniyle 

karotenoidler, oksidatif stresle ilişkili hastalıklarda ve diyabet, yaşlanma, 

kanser, obezite ve felç gibi komplikasyonlarında terapötiktir (Lin ve ar., 

2016). β-karoten ve astaksantin ayrıca serbest radikalleri temizleyerek 

oksidatif stresi önleyerek enzimatik antioksidan savunma sistemi 

üzerinde güçlü etkilere sahiptir. β-Karoten, membran lipidlerini kanser, 

kardiyovasküler hastalık, Parkinson hastalığı ve ateroskleroz gibi birçok 

ciddi ve ölümcül hastalıkla bağlantılı peroksidasyondan korur (Pham-
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Huy ve ar., 2008). β-karotenin cis ve trans formları, antikanser etkisi 

sağlayan farklı izomerlerdir. Karotenoidlerin yanı sıra diğer birçok 

bileşik, fenolik bileşikler ve vitaminler gibi güçlü antioksidan 

aktivitelere sahiptir. 

Bitkiler tarafından üretilen sterollere fitosteroller denir. Mikroalga, 

fitosterol üretiminde iyi bir katkıya sahiptir ve büyük ölçekli üretim için 

güçlü ve umut verici kaynaklar olarak kabul edilirler. Bazı mikroalg 

türleri yüksek düzeyde sterol içerir. Mikroalgal sterollerin 

hipokolesterolemi, antikanser, antiinflamatuar etkilerinin olduğu ve 

Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde bazı yararlı 

etkilerinin olduğu bildirilmiştir (Kim ve ark., 2008). Farmasötik 

formülasyonda sağlıksal yararları için kullanılan fitosteroller ve gıda 

bileşenleri olarak nutrasötikler vardır (Srigley ve ark., 2015). Pavlova ve 

Thalassiosira cinslerindekiler gibi bazı mikroalg türleri steroller 

açısından zengindir (Luo ve ark., 2015). Mikroalga Chaetoceros'un kuru 

ağırlığın gramı başına 27.7 μg sterol ürettiği rapor edilmiştir. 100 farklı 

diatom türünde 40 farklı sterol tanımlanmıştır. Bu steroller, kimyasal 

yapılarında ve bazı cinslerde farklılık gösterir; Amfora, kendine özgü 

sterol türleri üretir. Son zamanlarda mikroalg Annochloropsis sp, 

Pavlova lutheri, Tetrasellimis sp, net verim %0.4-2.6/kuru ağırlık) olan 

steroller üretmek için taranmıştır (Ahmed ve ark., 2015; Volkman, 

2016). Euglena gracilis, 0.68-3.24 mg/g kuru biyokütle olan bir sterol 

karışımı üretir. Glaucocystopphyte'de rapor edilen başlıca sterol türleri 

sitosterol, kampesterol ve stigmasteroldür. 24-Etilkolesterol çoğunlukla 

siyanobakteriler tarafından üretilir. Dinoflagellatlar çoğunlukla 4α-metil 

steroller üretir ve 24-propilidenkolesterol çoğunlukla Pelagophyceae 
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tarafından üretilir. Sterollerin sentezi, mikroalglerde nihai verimi 

etkileyen bir dizi faktörden de etkilenir (Leblond ve ark., 2011). 

Bazı proteinler, peptitler ve amino asitler, sağlık üzerinde güçlü terapötik 

etkilere sahiptir veya hücre ve dokuların normal aktivitelerini 

gerçekleştirmeleri için gereklidir. İnsan vücudu bunları 

sentezleyemiyorsa, genellikle gıda olmak üzere harici bir kaynaktan elde 

edilmelidir. Birçok mikroalg türü, gıdada kullanılabilen ve çeşitli 

hastalıklara karşı koruma sağlayan daha yüksek miktarlarda çeşitli 

esansiyel amino asitler ve proteinler içermektedir. Bazı mikroalg türleri, 

diğer zengin protein kaynakları kadar protein üretebilir; yumurta, et ve 

süt vb. Mikroalg proteinleri nispeten yüksek besin değerine sahiptir. 

Mikroalgler 2,5–7,5 ton/Ha/yıl protein üretirler (Bleakley S and Hayes, 

2017), yeşil mikroalg Chlorella, pazarlanan farklı protein türlerinin 

zengin bir kaynağıdır. Protein açısından zengin bir diğer mikroalg 

Arthrospira'dır. Mikroalglerden veya bitkilerden elde edilen proteinler, 

kolesistokinin'i aktive ederek kolesterol seviyelerini düşürür. Ayrıca 

önemli enzimatik etkileri vardır. Lyngbya majuscula, immünosupresif 

bir ajan olan mikrokolin-A üretir. Nostoc, HIV ve influenza virüsüne 

karşı antiviral aktiviteleri rapor edilen Cyanovirin proteinini üretir. 

Anabaena ve Porphyridium, oksidatif hasarlara karşı koruma sağlayan 

SOD (süperoksit dismutaz) enzimini üretirken, Isochrysis galbana, 

CO2'yi karbonik asit ve bikarbonata dönüştürmede çok önemli bir rol 

oynayan hayati enzim karbonik anhidrazı üretir. M. aeruginosa, prolin, 

serin, glisin ve valin dahil olmak üzere çeşitli amino asitler üretir (Smee 

ve ark., 2008; Zappe ve ark., 2008). 
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Çoklu doymamış yağ asitleri doku bütünlüğünde önemlidir ve sağlığa 

yararlı etkileri vardır. Özellikle Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri 

insanlar için hayati öneme sahiptir ancak insan vücudu bu yağ asitlerini 

üretememektedir. Bu nedenle, gıdalar veya kozmetikler gibi dış 

kaynaklardan alınması önemlidir. DHA, linoleik asit, EPA, araşidonik 

asit ve gama-linolenik asidin kolesterol seviyelerini baskıladığı, 

yaşlanmayı geciktirdiği, membran bütünlüğünü koruduğu ve 

kardiyovasküler hastalıkları önlediği gösterilmiştir (Bannenberg ve ark., 

2017). Birçok mikroalg türü (örn. Porphyridium cruentum, Arthrospira 

platensis, Odontella, I. galbana) bu değerli yağ asitlerini sentezleme 

yetenekleri nedeniyle araştırılmıştır. Pavlova lutheri büyük miktarlarda 

çoklu doymamış yağ asitleri üretirken, A. platensis stigmasterol, 

sitosterol ve γ-linolenik asit üretir ve biriktirir (Santhosh ve ark., 2016). 

EPA ve DHA’lar iltihabi hastalıklar, kalp problemleri, artrit, astım ve 

baş ağrısı gibi sorunlar için tıbbi açıdan önemli Omega-3 çoklu 

doymamış maddeleridir. EPA, DHA, sınırlı ve EPA ve DHA'nın gerekli 

taleplerini karşılayamayan balık yağlarına karşı tek alternatif, 

sürdürülebilir ve umut verici bir kaynak olan serval mikroalg türleri 

tarafından üretilir. Son zamanlarda genetik manipülasyon yoluyla 

metabolik yolları değiştirerek EPA ve DHA üretimini arttırmak için bazı 

deniz yosunları denenmiştir. Son zamanlarda Phaeodactylum 

tricornutum, potansiyel bir EPA ve DHA üretimi kaynağı olarak 

dikkatleri üzerine çekmiştir. Diatom P. tricornutum, EPA ve DHA vb. 

gibi Omega-3 çoklu doymamış yağ asitlerinin üretimini arttırmak için 

genetik olarak dizilenmiştir ve modifiye edilmiştir. Genetiğiyle 

oynanmış P. tricornutum suşunun maksimum %36.5 ve %23.6'lık bir 
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verim ürettiği bildirilmiştir (Koller ve ark., 2014; Chauton ve ark., 2015). 

