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ÖNSÖZ 

 

Değerli okuyucularımız; 

Bu kitabımızda, Mikrobiyota ve Anne çocuk sağlığı, Diyet 

Bileşenlerinin Bağırsak Mikrobiyotasına Etkisi, Otizm 

Spektrum Bozukluğu Beslenme Tedavisi, Kanser ve survivin 

ilişkisi, Pleotropik etkiye sahip Lipokalin-2 fizyolojisinin   

incelenmesine yönelik başlıklar altında ayrı ayrı bölümlerde 

incelendiği “Sağlık Bilimleri Üzerine Akademik Araştırmalar” 

isimli yeni bir kitap ile karşınızdayız.  

Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen kıymetli yazarlarımız 

Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL, Dr. Öğr. Üyesi Şeyma 

AYDEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Zahid PAKSOY, Öğr.Gör. Gökşad 

Cemil KOTAN, Dyt. Müge CANBAY, Dyt.  Hümeyra 

GÖÇMEN, Yüksek Lisans Öğrencisi Hazal KAYA’ya katkıları 

ve kitabın hazırlanma aşamasında yardımlarını ve desteğini 

esirgemeyen Sayın Sefa Salih BİLDİRİCİ, İbrahim KAYA’ya, 

yayınlanma aşamasında desteği ve emeği geçen İKSAD 

Yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimi sunarız. 

                            YAYIN EDİTÖRÜ 

               Doç. Dr. Bülent BAYRAKTAR 



SAĞLIK BİLİMLERİ ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR| 2 

 

Doç. Dr. Bülent BAYRAKTAR  

 

(bulentbayraktar@bayburt.edu.tr) 

 

Bayburt Üniversitesi, Bayburt / Türkiye 

 

06.03.1980 yılında Gölcük’te doğdu. İlk, 

orta öğrenimini Kocaeli’de, Lise eğitimi ise 1997 yılında 

İstanbul Selimiye Veteriner Sağlık Meslek Lisesi’nde  

tamamladı. Lise eğitimi sonrası 1997-1998 yılları arasında 

Kocaeli Medikal Veteriner Kliniğinde Veteriner Sağlık 

Teknisyeni olarak çalıştı. Uludağ Üniversitesi Yenişehir 

İbrahim Orhan Meslek Yüksek Okulu Hayvan Sağlığı ve 

Yetiştiriciliği 2000 yılında, 2006 yılında ise Atatürk Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi’nden mezun olmuştur. 30.11.1998-

25.07.2017 tarihleri arasında Tarım ve Orman Bakanlığı’na 

bağlı Gümüşhane Köse, Düzce Akçakoca, Çorum Boğazkale ve 

Bayburt İllerinde İlçe Müdürü, İl Müdür Yardımcısı olarak 

görev yaptı. Doktora eğitimini ise Kırıkkale Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü Fizyoloji (Veteriner) Anabilim Dalı’nda 

2017 yılında tamamlayarak Doktora unvanını aldı. 2017 yılında 

Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümüne Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı. 2022 



3 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

yılında Doçent oldu. Ayrıca, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi 

Açıköğretim Fakültesi Adalet bölümü, Akabinde Kosova İliria 

Kraliyet Üniversitesi (İliria Royal University, Collegi İliria) 

Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Halen Bayburt Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü’nde Bölüm Başkanı  ve Dekan Yardımcılığı, Kalite 

Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında 

birçok toplantı ve kongrelere katıldı. Hem SCI-SCI-Expanded 

kapsamında hem de ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde 

makaleleri bulunmaktadır. Kongre bildirileri, bilimsel araştırma 

projesi ve uluslararası dergi hakemliği bulunmaktadır. 

Moleküler Endokrinoloji, Endokrin Sistem Fizyolojisi, Hayvan 

Genetiği ve Üreme Fizyolojisi, Fizyoloji, Nörofizyoloji gibi 

birçok alanında ders vermiş olup, bu alanda birçok çalışmalar 

yürütmektedir.  

 

Araştırma alanları: Endokrinoloji, Nörofizyoloj, Sirkadiyen 

Ritim, Mitokondriyal Fonksiyon, Stres Fizyolojisi, Atlarda 

Egzersiz Fizyolojisi, Kanatlı Fizyolojisi, Reprodüktif 

Endokrinoloji  

 

 

 



SAĞLIK BİLİMLERİ ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR| 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPTER 1 

MİCROBİOTA AND MOTHER-CHİLD HEALTH 

Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU1 

 

  

 
1 Doç. Dr. Sabiha Zeynep Aydenk KÖSEOĞLU, İstanbul Sabahattin 

Zaim Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE, 

E-mail: alisavasbulbul@bayburt.edu.tr, ORCİD ID: 0000-0001-7936-
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INTRODUCTION  

The importance of microbiota  

Human microbiota compose of approximately 10-100 trillion 

symbiotic microorganisms found in each every individual, 

including bacteria in the intestine. Studies on microbiota 

differences in humans began in 1680 with Antonie van 

Leeuwenhoek, who compared mouth and feces microorganisms 

(Leeuwenhoek, 2022). Joshua Lederberg used the term 

microbiome to symbolize the ecological communities of 

microorganisms in our bodies (Lederberg & Mc Cray, 2001) 

The most intense organ of microorganisms in the body is the 

intestine. It contains about 1-1.5 kg of bacteria. The gut 

microbiota contains about 300-500 different types of bacteria. 

Firmicutes, Bacteriodetes, and Actinobacteria groups are most 

common. The proportion of these bacterial groups relative to 

each other or the excess number is associated with some diseases 



SAĞLIK BİLİMLERİ ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR| 8 

 

(Simon, 1984). There was a relationship between increasing 

adipogenesis in obesity and decreasing number of Bacteroidetes 

population. It was found that Bacteroidetes groups increased and 

Firmicutes decreased by obstructing caloric intake in obese 

patients (Tumbaugh et al, 2009). There are three groups of 

bacteria related to obesity (Chakraborti, 2015); 

Bacteroidetes 

Firmicutes 

Actinobacteria 

The intestinal microbiota of individuals is affected by different 

feeding habits throughout life. Dietary polyphenols have been 

reported to affect intestinal microbiota in children fed the 

modern western diet of today. The intestinal microbiota of 

individuals is affected by different feeding habits throughout 

life. Dietary polyphenols have been reported to affect intestinal 
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microbiota in children fed the modern western diet of today 

(Cardona et al, 2013). 

Factors affecting microbiota development include mode of birth, 

maternal microbiota, breast milk intake, environmental exposure 

to bacteria, antibiotic and or probiotic use, and nutrition. The 

improvement of intestinal microbiota in early life is associated 

with subsequent healthy life (Isolauri, 2012). 

Effect of Diet on Microbiota  

Previous studies explain the importance of dietary fruit and 

vegetable-rich as critical modulators of intestinal 

microorganisms due to fibers, phenolic compounds, and 

prebiotics of whole grains (Sakanaka et al, 2020).  

Gluten-free diets have also been shown to affect microbiota 

composition and function. In gluten-free diets, as the dietary 

polysaccharide intake is minimal, the carbohydrate component 

reaching the colon is also minimal, and as a result, saccharolytic 
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fermentation does not occur. Therefore, pathogen bacteria 

populations such as E. coli and Enterobacteriaceae are 

increasing, while both short-chain fatty acids do not form and 

butyrate-producing probiotic bacteria populations such as 

Bifidobacterium and Lactobacillus decrease (Bonder et al, 

2016). 

When it is desired to examine the effect of diet on microbiota, 

since probiotics are the most effective substances on microbiota 

fermented foods, the effect of microorganisms taken by 

consumption on microbiota is the most striking issue. The study 

of David et al.; that bacteria in fermented foods can reach the 

intestine is above detection limits (David et al, 2014). 

In recent years, prebiotics has been accepted as a therapeutic 

approach in preventing and treating children's diseases and their 

contribution to general health. It is crucial to administer 

prebiotics in the clinic due to the lack of significant side effects, 
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ease of administration, and the ability to affect the microbiota 

composition and function of the intestine and beyond. Prebiotics 

are seen as an immunoreactive component with the potential for 

long-term effective administrationards to infant development or 

result in other adverse effects (Miqdady et al, 2020). 

In studies with yogurt and kefir, the intake of probiotic-

containing foods has been shown to increase Bifidobacterium 

and Lactic acid bacterial populations, galactosidase activity, and 

total short-chain fatty acid concentrations reducing 

Enterobacteria and Clostridia populations (Unno et al, 2015). 

The relationship between a quality diet and yoghurt 

consumption has been shown in many studies, and at the same 

time, the differences between yoghurt types have been 

emphasized in some studies (Gómez-Gallego , Gueimonde & 

Salminen, 2018). 
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Studies have shown that various factors may be effective on the 

composition and diversity of the intestinal microbiota. A diverse 

community of microorganisms that make up the intestinal 

microbiota; by interacting with the foods consumed, it produces 

metabolites that have an impact on many aspects of health and 

quality of life. Although the diets of vegans change the bacterial 

composition and intestinal microbiota metabolism by increasing 

the amount of beneficial microorganisms, more research is 

needed to determine exactly how these affect the gut microbiota 

(Sakkas et al, 2020). 

Dietary fats are an important source of energy, and according to 

recent studies; It has also been proven that the amount and 

quality of fats can affect the composition of the gut microbiota 

(Graf et al, 2015). Vegan diets, which are at the forefront of 

popular diets today; While they contain more monounsaturated 

and polyunsaturated fats, cause a change in the microbiota flora 
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of the intestine by increasing the Bacteroidetes / Firmicutes ratio 

and contain a low amount of fat, diets containing saturated fatty 

acids of animal origin increase inflammation and can lead to 

metabolic disorders. and increase Firmicutes and decrease 

Bifidobacterium spp. (Tomova et al, 2019). Apart from these, 

there are various studies that show that animal fat-based 

nutrition causes an increase in total serum cholesterol and LDL 

levels and plays an important role in the physiopathology of 

cardiovascular diseases (Singh et al, 2017). 

Food polymers such as polyphenols, fibers, fats and proteins in 

our daily diet are also involved in the metabolic pathways of the 

intestinal microbiota (De Angelis et al, 2019). 

Omnivore, Ovo-Lacto vegetarian, and vegan diets are food 

sources for microorganisms, and they also have their microbiota 

and have a significant impact on the diversity of the gut 

microbiota (Milanović et al, 2019). The gut microbiota profiles 
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of vegans and vegetarians may differ, but both have a greater 

diversity of beneficial bacteria than omnivores. On the contrary, 

the human gut microbiota in omnivores seems to be modified 

with a more significant effect than in vegans. Diets of animal 

origin are generally characterized by increased fecal bile acids 

and potentially harmful microorganisms intolerant to bile 

(Glick-Bauer & Yeh, 2014).  