Bununla birlikte, mikroalglerden EPA ve DHA gibi bu önemli ve faydalı 

ürünlerin ticari ölçekte üretimi, düşük ürün verimlerinden sorumlu olan 

birçok engel ve zorluğun üstesinden gelmelidir [200]. Çeşitli alanlarda 

ölçek büyütme gerekli optimizasyonu, örnek suşların taranması ve 

seçimi, kültür geliştirme, ürün indüksiyon ve ekstraksiyon teknolojileri. 

Yosun büyümesi ve Omega-3 Çoklu doymamış yağ asitlerinin üretimi, 

karbon kaynakları ve ışık gücünden büyük ölçüde etkilenir (Gardner ve 

ark., 2012). 

Mikroalgler hemen hemen tüm vitamin ve esansiyel minerallerin önemli 

bir kaynağıdır. Spirulina'nın zengin B1, B2, B12 vitaminleri kaynağı ve 

%62'ye varan yüksek amino asit içeriği olduğu bildirilmiştir. Bu veriler 

Spirulina'nın diğer mikroalglere göre daha üstün olduğu iddiasını 

desteklemektedir (Tibbetts ve ark., 2015). Seghiri et al. ayrıca 

Spirulina'nın faydalarının eser elementlerin yanı sıra makro-minerallerin 

varlığına atfedilebileceğini öne sürdü (Seghiri ve ark., 2019). Çeşitli 

çalışmalar, Spirulina'nın beta-karoten açısından iyi bir pro-Vitamin A 

kaynağı olduğunu ve iyi biyoyararlanımı nedeniyle sentetik A 

Vitamininden daha iyi etkiler sergilediğini göstermiştir. Bu türün ayrıca, 

kuru ağırlık başına 120–244 µg aralığında yüksek B12 Vitamini içeriğine 

sahip olduğu rapor edilmiştir, ancak çalışmalar, bunların çoğunun, 

benzer bir yapıya sahip olan ve spesifik B12 taşıyıcısına bağlı bir analog 

olan psödo B12 olduğunu göstermiştir. Bu molekülün herhangi bir sağlık 

yararı sağlamadığı bilinmektedir. Buna karşılık, Madhubalaji ve ark., 

Spirulina'nın Vitamin B12 kaynağı olarak kullanımı için bilimsel bir 

doğrulama sağladı. Bütün bu sonuçlara rağmen Spirulina'nın insanda 



İNFERTİLİTENİN ÖNLENMESİNDE ALGLERİN POTANSİYEL ETKİLERİ | 32 

 

uygun bir B12 Vitamini kaynağı olduğunu doğrulamak için daha fazla 

çalışmaya ihtiyaç vardı. Spirulina kaynaklı demirin yüksek 

biyoyararlanımı göz önüne alındığında, Puyfoulhoux ve ark. 

Spirulina'nın insan tüketimi için yeterli demir kaynağı olduğu sonucuna 

varmıştır (Madhubalaji ve ark., 2019; Puyfoulhoux ve ark., 2001) . 

Chlorella, zengin protein kaynağı, esansiyel amino asitler, vitaminler (B 

kompleksi, askorbik asit), mineraller (potasyum, sodyum, magnezyum, 

demir ve kalsiyum) içeren bir diğer ticari türdür. Chlorella sp. B12 

vitamininin vegan kaynağı için en iyi aday olarak gıda takviyesinde 

kullanılmaktadır. Nakano ve ark., 6g Chlorella takviyesinin gebelikle 

ilişkili anemi, proteinüri ve ödem riskini önemli ölçüde azalttığını öne 

sürdü. Tüm bunlar, mikroalglerle zenginleştirilmiş gıdaların, zengin 

yüksek değerli besinleri ve B12 Vitamini sayesinde özellikle 

vejetaryenler için iyi bir besin takviyesi kaynağı olabileceğini 

düşündürmektedir. Haslea ostrearia, zengin bir E vitamini (tokoferol) 

kaynağıdır. P. cruentum, yüksek miktarda E ve C vitaminlerinin yanı sıra 

β-karoten (A vitamini) üretir. Mikroalga D. salina kolayca A ve E 

vitaminleri, piridoksin, nikotinik asit tiamin, riboflavin ve biotin üretir 

(Mus ve ark., 2013). 

2.6. Mikroalglerin Antioksidan Özellikleri 

Antioksidanlar, insan vücudunun kendisini serbest radikallerin zararlı 

etkilerinden korumak için kullandığı çok önemli maddelerdir. ROS 

(reaktif oksijen türleri) ve NOS (azot reaktif türleri), DNA, proteinler ve 

membran lipidleri gibi biyomoleküllere saldırır ve kanser, koroner arter 
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hastalığı, obezite, diyabet, iskemik inme ve Alzheimer hastalığı gibi 

birçok ciddi hastalığa yol açar (Ngo ve ark., 2006). 

Serbest radikaller hem gıda lipidlerinde hem de biyolojik membranlarda 

lipid peroksidasyonuna neden olur. Peroksidasyon çeşitli hastalıklara ve 

komplikasyonlara neden olur. Gıda maddelerinde lipid peroksidasyonu 

raf ömrünü ve besin değerini azaltır. Antioksidanlar, serbest radikalleri 

temizleyerek hücrelere ve dokulara oksidatif hasarı önleyebilir. İnsan 

vücudu, oksidatif stresi önleyen ve vücudu serbest radikallerin zararlı 

etkilerinden koruyan kendi enzimatik antioksidan sistemine sahiptir. 

Bununla birlikte, serbest radikaller vücudun doğal antioksidanlarını 

yendiğinde, çeşitli tehlikeli ve yaşamı tehdit eden hastalıkların ana 

nedenlerinden biri olan oksidatif stres oluşur. Bu gibi durumlarda, harici 

antioksidanların alımı çok önemlidir. Birçok doğal antioksidan bileşik 

rapor edilmiştir. Flavonoidler, karotenoidler gibi bileşikler ve askorbik 

asit ve tokoferoller gibi vitaminler güçlü antioksidan aktiviteye sahiptir. 

Piyasadaki ilaçlar esas olarak sağlığı geliştirici maddelerin tabletlerinden 

veya sıvı formlarından oluşur, ancak piyasada yeni bir trend olan ekstrakt 

formundaki çeşitli aktif maddelerin takviyesi olarak birkaç mikroalg türü 

mevcuttur. Mikroalg pazarı, faydalı alg gıda ve sağlık ürünlerine yönelik 

artan talep nedeniyle büyümektedir. Mikroalgler tarafından üretilen 

çoklu doymamış yağ asitleri, kalp hastalıkları, astım ve artrit için yüksek 

terapötik değere sahip önemli ticari ürünlerdir (Adame-Vega ve ark., 

2011). EPA ve DHA gibi birçok önemli mikroalg ürünü, çeşitli 

biyoteknoloji şirketleri tarafından pazarlanmaktadır. Bazı mikroalg 

türleri, oksidatif stresi önlemek için serbest radikallere karşı koruyucu 
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maddeler üretir. Bu bileşikler, nutrasötikler ve gıdalarda antioksidanlar 

olarak kullanılır. 