Bile acids; They are cholesterol-derived compounds made in 

hepatocytes, and by providing emulsification of dietary fats and 

absorption of lipids and lipophilic vitamins in the intestine, they 

function in various pathways in metabolism and change the 

composition of the intestinal microbiota through the farnesoid X 

receptor and G protein (Just et al, 2018; Ramirez-Perez et al, 

2017). Because the occurrence and amount of antimicrobial 

resistance genes in the gut microbiota of vegans is lower than 

that of omnivores, diets of animal origin may be associated with 
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spreading antimicrobial resistance in the gut microbiota 

environment (Losasso et al, 2018). It has been determined that 

fermentable dietary fiber acts as a substrate for the metabolism 

of intestinal bacteria. The end products of bacterial metabolism 

include metabolites such as SCFAs. (Graf et al, 2015).  

The most important of SCFAs are acetate and propionate (in 

lipid, glucose, and cholesterol metabolism) and butyrate (having 

an essential role in the regulation of immunity and maintenance 

of tissue barrier function), which are used as energy substrates 

for intestinal epithelial cells (Rinninella et al, 2019; Tang, Kitai 

& Hazen, 2017). They also have an anti-inflammatory effect on 

the intestine (Singh et al, 2017). In addition, by reducing colonic 

pH and circulating cholesterol, improving glucose tolerance and 

insulin sensitivity, inhibiting the growth of emerging 

Enterobacteriaceae pathogens (Salmonella spp, adhesive 

invasive Escherichia coli), water and sodium absorption, 
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providing energy to colon epithelial cells, inhibiting cancer cell 

proliferation and increasing fat oxidation. prevention of high-fat 

diet-induced obesity (Klement & Pazienza, 2019; Simpson & 

Campbell, 2015; McBurney et al, 2019; Daliri et al, 2017). As a 

result, SCFAs reduce body weight by improving glucose 

homeostasis, blood lipid profiles, body composition additionally 

(Hjorth et al, 2019) by strengthening the mucosal barrier (Singh 

et al, 2017), it exerts a protective effect against various disorders 

such as type 2 diabetes mellitus, inflammatory bowel disease 

and immune diseases (Tomova et al, 2019). Apart from fiber, 

both polyphenols abundant in vegan diets are caused by 

Bifidobacterium spp. and Lactobacillus spp. In addition to its 

antibacterial and anti-inflammatory effects, it protects against 

cardiovascular diseases (Tomova et al, 2019). Most of these 

compounds are structurally different and consist of flavonoids, 

phenolic acids, stilbenes, lignans, and secoiridoids. Passing to 
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the colon, they are metabolized by colonic bacteria, which 

affects their bioactivity, while a small part is absorbed in the 

small intestine (Rowland et al, 2018). From fruits; Blueberries, 

mangoes, grapes, and citrus fruits, vegetables, microalgae, 

herbs, herbs, seeds, grains, and beverages such as coffee, tea, 

cocoa, and red wine are rich in polyphenols (Rinninella et al, 

2019). It has been reported that tea or soy isoflavones cause 

beneficial interactions in terms of their effects on the intestinal 

microbiota, and it has been stated that blueberry, which is a rich 

source of polyphenols, increases Bifidobacterium and 

Lactobacillus species (Vendrame et al, 2011). It has also been 

stated that consumption of fruit, seed, tea, and wine polyphenols 

may cause a decrease in Pathogenic Clostridium perfringens and 

Clostridium histolyticum (Singh et al, 2017). Grape seed extract 

rich in proanthocyanidins caused Bifidobacterium spp. has also 

been reported to increase the number of genera of the 
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Enterobacteriaceae genera family has decreased (Yamakoshi et 

al, 2001). According to another study, red wine consumption 

was associated with increased Bifidobacteria and species of 

Enterococcus, Bacteroides, and Prevotella genera, while 

Clostridium spp. Red wine polyphenols provided possible 

prebiotic benefits, resulting in reductions in cholesterol and C-

reactive protein (CRP) (Queipo-Ortuno et al, 2012). A 

significant increase in high-density lipoproteins and a decrease 

in serum levels of CRP and triglycerides have been reported 

after consumption of cocoa-derived polyphenols (Singh et al, 

2017). 

Fats are seen as an essential source of energy and based on 

available data, both the quality and amount of dietary fat intake 

can affect intestinal microbiota (Graf et al, 2015). Vegan diets 

are low-fat diets containing monounsaturated and 

polyunsaturated fats, which alter the microbial gut composition 
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by increasing the Bacteroidetes / Firmicutes ratio. In contrast, 

animal saturated fats increase Proteobacteria and Firmicutes 

species and reduce Bifidobacterium spp., which can trigger 

inflammation and gradually lead to metabolic disorders 

(Tomova et al, 2019). There is evidence that the consumption of 

diets containing animal fat may be an essential factor in the 

pathogenesis of cardiovascular disease through increased total 

serum cholesterol and LDL levels (Singh et al, 2017). It has been 

shown that the protein-energy ratio of vegans is lower than that 

of omnivores (Gluba-Brzózka, Franczyk & Rysz, 2017).  

In studies examining the effects of proteins in daily diet on 

microbiota; Bifidobacterium and Lactobacillus species and 

intestinal SCFA levels increase following the consumption of 

pea protein, while a decrease is observed in the amount of 

pathogenic C. perfringens and Bacteroides fragilis (Singh et al, 

2017). It has been stated that consuming walnuts in the daily diet 
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has a beneficial effect on the intestinal microbiota composition 

by increasing Ruminococcus spp and Bifidobacterium spp and 

decreasing Clostridium spp. (Tomova et al, 2019). On the other 

hand, consumption of animal protein; by changing the content 

of the gut microbiota; Bacteroides spp., Alistipes spp., Bilophila 

spp, play an essential role in the pathogenesis of inflammatory 

bowel disease by increasing and decreasing the beneficial 

Lactobacillus spp., Roseburia spp., and E. Rectangle (Singh et 

al, 2017). In addition, consumption of red meat in high animal 

protein diets is associated with cardiovascular diseases as it can 

alter the composition of the gut microbiota in mice resulting in 

the production of a proatherogenic metabolite (trimethylamine-

N-oxide) (Koeth et al, 2013). 

Micronutrients such as specific vitamins, including vitamin K 

and B-complex vitamins (biotin, cobalamin, folate, nicotinic 

acid, pantothenic acid, pyridoxine, riboflavin, thiamin), all 
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involved in bacteria metabolism, can be synthesized in gut 

microbiota (Rowland et al, 2018). On the other hand, in studies 

conducted with volunteers, Karatonoids such as blackcurrant 

lutein can be found in Bifidobacterium spp. and reduce 

Lactobacillus spp. Furthermore, Bacteroides spp. and 

Clostridium spp. have been shown to alter the microbiota 

composition (Molan, Liu & Plimmer, 2013). 

Pregnancy and Microbiota 

Our health as adults has been determined by events in the uterus, 

especially in the early childhood nutritional environment. The 

development of the immune system in infants is affected by the 

mode of delivery and the composition of the milk. The quality 

of the iron depends on the mother's health, including her weight, 

microbiota profile, and nutritional status (Isolauri, 2012). 

Previously, amniotic fluid, maternal environment, and fetus 

were thought to be completely sterile, and the first bacterial 
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colonization was thought to occur during the baby's passage 

through the birth canal. Escherichia coli, which is protected from 

the birth canal, cover the baby's GI flora at an early age, followed 

by the appearance of Bifidobacteria, Bacteroides, and 

Clostridium in the first week of life (Miqdady et al, 2020). 

However, the isolation of some bacteria in amniotic fluid, 

umbilical cord, and meconium has led to changes in this 

approach. Studies have shown that the baby's encounter with the 

mother's gastrointestinal microbiota and colonization began in 

the fetal period; It suggests that microorganisms play a role in 

the development of intestinal microbiota by transferring 

placentally (Arrieta et al, 2014).Since the beginning of 

pregnancy, the microbiota is differentiated with various changes 

in the mother's body. It has been reported that the microbiota in 

the intestinal and milk glands has changed, and some bacteria 

are present in breast milk during late pregnancy. In recent 
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studies; It is argued that bacteria in the gut microbiota of 

pregnant and lactating mothers can reach the glands in a way that 

immune system cells in the intestine participate in these periods 

(Fernández et al, 2013).Evidence regarding the transmission of 

microbiota from mother to infant is still insufficient. However, 

it is shown that bacteria in the gut microbiota of the mother are 

transported to the breast tissue with the help of dendritic cells 

(Bergmann et al, 2014). The period defined as the first 1000 days 

covers the period from the first day of pregnancy to the baby's 

first two years. This period affects many systems from infancy 

to adulthood and it has been shown that the factors affecting 

microbiota have decisive effects from childhood to adulthood in 

the first 1000 days (Cunhaa, Leiteb & Almeidac, 2015). It has 

been shown that most factors that affect microbiota are related 

to the mother during the first 1000 days of life. Factors related 

to the gestational period of the mother, mode of delivery, 
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breastfeeding (breast milk), and other nutritional factors can 

give rise to temporary or permanent changes in the composition 

of the microbiota; It was concluded that pregnancy-related 

factors and amniotic fluid microbiota had effects on the first day 

of conception in the womb (Amenyogbe, Kollmann & Ben-

Othman, 2017). 

It is thought that the mode of delivery is one of the most 

influential factors on the microbiota. The first study in this area 

was conducted in 2010 by Dominguez-Bello et al. This study 

carried out nine pregnant women aged 21-33 years and ten 

newborn babies at Purto Ayacucho Hospital in Venezuela. The 

delivery type is expected spontaneous delivery in 4 pregnant 

women and cesarean section in 5 pregnant women, and none of 

the pregnants with normal births received antibiotics, including 

pregnancy; all mothers with cesarean section received 

antibiotics during delivery. As a result of this study, it was 
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shown that there is a difference in the microbiota profile between 

spontaneous delivery and cesarean delivery (Dominguez-Bello 

et al, 2010). 

In infants born by spontaneous vaginal delivery, lactobacilli in 

the mother's vaginal microbiota are predominant in many 

anatomical positions of the baby after birth, while other 

predominant microbiota bacteria are Atopobium, Sneathia, and 

Prevotella. In babies born by cesarean section, lactobacilli are 

not dominant in microbiota content, and staphylococcus is a 

dominant microbiota composition. Although this study shows a 

difference between spontaneous vaginal delivery and cesarean 

section, there are limitations, such as that the study was 

performed in very few pregnancies (Cooper et al, 2016). 