Farmasötik ve gıda endüstrilerinde oksidasyon ve peroksidasyon 

süreçlerini önlemek için çeşitli sentetik veya doğal antioksidanlar 

kullanılmıştır. Sentetik antioksidanların yan etkileri olduğu 

gösterildiğinden, doğal antioksidanlar aranır. Son zamanlarda, 

nutrasötikler ve ilaç endüstrileri için doğal antioksidanların araştırılması 

artmıştır. Araştırmacılar, şifalı bitkiler gibi doğal kaynaklardan 

antioksidanlar arıyorlar. Biyolojik olarak aktif doğal ürünler üretme 

potansiyelleri nedeniyle mikroalgler, güçlü antioksidan etkileri olan en 

zengin ve en ekonomik doğal bileşik kaynaklarından biridir. Bu 

maddelerin antioksidan potansiyeli, ABTS, DPPH radikalleri süpürme 

deneyi, ferrik indirgeme potansiyeli ve metal şelatlama denemeleri dahil 

olmak üzere çeşitli yöntemlerle belirlenmiştir. Bir fitil zinciri, bir 

porfirin halkası ve konjuge çift bağlar gibi yapısal özellikler antioksidan 

niteliklerden sorumludur (Cho ve ark., 2011). Mikroalg türleri tarafından 

üretilen klorofil a ve metabolitlerinin antioksidan aktiviteleri olduğu 

bildirilmektedir. mikroalglerin pigment metabolitlerinin çoğu gibi. 

Undaria pinnatifida mikroalginden izole edilen auroksantin gibi pigment 

fukoksantin ve türevleri, güçlü radikal süpürücü etkiye sahiptir 

(Sachindra ve ark., 2007). Sıçan karaciğeri ve plazma testlerinde 

fukoksantin'in β-Karoten'den daha yüksek antioksidan etkilere sahip 

olduğu bildirilmiştir. Fukoksantin kimyasal yapısı, bir halka yapısında 

serbest radikal süpürme için aktif kısım olarak kabul edilen iki hidroksil 

grubu gösterir. Fikobiliproteinler (örneğin, C-phycocyanin, R-

phycoerythrin), gıda ve kozmetik endüstrilerinde doğal boyalar olarak 
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ticari olarak kullanılmaktadır. Bazı mikroalg türleri tarafından üretilen 

fikoeritrobilinin antioksidan aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir 

(Sangeetha ve ark., 2009). Bu nedenle, güçlü antioksidan aktiviteye 

sahip doğal ürünlerin yaygın olarak bulunması, gıda, ilaç ve nutrasötik 

endüstrileri için mikroalglerin ekonomik ve besinsel potansiyelini 

arttırmaktadır. 

Oksidatif stres süreci cildi de doğrudan etkilemektedir ve esas olarak 

temel proteinleri parçalayarak eşit olmayan cilt tonu/doku açısından 

etkileyerek yaşlanmayı hızlandırır. Cilt tabakasındaki kolajen ve elastin, 

oksidatif stres yoluyla azaldığında, bu aynı zamanda önemli DNA hasarı, 

inflamatuar yanıt, azaltılmış antioksidan koruma ve matris 

metalloprotein oluşumunu da etkilemektedir. Uzun vadede bu, 

elastikiyet kaybıyla birlikte belirgin kırışıklıkların ortaya çıkması 

hızlanır ve yaşlanma süreci ile sonuçlanır (Lephart, 2016). Ağırlıklı 

olarak Phaeodactylum tricornotum, Odontella aurita ve Isochrysis aff 

türlerinde fukoksantin bulunur. Galbana, oksidatif stresi önlemenin yanı 

sıra antioksidan aktiviteyi artırdığı tespit edilen önemli bir metabolittir. 

Astaksantin'in A veya E vitamini ile karşılaştırıldığında daha yüksek 

antioksidan aktiviteye sahip olduğu bildirilmektedir ve Davinelli ve ark. 

tarafından 2018 yılında yapılan yakın tarihli bir çalışma, güçlü bir 

kırışıklık önleyici ve antioksidan ajan olarak potansiyelini 

vurgulamıştırlar (Davinelli ve ark., 2018). UV radyasyonunun sınırlı bir 

sürede faydalı olduğu bildirilmektedir; bununla birlikte, ciddi cilt 

hasarına yol açacağından uzun süreli maruz kalma tavsiye edilmez. Bu 

zararlı etkileri önlemek için özellikle kadınlar tarafından güneş 

kremlerinden güneş koruyucu losyonlara veya yaşlanma karşıtı 
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serumlara kadar çeşitli cilt bakım ürünlerine uygulanmaktadır. 

Astaksantin, lutein, zeaksantin ve kantaksantin gibi mikroalg türevli 

karotenoid pigmentler Dunaliella ve Haemotococcus sp. yoğun güneş 

hasarlarına karşı koruyucu özellikleri ile dikkat çekmektedir. Ek olarak, 

Nannochloropsis oceania'dan izole edilen turuncu-pigmentli 

violaksantin bileşiğinin, UVB-zararlı etkilerini, azalan hücre canlılığını 

ve artan ROS üretimini önemli ölçüde bloke ettiği kanıtlanmıştır. 

Fucoxanthin, güneş yanığına karşı koruyucu etki sağladığı gösterilen bir 

başka mikroalg türevi pigmenttir (Kim ve ark., 2019; Ryu ve ark., 2015). 

3. İNFERTİLİTE 

İnfertilite 12 aylık düzenli korunmasız cinsel ilişkiden sonra gebelik elde 

edilememesi olarak tanımlanır. Kısır çiftlerin yaklaşık %85'inin 

tanımlanabilir bir nedeni vardır. Kısırlığın en yaygın nedenleri 

yumurtlama bozukluğu, erkek faktörü kısırlığı ve tüp hastalığıdır. İnfertil 

çiftlerin kalan %15'inde “açıklanamayan infertilite” vardır. Sigara ve 

obezite gibi yaşam tarzı ve çevresel faktörler doğurganlığı olumsuz 

etkileyebilir. Yumurtlama bozuklukları, kısırlık tanılarının yaklaşık 

%25'ini oluşturur; Anovülasyonu olan kadınların %70'inde polikistik 

over sendromu vardır. İnfertilite, infertilite ile ilişkili altta yatan kronik 

bir hastalığın belirteci olabilir. Klomifen sitrat, letrozol gibi aromataz 

inhibitörleri ve gonadotropinler, in vitro fertilizasyon (IVF) döngüleri 

sırasında ovulasyonu indüklemek veya yumurtalık stimülasyonu için 

kullanılır. Gonadotropinlerin yan etkileri, çoğul gebelik (spesifik 

tedaviye bağlı olarak döngülerin %36'sına kadar) ve asit, elektrolit 

dengesizliği ve hiper pıhtılaşmadan oluşan yumurtalık hiperstimülasyon 

sendromunu (döngülerin %1-%5'i) içerir. Anovülasyon ile başvuran 



37 | İNFERTİLİTENİN ÖNLENMESİNDE ALGLERİN POTANSİYEL ETKİLERİ 

 

bireyler için, zamanlanmış cinsel ilişki ile ovulasyon indüksiyonu 

genellikle uygun başlangıç tedavi seçeneğidir. Açıklanamayan 

infertilite, endometriozis veya hafif erkek faktörlü infertilitesi olan çiftler 

için, ilk 3 ila 4 döngü yumurtalık uyarımı takip edilebilir; Bu yaklaşımlar 

gebelikle sonuçlanmıyorsa tüp bebek düşünülmelidir. Kadın 

doğurganlığı yaşla birlikte azaldığından, bu faktör karar vermede 

rehberlik etmelidir. Derhal IVF, 38 ila 40 yaş arasındaki kadınlarda 

birinci basamak tedavi stratejisi olarak düşünülebilir (Şekil 4). IVF 

ayrıca ciddi erkek faktörlü kısırlık veya tedavi edilmemiş çift taraflı tubal 

faktör vakalarında da endikedir. 15-49 Yaş arası her 8 kadından 1'i 

infertilite tedavisi almaktadır. Başarı oranları yaşa ve tanıya göre değişse 

de, doğru tanı ve etkili tedavi ile ortak karar verme, kısırlık tedavisi gören 

birçok çiftte doğurganlık hedeflerine ulaşılmasını kolaylaştırabilir 

(Ethics ve Medicine, 2013; CDCP, 2020). 