The intestines of normal and cesarean section babies colonize 

with different rates and different bacterial species and show 

differences in intestinal microbial composition that can last up 
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to 6 months. Cesarean deliveries are associated with increased 

allergic susceptibility or allergy incidence, with increased risk 

for gastrointestinal infections in the first years of life (Hill et al, 

2017). In 2017, Hill and colleagues evaluated the effects of birth 

type on the intestinal microbiota of the baby in the first six 

months of life, and it was found that gestational age, as well as 

gestational age, had an effect on early microbiota, and there were 

significant differences between term and preterm babies. This 

study showed that only breastfeeding positively affected 

microbiota in babies born by cesarean section for the first six 

months (Bosch et al, 2016). It has been reported that the mode 

of delivery is effective not only on the baby's intestinal 

microbiota but also on the nasopharyngeal and oral microbiota. 

The nasopharyngeal microbiota content in the cesarean section 

is associated with frequent infections (Bosch et al, 2016). Since 

one of the factors affecting the baby's microbiota is the 
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gestational period, the factors affecting the mother's microbiota 

during pregnancy are also determined (Amenyogbe, Kollmann 

& Ben-Othman, 2017). Among these, insufficient and 

unbalanced nutrition of the mother during pregnancy, the lack of 

average body mass index before conception, and the stress state 

of the mother during pregnancy have been shown to have 

adverse effects on the mother's microbiota and, therefore, the 

baby (Martin, Makino & Cetinyurek Yavuz, 2016). 

There are several factors that affect the human microbiome. The 

development of the microbiome starts in the womb and is greatly 

affected by factors such as the mode of birth, antibiotics used 

during and after birth, and breastfeeding. Throughout life, the 

microbiome is affected by environmental impact, diet and 

nutrition, clinical infections and disease states, antibiotics and 

anti-inflammatory drugs, inflammatory-immune responses, and 

countless health behaviors. Diet and weight status, health 
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behavior, and stress are among the factors affecting the human 

microbiome and have been significantly associated with preterm 

delivery and cardiovascular complications in pregnancy 

observed in the United States (Dunlup et al, 2015). 

Low and high BMI; It is associated with the risk of preterm birth 

and gestational hypertension, and it is also known to have an 

effect on the composition of the maternal microbiome. It has also 

been reported that low BMI (BMI < 18.5 kg/m2) is associated 

with spontaneous preterm birth. There is clear evidence of the 

relationship between obesity (BMI ≥ 30 kg/m2) and preterm 

birth, and that obesity-induced preeclampsia is associated with 

preterm birth. In addition to the bodyweight condition, other 

aspects of the diet are essential factors in determining the 

intestinal microbiome composition. The Western diet, which 

contains simple carbohydrates, fats, and animal proteins, is 

linked to the imbalance of the intestinal microbiome. There are 
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increasing numbers of Clostridium inoculum, Eubacterium 

dolium, Catenibacterium Matsuoka I, Enterococcus spp, and 

decreased Bifidobacteria and Bacteroidetes. Research supports 

that treating obese individuals with calorie-restricted diets and 

increasing physical activity alters the gut microbiome 

composition towards that of non-obese individuals. Food 

consumption rich in probiotics during pregnancy has been 

associated with low rates of preterm delivery and preeclampsia, 

which can be attributed to the beneficial effect of probiotic 

support on placental inflammatory responses, which can be 

attributed to the beneficial effect of probiotic supplementation 

on placental inflammatory responses (Santacruz et al, 2009). 

Although randomized trials of probiotic supplements are very 

few in pregnancy, some research has been done examining the 

role of probiotic support in the occurrence of preterm delivery, 

gestational hypertension, and excessive gestational weight gain 
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(Myhre et al, 2011). In addition, in an observational Norwegian 

cohort study (maternal age, smoking, BMI, socioeconomic 

status, and nutrition controlled), high maternal intake of dairy 

products (> 200 ml/day) containing Lactobacilli reduced the risk 

of severe preeclampsia (Dunlup et al, 2015). 

The microbiota in the intestinal tract creates a series of 

physiological events that affect both the metabolic and immune 

systems, especially in early neonatal life and even in the uterus 

(Sanz, 2011). The passage of bacteria from mother to childbirth 

during labor and breastfeeding through direct contact with the 

maternal microbiota affects the intestinal colonization of the 

baby and thus its health. Some studies have been done on the 

characterization of the microbiota composition during 

pregnancy on the mother's health and the interaction of the 

mother and the baby that affect the baby's health in later life. The 

results of a recent study examining the stool microbiota of 50 
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women, average or overweight at 24 weeks pregnant, were 

correlated with body weight, weight gain, and serum 

biochemical variables. It was found that the number of 

Bifidobacterium and Bacteroidetes is low, but the number of 

Staphylococcus, Enterobacteria, and Escherichia coli are high 

compared to those who are overweight. Moreover, there is a 

positive correlation between the number of E. coli of the mother 

and the baby's birth weight, and it shows the transition of the 

mother's features to the newborn (Santacruz, 2010). Women's 

fecal microbiota is also associated with serum biochemical 

variables (cholesterol, folic acid, ferritin, reduced transferrin, 

etc.) related to nutrition and health status during pregnancy, 

affecting the possible health outcomes of infants. It is also 

thought that the maternal microbiota associated with diabetes or 

obesity during pregnancy could potentially change the transfer 
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from mother to newborn to microbiota (Singh,Karagas & 

Mueller, 2017). 

Mother Milk and Microbiota 

Breast milk is the ideal diet for the healthy growth and 

development of the newborn. Breast milk contains nucleotides, 

fatty acids, immunoglobulins, cytokines, lysozyme, lactoferrin, 

live immune cells, and other immune regulators but can be a 

constant source of bacteria for the baby (Lönnerdal, 2010). A 

healthy mother's breast milk contains 109 microorganisms/L, 

and the mother's diet is essential for the child's regular milk 

composition and adequate intestinal microbiota formation 

(Martin et al, 2010). It is estimated that the newborn receives 

105-107 bacteria with approximately 800 mL of breast milk 

daily. While Bifidobacterium was found in the intestines of 

newborns fed with breast milk, Bacteroidetes, Klebsiella, 

Atopobium, and Clostridia were high Bifidobacterium was low 
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in those fed with formula (Martin et al, 2003). Unlike the 

formula, nutrient concentration and composition of breast milk 

are affected by gestational age, lactation period, and mother's 

diet. Newborn and early childhood are critical periods for 

healthy intestinal microbiota formation. Postnatal breastfeeding 

promotes colonization and maturation of the newborn's gut 

microbiome. Breast milk includes bacteria (Mueller et al, 2015). 

During these periods, feeding form directly affects the 

microbiota composition by providing bacterial proliferation and 

function substrates (Kashtanova et al, 2016). Information on 

how bacteria get into breast milk in recent years has changed. 

Previously, breast milk was thought to interact with bacteria in 

the baby's mouth and mother's skin tissue. However, in a study, 

it was determined that the milk reflux was very low during 

breastfeeding, that newborns received most of the bacteria from 

the vagina, but the intestinal flora of the newborn was similar to 
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breast milk, not the vagina flora (Bergmann et al, 2014). 

Dendritic cells in the intestinal lamina propria can take the 

bacteria in the intestinal lumen and carry them to remote organs 

via blood. As a result, it was found that the bacteria in the mother 

passed through the intestinal epithelium and went to the 

mammary glands (Perez et al, 2007). In another study, similar 

bacterial DNA between breast milk and maternal peripheral 

mononuclear cells was determined and was shown that bacteria 

were transported intracellularly from the intestine to the 

mammary gland. In culture-independent studies, it was 

determined that Bifidobacterium transfer between the mother's 

intestine and the baby's intestine and Lactobacillus spp bacteria 

given orally to the mother pass into breast milk (Jiménez et al, 

2008). In a study between six-week-old European newborns and 

4-week-old Korean newborns, the intestinal microbiota differs; 

In the microbiota of Korean newborns fed with breast milk, 
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Actinobacteria, Bifidobacterium, and Bifidobacterium longum 

are common, while Actinobacteria are less in the microbiota of 

formula-fed newborns; Firmicutes and Proteobacteria were 

more common than breast milk. In the intestinal microbiota of 

European newborns fed with breast milk; While Bifidobacteria 

are widely available in those fed with formula, Bacteroidetes, 

Clostridium, and Lactobacillus were common (Lee et al, 2015).  

The intestinal microbiota composition is different among 

newborns who are breastfed, which is thought to be due to the 

mother's diet or body weight (Hunt et al, 2011).In a study, when 

the milk of obese mothers compared with the milk of normal 

weight mothers, the number of Staphylococcus and 

Lactobacillus was high, and the number of Bifidobacterium was 

low (Cabrera-Rubio et al, 2012).After a baby's gut microbiome 

occurs at birth, it typically undergoes three different stages of 

development. After anaerobes, Bifidobacterium, Bacteroidetes, 
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and Clostridium begin to colonize the intestines during the first 

month; facultative aerobic Enterobacteria dominate them. 

Between the 6th and 24th months, a different blend of 

Clostridiales undertakes the gut microbiota due to the increased 

intake of solid foods. This indicates a general progression from 

aerobics to anaerobic dominant microbiota. At about two years 

old, the baby's bowel stabilizes and approaches a typical adult 

microbiota profile (Bokulich et al, 2016). 

In the study of De Loez et al., it was found that oligosaccharides 

in breast milk play a vital role in forming infant microbiota by 

showing a prebiotic effect. The fecal sample series of two 

newborns who were breastfeeding were examined. In the first 

week of life, the fecal bacteria population initially consisted of 

bacteria (Enterobacteriaceae and Staphylococcaeae) that did not 

consume breast milk oligosaccharides. In contrast, bacteria 

(Bacteroidaceae and Bifidobacteriaceae), which consume breast 
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milk oligosaccharides, were found to be concentrated in the 

following days. In addition, the amount of breast milk 

oligosaccharides in fecal samples initially tended to increase but 

later decreased (De Loaz et al, 2015).Similarly, Coppa et al. 

found that the number of Bifidobacteria in infant feces that they 

examined at the end of one-month lactation showed a complete 

correlation with the oligosaccharide content of breast milk. With 

this feature, breast milk is the first and most important prebiotic 

(Coppa et al, 2004). Natural prebiotics is found in breast milk as 

oligosaccharides (HMOs), the third most common solid 

component after lactose and lipids (Sakanaka et al, 2020).  