 
Şekil 4. İnfertilitede testler (Erişim; 13.09.2022, https://www.doktortakvimi. 

com/blog/infertilite-de-testler). 

Bir yıl korunmasız cinsel ilişki veya donör dölleme sonrasında gebe 

kalmak isteyen fakat gebe kalamayan heteroseksüel kadınlara infertilite 
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değerlendirmesi önerilmelidir. 35 Yaşından büyük, 6 ay denemelere 

rağmen gebe kalmayan kadınlar için daha erken değerlendirme önerilir 

ve 40 yaşından büyük kadınlar için daha acil değerlendirme gereklidir. 

Oligomenore veya amenoresi bilinen veya şüphelenilen, uterin, tubal 

veya peritoneal kalınlık (evre III veya IV endometriozis dahil) gibi 

hasatlığı olan kadınlar ve erkek faktörü kısırlığı olduğu bilinen veya 

şüphelenilen erkek eşler için de fertilite değerlendirmesi önerilir. 

İnfetiliteye, infertil çiftlerin %85'inde normal fizyolojideki 

tanımlanabilir anormallikler veya altta yatan hastalıklar neden olur. 

Kısırlığın en yaygın nedenleri ovulasyon bozukluğu, erkek faktörü 

kısırlığı ve tubal hastalıklardır. İnfertil çiftlerin kalan %15'inde 

“açıklanamayan infertilite” vardır (ACOG, 2019). 

3.1. Kadın İnfertilitesi 

Adet öncesi semptomları olan (örneğin göğüslerde hassasiyet, sıvı 

tutulması) düzenli, döngüsel adet döngüsü öyküsü yumurtlamayı 

sağlamak için yeterlidir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, yumurtlama 

bozuklukları, infertilite tanılarının yaklaşık %25'ini oluşturur. Adet 

döngüleri düzensiz olarak, 21'den kısa veya 35 günden uzun döngülerde 

(çoğu için menstrüel döngü uzunluğu >25 gün olsa da) veya hasta 

anormal uterin kanama veya amenore bildirirse anovulasyondan 

şüphelenilmelidir. Yumurtlama tipik olarak menstrüasyonun 

başlangıcından 14 gün önce gerçekleşir. Menstrüel öykü belirsiz veya 

yetersiz olduğunda, beklenen menstrüasyondan yaklaşık 1 hafta önce, 

beklenen midluteal fazda elde edilen postovulatuar serum progesteron 

seviyesi ile yumurtlama belgelenebilir. Anovülasyonun en yaygın 

nedeni, anovulasyonu olan kadınların %70'ini etkileyen polikistik over 
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sendromudur (PCOS) (Sirmans ve Pate, 2013). Obezitenin kendisi 

PCOS dışında anovülasyon ile ilişkilidir; vücut kitle indeksi (VKİ, 

kilonun metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle 

hesaplanan) 27'den büyük olan kadınların, normal aralıktaki VKİ olan 

kadınlara kıyasla anovulatuar infertilite riskinde artış olduğu 

bildirilmiştir. Diğer nedenler arasında tiroid hastalığı (%2-3), hipofiz 

hastalığı (örn., prolaktinoma, %13), adrenal hiperplaziden kaynaklanan 

yüksek androjenler veya adrenal tümör (%2), idiyopatik kronik 

anovulasyon (%7-8) ve fonksiyonel hipotalamik amenore (örneğin, 

düşük kilo, yeme bozuklukları ve aşırı egzersiz) yer alır. Yeme 

bozukluğu olan hastalarda, yeme bozukluğu olmayan kadınlardan daha 

sık anovulatuar infertilite görülür (Boutari ve ark., 2020). 

 

Şekil 5. Kadın infertilitesi nedenleri (Erişim; 13.09.2022, 

https://www.invitra.com/en/in-vitro-fertilization-ivf/causes-of-female-

infertility/). 

Tüplerin tıkanması veya pelvik adezyonlar nedeniyle tüplerin 

yumurtalıktan yumurta alamaması olarak tanımlanan tubal infertilite, 

çalışılan popülasyona bağlı olarak infertilite tanılarının %11-67'sini 

oluşturur (Şekil 5). Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (tubal hastalığının 
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en yaygın nedeni), servikal displazi, abdominal cerrahi veya önceki 

intraabdominal enfeksiyon (örn. apendiks rüptürü) olan kadınlarda tubal 

infertiliteden şüphelenilmelidir (ASRM, 2015). Tubal anormalliklerin 

şiddeti, en etkili tedavinin belirlenmesine yardımcı olur. 

Histerosalpingografi (HSG), radyoopak boyanın (yağda veya suda 

çözünür) uterus serviksinden uterus boşluğuna enjekte edildiği ve 

floroskopi ile fallop tüplerinden takip edildiği bir prosedür, sırasıyla 

%65-83 duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir ve tubal infertilite için birinci 

basamak tanı aracıdır. Yakın tarihli bir sistematik inceleme ve 6 rastgele 

klinik tarama meta-analizleri, HSG'den sonra yağda çözünen kontrast 

madde (YÇKM) kullanımının önemli ölçüde daha yüksek gebelik 

oranlarıyla (12 haftalık gebelikten sonra ultrasonografik muayenede 

pozitif fetal kalp atışı olarak tanımlanır) ilişkili olduğunu belirledi. Suda 

çözünür kontrast madde (SÇKM) ile karşılaştırıldığında (oranlar yağ 

kontrastı için %32,1, su kontrastı için %23,6) (Fang ve ark., 2018). 

YÇKM veya SÇKM ile rastgele HSG'ye atanan 1119 kadınla yapılan bir 

çalışmada, YÇKM'de 379, SÇKM’de 329 devam eden gebelik 

gözlemlendi. Yağ kontrastının doğurganlığı artırabileceği temel 

mekanizmalar belirsizdir. Fallop tüplerinden kontrast maddenin uterus 

boşluğuna verildiği ve ultrasonla değerlendirildiği Sonohisterografi 

(SHG), sırasıyla %76 ve %67'lik bir duyarlılık ve özgüllük ile tubal 

açıklığı değerlendirmek için kullanılabilir (Maheux-Lacroix ve ark., 

2014). 

Çift taraflı tubal açıklığı olan infertil kadınlarla karşılaştırıldığında, tek 

taraflı proksimal tubal blokajı olanlar, intrauterin inseminasyon ile over 

stimülasyonundan sonra benzer gebelik oranlarına sahiptir (Tan ve ark., 
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2019). Ancak, bilateral tubal obstrüksiyon mevcut olduğunda, tubal 

açıklığı düzeltmek için cerrahi veya in vitro fertilizasyon (IVF) ile 

yumurtalık stimülasyonu düşünülebilir. Bildiğimiz kadarıyla, tubal 

infertilite için cerrahi ile IVF’u karşılaştıran yüksek kaliteli bir klinik 

çalışma yoktur. Tüp cerrahisi veya tüp bebek (tüp tıkanıklığını atlayan) 

seçimi, kadın partnerin yaşına, kısırlık süresine ve diğer tanıların 

varlığına (erkek faktörü kısırlığı gibi), önceki gebelik başarısına ve 

istenen gebeliklerin sayısına, tüp hastalığının varlığı ve finansal 

kaynaklar kapsamına göre yapılmalıdır. Örneğin, 35 yaşından küçük, 

başka bir kısırlık faktörü olmayan ve 1'den fazla çocuk isteyen bir kadın, 

özellikle IVF'u destekleyecek maddi kaynağı yoksa tüp cerrahisini tercih 

edebilir. Laparoskopik tüp ligasyonu (tüplerin kesilmesi) veya 

salpenjektomi (fallop tüplerinin çıkarılması), hidrosalpinksleri (tipik 

olarak fallop tüplerini içeren uzun süredir tedavi edilmemiş bir 

enfeksiyon nedeniyle sıvı dolu fallop tüpleri) olan kadınlarda IVF'den 

önce düşünülmelidir. Bu yaklaşım klinik gebelik oranını artırır (cerrahi 

tedavi grubunda 1000 hasta başına 396 klinik gebelik ve cerrahi olmayan 

grupta 1000 hasta başına 123 klinik gebelik; risk oranı, 3.21; 2) (Melo 

ve ark., 2020). 