Conclusion 

One of the most critical factors in the mother's health and, 

therefore, the baby is nutrition. Feeding the mother during 

pregnancy and lactation, the first year following the baby's birth 

is one of the most critical determinants of microbiota formation 
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in childhood and adulthood. It should be kept in mind that 

adequate and balanced nutrition of the mother during pregnancy 

and lactation has a significant role in the baby's future health, 

growth, and development. In addition, since breastmilk contains 

many protective factors affecting the intestinal microflora 

composition in the early period of life, it is necessary to intensify 

community-based studies for the first six months of 

breastfeeding alone, and the importance of breastmilk should be 

examined by giving education to mothers, and their awareness 

should be increased.   
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GİRİŞ 

Bağırsak, besin sindiriminin emiliminin gerçekleştiği,  

organizmaların büyümesinde ve metabolizmasında önemli bir 

rol oynayan bağırsak florasının kolonize olduğu ana yerdir (Lu 

ve ark., 2021). Belirli bir yeri kolonize eden tüm 

mikroorganizma popülasyonundan (bakteri, mantar, arkeler, 

virüsler, protozoanlar)  oluşan ve organ gibi işlev gösteren 

ekosisteme bağırsak mikrobiyotası denmektedir (Özdemir ve 

Demirel 2017, Jandhyala ve ark., 2015).  

Bağırsak mikrobiyotası konakçı enerji homeostazının 

korunmasında ve konak bağışıklığının korunmasında etkin rol 

oynamaktadır. Sağlıklı bir mikrobiyotadaki baskın bakteriler 

Bacteroidetes ve Firmicutes'den oluşur (toplam bakterinin 

~%90'ı). Bağırsak mikroflorasının homeostatik dengesi, konakçı 

için son derece faydalıdır. Ancak mikrobiyal bileşimde faydalı 

ve potansiyel olarak patojenik bakteriler arasında şiddetli bir 

dengesizliğe neden olan bir değişiklik olursa, bağırsak, 

mikrobiyal değişiklikleriyle patojenik saldırılara karşı 

savunmasız hale gelir. Mikrobiyal dengedeki bu dengesizlik, 

fonksiyonel kompozisyonlarındaki, metabolik aktivitelerindeki 

değişiklikler veya lokal dağılımlarındaki değişiklikler nedeniyle 
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bağırsak mikrobiyota homeostazındaki bozukluk “disbiyoz” 

olarak adlandırılır (Klement ve Pazienza 2019, Gagliardi ve ark., 

2018).  

Şekil 1. Sağlıklı ve disbiyotik mikrobiyota ilişkilendirilmiştir 

(DeGruttola ve ark., 2016). 

 

 

 

 

 

A.Disbiyotik mikrobiyota                        B.Sağlıklı mikrobiyota 

 

 

Sağlıklı bireylerde  konakçı ile mikrobiyota arasında çapraz 

regülasyon vardır. Bu durum bakterilerin homeostatik dengesini 

oluşturmaktadır. Böylece birey sağlıklı kalır ve patojenik 

bakterilerin büyümesi engellenmiş olur. Disbiyoz, hem insan 

hem de hayvan modellerinde inflamatuar bağırsak hastalığı 

(IBD), obezite, alerjik bozukluklar, Tip 1 diyabetes mellitus, 

otizm, obezite ve kolorektal kanser dahil olmak üzere çok çeşitli 

hastalıklarla ilişkilendirilmiştir (DeGruttola ve ark., 2016). 
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Diyet ve beslenme alışkanlıkları insanların yaşam kalitesini ve 

sağlığını etkileyen temel faktörlerdendir. Diyet alımlarından 

hassas bir şekilde etkilenenlerden biri bağırsak mikrobiyotasıdır. 

Zararlı mikropların baskılanması, vitamin sentezi, bağışıklık 

sistemi aktivitesi ve ilaç metabolizması gibi  hayati işlevleri 

içermektedir (Klement ve Pazienza, 2019). İnsan bağırsak 

mikrobiyotası çeşitli metabolik, beslenme, fizyolojik ve 

immünolojik süreçlerde önemli bir rol oynamaktadır.  

Şekil 2. İnsan mikrobiyotası: yaşam evreleri ve bozulmalar 

boyunca şekillenme (Ottman ve ark., 2012). 

 

 

 

 

 

 

Mikrobiyota doğumdan hemen sonra oluşmaya başlar ve 

Bifidobakteriler’ den oluşur. Yaşam boyunca mikrobiyal 

bileşim çeşitlilik açısından zenginleşir. Yetişkinlik döneminde 

en karmaşık olduğu dönemdir ve yaşlandıkça mikrobiyota 

bileşiminde Bacteroides / Firmicutes oranı ve Proteobacteria'da 
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artış ve Bifidobacterium'da azalma ile karakterize olduğu 

görülmüştür (Ottman ve ark.,2012).  

1.Anne Sütünün Bağırsak Mikrobiyotasına Etkisi 

Vajinal olarak doğan bebekler başlangıçta vajinada bulunan 

Lactobacillus ve Prevotella gibi bakteri taksonları tarafından 

kolonize edilirken, sezaryen ile doğan bebekler başlangıçta cilt 

mikrobiyotasında bulunan bakteriler tarafından kolonize edilir. 

Bu birincil aşılamadan sonra bebekler düzenli olarak mikroplara 

maruz kalır ve çeşitlilik hızla artar (Albenberg ve Wu 2014).  