Endometriozis, uterus kavitesi dışında endometriyal dokunun varlığıdır 

ve infertilitesi olan kadınların %25-40'ını etkiler. Fallop tüplerini tıkayan 

veya tubal açıklığı bozan adezyonların varlığı veya yumurtalık kitleleri 

(örn., endometriomalar) gibi anatomik bozulmalar tüp ve yumurtlama 

bölgesi arasında meydana gelen, tubal açıklığı, oosit kalitesini ve 

oositlerin tubal fimbria tarafından alınmasını bozabilir. Endometriozisin 

endometrial reseptiviteyi etkileyip etkilemediğine dair veriler 
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çelişkilidir. Endometriozis için laparoskopik cerrahi spontan gebelik 

oranlarını iyileştirse de endometriozis semptomları olmayan kadınlarda 

rutin doğurganlık değerlendirmesinin bir parçası olarak önerilmez 

(Lessey ve Young, 2019). 

Dondurulmuş donör spermiyle suni tohumlama yapılan kadınlarda 

doğurganlık üzerine yapılan bir çalışmada, 12 siklusta kümülatif başarı 

oranları 26-30 yaş grubu için %74,1, 31-35 yaş grubu için %61.5 ve 35 

yaşından büyük grup için %53.6 olarak raporlanmıştır. Yaşla birlikte 

doğurganlıktaki bu düşüş, kısmen foliküllerin ve oositlerin (“yumurtalık 

rezervi”) ilerleyici kaybından ve yaşla birlikte gamet kalitesinin 

bozulmasından kaynaklanır. Azalmış yumurtalık rezervi için diğer risk 

faktörleri arasında yumurtalık ameliyatı öyküsü, kemoterapi, 

yumurtalıkların maruz kaldığı radyasyon tedavisi, ailede erken menopoz 

öyküsü veya 55 ila 200 CGG tekrarı olarak tanımlanan frajil X (FMR1) 

geninde ön mutasyonu bulunur. Yumurtalık rezervi, anti-Müllerian 

hormon veya ultrason gibi serum belirteçleri ile değerlendirilebilir. Suni 

tohumlama uygulanan kadınlarda doğurganlık üzerine yapılan bir 

çalışmada, büyüyen küçük yumurtalık folikülleri tarafından ifade edilen 

ve yaşla birlikte azalan Anti-Müllerian hormonu, foliküler havuzun 

boyutunu yansıtır ve yumurtalık hiperstimülasyonundan sonra alınan 

oosit sayısı ile ilişkilidir. Folikül havuzunun boyutu küçüldükçe, östrojen 

tarafından hipofiz folikül uyarıcı hormon (FSH) salgılanmasının 

inhibisyonu kaybolur ve erken foliküler faz serum FSH yükselir. 

Yumurtalık rezervi daha da azaldıkça, erken foliküler faz östradiol 

yükselir ve FSH yükselmesini engeller (Penzais ve ark., 2020). 
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Rahim boşluğu anormallikleri, düşük ve erken doğum (infertil kadınlarla 

sınırlı olmayan sonuçlar) gibi olumsuz gebelik sonuçlarıyla ilişkilidir. 

Rahim boşluğunu bozan faktörler arasında endometrial polipler, 

leiomyomlar, intrauterin sineşiler ve septat uterus gibi konjenital uterin 

malformasyonlar bulunur. SHG, sırasıyla %91 ve %84'lük bir duyarlılık 

ve özgüllük ile polipleri veya leiomyomları saptar, bu da SHG'yi uterus 

kavitesini değerlendirmede HSG ve transvajinal ultrasondan üstün 

kılmaktadır. Konjenital malformasyondan (örneğin bikornuat uterus) 

şüpheleniliyorsa, pelvik manyetik rezonans görüntüleme veya 3 boyutlu 

ultrason ile daha fazla değerlendirme yapılması gerekmektedir. 

Bildiğimiz kadarıyla, normal ultrason veya HSG'si olan infertil 

kadınlardan oluşan genel popülasyonda infertilite etiyolojisi için tanısal 

bir test olarak histeroskopinin rutin kullanımını destekleyecek yüksek 

kalitede kanıt yoktur (Bittencourt ve ark., 2017). Rahim boşluğu 

kusurlarını düzeltmek için yapılan cerrahi, üreme sonuçlarını 

iyileştirmek için yaygın olarak gerçekleştirilir. 309 kadının yer aldığı 2 

rastgele klinik araştırmaya dayanan bir 2018 Cochrane incelemesinde, 

uterus fibroidleri, endometriyal polipler, intrauterin adezyonlar ve uterus 

septumu dahil olmak üzere şüpheli uterus boşluğu anormallikleri için 

operatif histeroskopi ile kontrolü karşılaştırıldı. Endometrial poliplerin 

çıkarılmasının gebelik oranlarını iyileştirebileceği, ancak cerrahinin 

diğer yapısal uterin anormallikler üzerindeki etkinliğini ölçmek için daha 

fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu sonucuna varıldı. Sınırlı olmasına 

rağmen, bu verilere dayanarak, Özellikle diğer semptomlar (örneğin 

anormal uterin kanama) mevcutsa, kaviteyi bozan kusurları olan infertil 

kadınlar için cerrahi sıklıkla düşünülür (Bosteels ve ark., 2018). Servikal 

faktörlerin neden olduğu infertilitede, spermin uterusa doğal ilerlemesini 
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engelleyen anatomik bir anormallik, ameliyat sonrası yara izi veya 

azalmış servikal mukus görülür. Konjenital servikal anomaliler nadirdir 

(1/80 000); servikal stenoz cerrahinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir 

(örneğin, servikal neoplazi için loop elektrocerrahi eksizyon prosedürü 

veya servikal koni biyopsisi), ancak servikal cerrahinin fertilite 

üzerindeki etkisine ilişkin çalışmalar, ameliyatın kapsamı ile ilgili olarak 

küçük örneklem büyüklüğü, kısa takip ve yetersiz detay ile sınırlıdır. 

Geçmişte cinsel ilişkiden sonra spermin mukus içinde canlılığını 

değerlendirmek için yapılan postkoital testin kullanılması önerilmez 

(Martyn ve ark., 2014). 

3.2. Erkek İnfertilitesi 

Erkek kısırlığının nedenleri arasında enfeksiyon, yaralanma, toksin 

maruziyeti, anatomik farklılıklar, kromozomal anormallikler, sistemik 

hastalıklar ve sperm antikorları bulunur. Ek risk faktörleri arasında 

sigara, alkol kullanımı, obezite ve ileri yaş sayılabilir; ancak veriler, 

gebelikle ilgili sonuçların olmaması nedeniyle engellenmektedir (Hinton 

ve ark., 2013) (Şekil 6). Kısırlığı olan 650 erkek ve 698 kontrol 

katılımcısının yer aldığı geriye dönük bir vaka kontrol çalışması çevresel 

riskin rolünü sorgulamıştır; vardiyalı çalışma, stres ve böcek ilaçları 

dahil olmak üzere birden fazla faktör için değerlendirme yapıldıktan 

sonra hiçbir ilişki belirlenemedi (Gracia ve ark., 2005). 
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Şekil 6. Erkek infertilite nedenleri (Erişim; 13.09.2022, https://www.invitra. 

com/en/male-sterility/). 

 

Erkek kısırlığının değerlendirilmesi, önceki doğurganlık, pelvik veya 

kasık ameliyatları, sistemik hastalıklar ve maruziyetlere odaklanan bir 

öykü ve fizik muayene ile başlar. Laboratuvar değerlendirmesi semen 

analizi ile başlar. Numune toplama talimatları, 48 ila 72 saat boyunca 

boşalmadan kaçınmayı içermelidir. Sperm üretim süresi iki aydan biraz 

fazla olduğu için, tekrar örneklemeden önce üç ay beklenmesi önerilir. 

Semen analizi sonucu anormal ise, daha fazla değerlendirilmesi belirtilir. 

Oligospermi veya azospermi not edilirse hipogonadizmden 

şüphelenilmelidir. Sabah toplam testosteron (normal aralık = dL başına 

240 ila 950 ng [8,3 ila 33.0 nmol/L]) ve folikül uyarıcı hormon (FSH; 

normal aralık = mL başına 1,5 ila 12,4 mIU [1,5 ila 12,4 IU/L]) elde 

etmek) birincil ve ikincil bozuklukları ayırt etmeye yardımcı olabilir. 

Artan FSH seviyesi ile azalmış bir testosteron seviyesi, birincil 

hipogonadizme işaret eder. Düşük FSH seviyesi ile düşük testosteron 

seviyesi, ikincil bir nedene işaret eder. Hiperprolaktinemi gibi bazı 

nedenler uygun tedavi ile geri döndürülebilir. Testis biyopsisi, genetik 

testler ve görüntüleme dahil olmak üzere koşullara bağlı olarak başka bir 
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test gerekebilir. Postkoital testler ve anti sperm antikor testleri, bu 

değerlendirmede artık yararlı olarak kabul edilmemektedir (Kamel, 

2010; Hofherr ve ark., 2011). 

Düşük testosteron konsantrasyonları veya düşük sperm sayısı gibi erkek 

fizyolojisi bozuklukları, infertil çiftlerin %35'inde görülür. Bir çiftin 

infertilitesi birden fazla faktöre de bağlı olabilir; bu nedenle kadın 

değerlendirmesiyle eş zamanlı olarak erkek faktörlü infertilite 

değerlendirmesi de yapılmalıdır. Üreme öyküsüne ek olarak, semen 

hacmini ve sperm üretimini belirlemek için semen analizi yapılmalıdır. 

Ejakülat sperm içermediğinde (azoospermi), idrar örneğinde sperm 

varlığı retrograd ejakülasyonu doğrular. Obstrüktif azospermi, sperm 

taşınmasının engellenmesi nedeniyle ejakülatta sperm yokluğu olarak 

tanımlanır. Obstrüktif azospermisi olan erkeklerde, vas deferens'in 

konjenital bilateral yokluğunun bulgusu, kistik fibrozlu hastalarda 

bulunmayan protein olan kistik fibroz transmembran iletkenlik 

düzenleyicide bir mutasyon için değerlendirmeye sevk etmelidir. 

Obstrüktif olmayan azosperminin en yaygın nedeni, serum total 

testosteron ve FSH düzeylerini ve ardından ilk sonuçlara dayalı olarak 

test yapılmasını gerektiren bir tanı olan primer testis yetmezliğidir 

(Odisho ve ark., 2014). Azospermi tedavisi, yardımcı üreme teknolojisi 

(ART) ile testislerden cerrahi sperm alınması yöntemiyle ya spermler 

hemen kullanılır yada daha sonra kullanılmak üzere kriyoprezervasyon 

yapılır (Practice ve ark., 2018). 
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4. İNFERTİLİTE TEDAVİSİNDE ALGLERİN ROLÜ 

İnfertilite, bir yıl veya daha fazla düzenli korunmasız cinsel ilişkiden 

sonra gebeliğin klinik başarısızlığı ile tanınan üreme bozukluğudur. 

Dünyadaki çiftlerin yaklaşık %8-12'sini etkilemektedir. Daha önce 

yapılan çalışmalarda tüm infertilite vakalarının yaklaşık %40-50'sinin 

erkek faktörlerine bağlı olduğu bildirilmiştir. Erkek infertilitesi ile ilişkili 

başlıca risk faktörleri yaş, sigara, alkol alımı, obezite, stres, çeşitli 

terapötik ilaçlar (örn., antineoplastik ve antibiyotik ajanlar) ve reaktif 

oksijen türleridir (ROS) (Kumar Mahat ve Arora, 2015). 

Klomifen (östrojen reseptör modülatörü), anastrozol (östrojen 

konversiyon engelleyici) ve hormon replasman tedavileri gibi çeşitli 

kimyasal ajanlar, erkek infertilitesinin tedavisinde kullanılmaktadır 

(Ring ve ark., 2016). Bununla birlikte, bu ajanlardan bazıları, baş ağrısı, 

baş dönmesi, gastrointestinal sıkıntı, jinekomasti ve geçici karaciğer 

enzim anormallikleri gibi yan etkilerle ilişkilendirilmiştir. Bu endişe 

nedeniyle, doğal ürünler veya daha az yan etkiye ve yüksek antioksidan 

aktiviteye sahip fonksiyonel gıdalar yoluyla yeni ajanların üretimine 

olan talep artmaktadır. Deniz yosunları, daha az yan etkiye sahip en 

büyük besin rezervuarlarından biridir. Örneğin Ulva lactuca, Laminaria 

japonica ve Sargassum angustifolium gibi deniz yosunları erkek üreme 

fonksiyonlarını iyileştirme potansiyeli sergiledikleri bildirilmiştir 

(Sobhani ve ark., 2015; Aly ve ark., 2013). Sargassaceae familyasında 

bulunan fukoksantin'in hidroksil radikali, süperoksit ve hidrojen peroksit 

gibi serbest oksijen radikallerini indirgemektedir. Aynı zamanda 

süperoksit dismutaz (SOD) gibi enzimatik antioksidan aktivitesini de 

arttırmaktadır. Fukoksantin ayrıca nükleer faktör-kappa B (NF-κB), 
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peroksizom proliferatör ile aktive olan reseptör-gama (PPAR-y) ve 

aktivatör protein 1 (AP-1) sinyal yolları gibi bazı enflamatuar aracıları 

da inhibe etmektedir. Sıçan modelinde streptozotosin-nikotinamidin 

indüklemesi ile diyabet oluşturulan ve diyabete bağlı meydana gelen 

erkek üreme sistemindeki fonksiyonel bozuklukta fukoksantinin 

iyileştirici etkisinin olduğu ifade edilmiştir. G proteinine bağlı reseptör 

54'ün (GPR54) ifadelerini ve supresor sitokin sinyalleme 3'ün (SOCS-3) 

ifadesini artırmaktadır (Kong ve ark., 2019). Başka bir çalışmada, 

Sargassum glaucescens'ten elde edilen fukoksantin bakımından zengin 

özütün, RAW 264.7 makrofaj hücrelerinde hücre canlılığı ve oksidatif 

stres üzerindeki in vitro etkisini ve hamster modelinde sisplatin kaynaklı 

testis hasarı üzerindeki iyileştirici etkilerini göstermiştir. Fukoksantinin, 

hamster spermindeki mitokondriyal membran kaybını önlediği, testis 

dokusu, spermi ve plazmasındaki MDA seviyesini düşürdüğü ve 

oksidatif stresi azaltarak testis hasarı üzerinde iyileştirici etkiler 

gösterdiği rapor edilmiştir (Wang ve ark., 2020).  

Floridoside ve izetionik asit mevcudiyeti nedeniyle güçlü anti-

inflamatuar özellikler gösteren Chondrius crispus ekstraksiyonunun aynı 

zamanda antioksidan potansiyele sahiptir. Deneysel rat modeli 

çalışmasında testise enjekte edilen Chondrius crispus özütünün herhangi 

bir inflamasyona neden olmadan normal yapı gösterdiği görülmüştür 

(Ibrahim ve ark., 2021).  

U. lactuca, klorofil a, klorofil b, 9-cis β-karoten, β-karoten ve trans β-

karoten gibi potansiyel zengin doğal renklendirici kaynağı olarak kabul 

edildiğinden büyük bir potansiyel antioksidan aktiviteye sahiptir. Ulva 

lactuca polisakkaritler, fenolik bileşikler, klorofiller, karotenoidler, 
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flavonoidler, alkaloidler, terpenler ve fitosteroller dahil olmak üzere 

yüksek oranda birincil ve ikincil metabolit içeriğine sahiptir. Bu aktif 

bileşiklerin varlığı, Ulva lactuca'nın daha yüksek antioksidan ve anti-

inflamatuar aktivitelerinde önemli rol oynar. Bu bileşikler, gıda ve ilaç 

endüstrisinde doğal bir koruyucu bileşen olarak kullanılabilir. U. 

Lactuca’nın metanolik özütünün sperm membran bütünlüğünü koruma 

kapasitesi yüksek olduğu, bu nedenle idiyopatik erkek kısırlığına karşı 

iyi bir terapötik antioksidan aday olarak kabul edilebilir (Yacout ve ark. 

2011). Alg metanolik özütü ile yapılan tedavide, plazma testosteron 

seviyesini arttırdı. Bu nedenle, yosun özü, güçlü bir antioksidan ve iyi 

testosteron üretim uyarıcısı olarak bildirilen ginseng özütünün etkisine 

benzetilebilir. Ayrıca testosterondaki yükselmenin bir sonucu olarak iki 

hafta boyunca alg metanolik ekstresi ile tedaviden sonra sperm sayısı 

kademeli olarak artmıştır. Yeşil alg ekstraktının antioksidan özelliğinden 

dolayı kısırlık tedavisi amacıyla uygulanması sperm hareketliliğini 

arttırmış ve seminal plazma fruktoz seviyesini ve pH'ını düşürmüştür 

(Ghareeb ve ark., 2021). Ulva lactuca metanolik özü, yüksek antioksidan 

aktivitesi ve sperm enzimlerini aktive ederek döllenmeyi iyileştirmesi 

nedeniyle erkek kısırlığına karşı büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle 

yeşil alg özütü, idiyopatik erkek kısırlığının tedavisi ve üreme 

teknolojisinde kullanılabilir (Ghareeb ve ark. 2021). Başka bir 

çalışmadan, sıçanlarda mono sodyum glutamat (MSG) tarafından 

indüklenen prostat ve testis inflamasyonu sonucu artan lipid peroksit 

üretiminin ve bozulmuş antioksidan savunmanın bir sonucu olarak 

bozulmuş steroidogenez ve spermatogenez üzerinde Ulva lactuca'nın 

sulu fraksiyonu kullanılmıştır. Bu özün antioksidan ve anti-inflamatuar 

potansiyele sahip aktif polifenoller ve vitaminlerin varlığından dolayı 



İNFERTİLİTENİN ÖNLENMESİNDE ALGLERİN POTANSİYEL ETKİLERİ | 50 

 

MSG'nin etkilerini ortadan kaldırdığı görülmüştür. Bu, MSG ile 

indüklenen toksisiteyi takiben alg tedavisinden sonra antioksidan 

enzimlerin (GST, SOD ve GPx) yükseldiği, prooksidanların azaldığı 

(TBARS ve NO), testis ve prostat dokularında inflamatuar belirteçlerin 

aşağı regüle olduğu (iNOS, COX-2, TNF-α ve P53) ortaya çıktı (Hela ve 

ark., 2021). 

Kahverengi alg Sargassum gibi deniz alglerinin zengin antioksidan 

bileşikler kaynakları olduğu iyi bilinmektedir. Bu türün antioksidan 

özellikleri, bir branş olan kriyobiyolojinin (Hücrelerin çok düşük 

sıcaklıklarda uzun süreli korunmasıyla ilgilenen) kriyoprezervasyon 

işlemlerinde oksidatif reaksiyonların etkilerini nötralize etmek için 

kullanılabilir. Kriyoprezervasyon genellikle kemoterapi, radyoterapi ve 

testis cerrahisi geçiren veya ejakülasyon yetmezliği olan erkeklerde 

sperm bankası hazırlanarak yardımcı üreme tekniklerinin başarısını 

artırmak için kullanılır. Kahverengi alg Sargassum'un fenolik bileşiklere 

sahip olması nedeniyle in vitro olarak yüksek bir antioksidan gücü 

gösterilmektedir. Aslında, florotaninler, antioksidan rolü olan 

kahverengi alglerin başlıca fenolik bileşikleridir. Sargassum ekstraktının 

serbest radikallerin eliminasyonu üzerindeki olumlu etki göstererek 

sperm motilitesini artırarak fertilitede önemli rol oynayabilir. Özellikle 

kriyoprezervasyonla sperm dondurma işleminde olumsuz etkileri olan 

oksidatif stres parametreleri azaltılabilir (Bahadur ve ark., 2002; Sobhani 

ve ark., 2015).  

Çoklu doymamış yağ asitlerinin (PUFA) insan sağlığı üzerinde özellikle 

omega-3 yağ asitlerinin, anti-inflamatuar ve kemopreventiv yolla hem 

kardiyovasküler hastalık hem de meme kanseri riskini azaltmak gibi 
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olumlu etkileri olduğu yaygın olarak bildirilmiştir. Fetal gelişimi 

destekleyerek kadın doğurganlığı üzerinde yararlı etkileri olduğu ve 

daha yakın zamanda hem insan hem de hayvan modellerinde erkek 

doğurganlığını olumlu yönde etkilediği gösterilmiştir. PUFA'ların diyet 

takviyesinin, sperm ve seminal plazmanın yağ asidi kompozisyonunu 

değiştirdiği, libidoyu, sperm konsantrasyonunu ve dolayısıyla toplam 

sperm sayısını arttırdığı, morfolojik anormallikleri azalttığı ve ayrıca 

sperm hareketliliğini arttırdığı gösterilmiştir (Yeste ve ark., 2011). 

Alglerin diyet takviyesi, semen hacmini ve toplam sperm sayısını 

artırmaktadır (Murphy ve ark., 2017).  

Spirulina maxima, bileşiminde β-kompleks, vitaminler, mineraller, 

proteinler, γ-linoleik asit ve nutrasötik pigmentler bulunan, 

Oscillatoraceae familyasına ait mavi-yeşil bir mikroalgdir (Keservani ve 

ark. 2015). Antioksidan potansiyeli (El-Tantawy 2016), kan şekerini 

düşürmeyi, kolesterolü düzenlemeyi ve insülin direncini iyileştirmeyi 

içeren anti-diyabetik etkileriyle de bilinmektedir. Spirulina'nın üreme 

işlevleri üzerindeki etkisi iyi bilinmemektedir. Şimdiye kadar sıçanlarda 

yapılan çalışmalarda S. maxima ekstraktlarının vücut ve testis 

ağırlıklarını, metabolik parametreleri, normal seminifer tübülleri, Leydig 

hücre sayısını, testosteron seviyelerini ve steroidojenik enzim 

mRNA'sını artırdığı bildirilmiştir (Won ve ark. 2012). Oksidatif stres 

sperm zarlarını, proteinleri, DNA hasarı ve sperm hareketliliğini 

etkileyerek fertilizasyonu engeller. Elde edilen sonuçları dikkate alarak, 

sığır spermasının kalitesini iyileştirmek için sulandırıcıya 4 µg/mL S. 

maxima ekstraktı eklenmesi önerilmektedir (Mizera ve ark., 2019). 
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Kadınlarda üreme organları fonksiyon bozukluğu kadın infertilitesine 

yol açabilecek ciddi sorunlara neden olabilir. Kadınlarda kısırlığa, 

birincisi sağlıksız yaşam tarzı gibi çevresel faktörler olmak üzere çeşitli 

faktörler neden olmaktadır. Yaşam tarzı ve üreme sağlığı, bir kadının 

doğurganlığını kontrol etmenin yollarındandır. Kadınların üreme 

sağlığını psikolojik stres, kafein tüketimi, alkol tüketimi ve çevresel 

kirleticilere maruz kalma gibi başka faktörler etkilemektedir. Çalışmalar 

infertilite için ısı, kimyasallar dahil radyasyon ve pestisitleri içeren 

çevresel maruziyet gibi risk faktörlerinden kaynaklandığı belirtmektedir. 

Bu, zararlı maddeler oksidatif stresin nedeni olan oksidanlar veya serbest 

radikaller oldukları izlenimi vermektedir. Serbest radikaller vücuttaki 

hücrelere, dokulara ve organlara zarar verir veya oksidatif strese neden 

olur, kadın üreme sisteminde meydana gelebilecekler bozulmalarda 

dahil olmak üzere etkiledikleri sistemlerle normal kadın doğurganlığının 

bozulmasına da neden olur (Pizzorno, 2018). Kadın infeertilite 

sorununun tedavisi ya farmakolojik ya hormonlar ya da cerrahi yolla 

yapılmaktadır. İnfertilte için hala nadiren kullanılan tedavilerden biri, 

deniz yosunları gibi deniz bitkilerinin doğal bileşenlerini kullanan 

tedavidir. Algler yeşil algler (Chlorophyta), kırmızı (Rhodophyta) ve 

kahverengi alglerden (Phaeophyta) oluşur, özellikle yeşil algler sığ 

sularda en çok bulunan alglerdir (Julyasih ve Widiyanti, 2020). Tüm alg 

türleri, polifenolik bileşikler, alkaloidler, tanenler, flavonoidler ve 

vitaminler ve mineraller gibi oksidanlara maruz kalmaktan zarar görmüş 

dişi üreme organları da dahil olmak üzere hücrelerin iyileştirmektedir. 

Overler teka ve granüloza hücrelerinde meydana gelen seks steroid 

hormonlarının sentez yeridir. Granüloza hücrelerinde, pregnenolon, 
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progesteron, androstenedion ve testosteron formunda kolesterol sentezi 

vardır ve teka hücrelerinde de progesteron, androstenedion, 

testosterondan sentez edilen 17 β-estradiol ve östron vardır. Yeşil 

alglerin seks steroid hormon bileşiklerine sahip olduğu bilinmektedir. 

Deney hayvanları üzerinde yapılan deneysel çalışmalar, genç farelerde 

Ulva lactuca türlerinin ekstraktında gonadların büyümesine ve 

gelişmesine ve normal doğurganlığa neden olduğunu kanıtlamış 

bileşenler içermektedir (Yulistiyanto ve ark., 2020). Ulva lactuca'nın, 

cinsiyet bezlerinin çoğalmasını ve farklılaşmasını etkilediği bilinen 

testosteron formunda bir steroid bileşiğe sahip olduğu bilinmektedir. 

Tavşanlarda yapılmış bir diğer çalışmada Chlorella vulgaris türlerinin 

uygulanmasının hem erkek hem de dişilerde doğurganlıkta artışa neden 

olduğunu kanıtlamıştır (Okab ve ark., 2013). Bu durum, seks steroid 

hormonlarının elementlerini içeren yeşil alglerin fertilite için faydalı 

olabileceğini kanıtlamaktadır 

Alglerin sterol türleri olan fukosterol ve izofukosterol gibi biyoaktif 

bileşikleri, hayvanlarda oosit olgunlaşmasında işlev görür, adet döngüsü 

sırasında vitellogenez sürecinde yararlı olan yağ asidi taşınmasını arttırır 

ve deneysel üreme sürecini etkiler. Yeşil alglerdeki fitosteroller, gerekli 

steroid hormonlarının sentezi için önemli olan steroid moleküllerinde 

nörotransmisyon görevi görür. Bu durum yeşil alglerdeki içeriğin dişi 

üreme sisteminin devamlılığı için çok önemli olduğunu göstermektedir 

(Corral-Rosales ve ark., 2019). 

Spirulina güçlü bir antioksidan moleküldür ve antioksidan, antiapoptotik 

özellikleri ile bilinir. Öncelikle B-kompleks vitaminleri, klorofil, β-

karoten, E vitamini, süperoksit dismutaz ve çok sayıda mineral gibi 
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çeşitli bileşenlerden oluşur. Spirulina'daki antioksidanların, özellikle C-

fikosiyanin, SOD, B-kompleks vitaminleri, klorofil, β-karoten ve E 

vitamininin overin antioksidan durumunu eski haline getirmek için 

sinerjik olarak hareket edebileceğini vurgulamaktadır (Yener ve ark., 

2013). 

Spirulina platensis (Sp), siyanophyceae sınıfı, oscillatoriaceae 

familyasına ait, ipliksi, spiral şekilli, çok hücreli ve fotosentetik bir 

siyanobakteridir (mavi yeşil alg). Bu siyanobakteri dünya çapında 

yetiştirilmektedir ve birincil insan besin takviyesi olarak 

kullanılmaktadır. Vitaminler, mineraller, proteinler, γ-linolenik asit, β-

karoten ve keşfedilmemiş biyoaktif bileşikleri içeren çok çeşitli 

profilaktik ve iyileştirici besinler içerir. Besinsel avantajlarının yanı sıra 

Sp, antibakteriyel, antifungal, antiviral, antikanser, antiinflamatuar ve 

antioksidan aktiviteler gibi ekstra faydalı karakterlere sahiptir. Ayrıca 

Sp, su ürünleri ve kümes hayvanları endüstrisinde yem tamamlayıcısı 

olarak kullanılır. Sp sulu ekstresi, mono sodyum glutamat takviyesi 

sonucunda değişen oosit kalitesini, yumurtalık histopatolojisini, seks 

hormonu ve antioksidan enzimleri zayıflatarak farelerde MSG'nin neden 

olduğu yumurtalık disfonksiyonlarına karşı hafifletici rol 

sergilemektedir (Abdel-Aziem ve ark., 2018). 

Chlorella vulgaris (Cv), Phylum Chlorophyta'ya ait tek hücreli bir tatlı 

su yeşil mikroalgidir ve dünya çapında fonksiyonel bir gıda maddesi 

olarak geniş çapta onaylanmıştır. Protein, lipit, karotenoidler, vitaminler 

ve mineraller açısından zengindir ve potansiyel gıda kaynakları arasında 

değerli bir protein adayı olarak kabul edilir. Ayrıca omega-3 ve 6, 

karbonhidratlar, selüloz, esansiyel amino asitler, karotenler ve vitamin-
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A içerir. Ayrıca Cv, insan için protein kaynağı ve hayvansal üretimde 

antibiyotik alternatifi olarak kullanılmaktadır. Diyet Cv'nin etlik 

piliçlerde bağışıklık düzenleyici aktiviteye sahip olduğu, domuzlarda 

büyüme performansını ve yumurta tavuklarında yumurta kalitesini 

arttırdığı bildirilmiştir (Zheng ve ark.,2012). 
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