Yaşamın erken dönemlerinde, diyetin mikrobiyom üzerinde bir 

etkisi vardır. Anne sütü, yenidoğanın enerji harcamasını 

karşılamak için gereken tüm besin maddelerini ve besleyici 

olmayan ancak biyolojik olarak ilgili işlevlere sahip bir grup 

molekülü sağlar. Yenidoğan sağlığı insan sütündeki biyoaktif 

bileşenler, mukozal bağışıklık sistemi ve özelleşmiş bağırsak 

mikrobiyal toplulukları arasındaki etkileşimlere bağlıdır Anne 

sütü oligosakkaritler (MOS), insan sütünün en büyük üçüncü 

bileşeni olan biyoaktif bileşiklerdir. MOS, bağırsak yolundan 

spesifik kolonik bakterileri besledikleri kolona giderken bütün 

olarak kalan sindirilemeyen glikanlardır. MOS'un prebiyotikler 

olarak işlev görerek ve Bifidobacterium cinsinin üyelerinin 
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büyümesini seçici olarak teşvik ederek bebeğe yarar sağladığı 

görülmüştür. (LoCascio ve ark.,2010). Anne sütüyle beslenen ve 

formülle beslenen bebeklerin mikrobiyotasının, hem bileşim 

hem de çeşitlilik açısından önemli ölçüde farklılık gösterdiği 

bulunmuştur. Anne sütüyle beslenen bebekler, mamayla 

beslenen bebeklere göre daha heterojen ve daha fazla çeşitlilik 

içeren bir mikrobiyota içerir (Schwartz ve ark.,2012). 

Bağırsak Mikrobiyotasına Etki Eden Diyetsel Bileşenler 

1.Karbonhidratlar 

Karbonhidratlar sindirilebilir ve sindirilemez substratlar olarak 

sınıflandırılabilir. Glikoz, fruktoz ve galaktoz gibi sindirilebilir 

karbonhidratlar, ince bağırsakta enzimatik olarak parçalanır ve 

kan dolaşımında hızla glikoz olarak salınır. Buna karşılık, “diyet 

lifi” olarak da adlandırılan sindirilemeyen karbonhidratlar ince 

bağırsakta sindirime dirençlidir. Böylece kalın bağırsağa ulaşır. 

Fermente olabilen lifler kolondaki bakteriler tarafından kolayca 

fermente edilir (Rinninella ve ark.,2019). 
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2.Kısa Zincirli Yağ Asitleri (SCFA) 

Kısa zincirli yağ asitleri (SCFA), bağırsak mikrobiyotasına 

uygun hale gelen sindirilemeyen karbonhidratların 

fermantasyonunun birincil son ürünleridir. Asetat, propiyonat ve 

bütirat dahil olmak üzere kısa zincirli yağ asitleri (SCFA'lar), 

bağırsaktaki bakteriler tarafından yüksek konsantrasyonda 

üretilir ve ardından kan dolaşımına salınır. Diyetten mikrobiyom 

yoluyla konakçıya ana karbon akışını temsil eder (Le Poul ve 

ark.,2003). Butirat, sağlıklı kolonositler için en önemli enerji 

kaynağıdır, β-oksidasyon yoluyla enerji gereksinimlerinin 

yaklaşık %70'ini veya daha fazlasını karşılar ve keton cisimleri, 

glukoz, glutamin yerine tercih edilir. Belirli gıdalarda (özellikle, 

tereyağı ve peynir, anne sütü) bulunduğundan doğrudan 

tüketimi, çoğu Firmicutes filumuna ait olan butirojenik 

bakteriler yoluyla diyet lifi fermantasyonu bütirat kaynakları 

arasında yer almaktadır (Klement ve Pazienza 2019). Yakın 

zamanda, SCFA'nın bağırsak mikrobiyomu üzerindeki etkileri 

ve enflamasyonu azaltma, insülin direncini iyileştirme ve 

tokluğu artırmadaki rolü üzerine araştırmalar yapılmıştır 

(Rowland ve ark., 2018). 
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3.Proteinler 

Amino asitlerin fermantasyonu, Firmicutes, Bacteroidetes ve 

Proteobacteria dahil olmak üzere ana mikrobiyal filumlar 

tarafından distal kolonda meydana gelir. Proteinlerin bağırsak 

mikrobiyota bileşimi üzerindeki etkileri, protein tipine göre 

değişmektedir. Özellikle kırmızı et ve süt ürünlerinden elde 

edilen hayvan bazlı proteinlerin tüketimi, Bacteroides , Alistipes 

ve Bilophila gibi safraya dayanıklı anaerobik bakterilerin 

bolluğunda artışa neden olabilir. Hayvan bazlı protein 

fermantasyonu Bifidobacterium artışını ve SCFA üretimini 

azaltarak potansiyel olarak IBD riskini artırdığı görülmüştür 

(Rinninella ve ark.,2019). Bir çalışmada etsiz diyet tüketen ve  

yüksek sığır eti içeren diyeti tüketen denekler karşılaştırılmıştır. 

Son durumda daha düşük sayıda Bifidobacterium ve artan 

Bacteroides,  Clostridia olduğu görülmüştür (Singh ve 

ark.,2017). Vazquez ve arkadaşlarının (2017) yaptıkları bir 

çalışmaya göre, bitkisel proteinlerin örneğin peynir altı suyu ve 

bezelye protein özütü tüketiminin bağırsak-kommensal 

Bifidobacterium ve Lactobacillus'u arttırdığı ve patojenik 

Bacteroides fragilis ve Clostridium perfringens'i azalttığını 

göstermiştir. Bezelye proteininin ayrıca, anti-inflamatuar olarak 
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kabul edilen ve mukozal bariyerin bakımı için önemli olan 

bağırsak SCFA düzeylerini arttırdığı gözlemlenmiştir. 

Çalışmaların çoğu, protein tüketiminin genel mikrobiyal 

çeşitlilik ile pozitif korelasyon gösterdiğine dikkat çekmektedir 

(Singh ve ark.,2017). 

4. Yağlar 

Yapılan çalışmaların sonucunda yağın kalitesi ve miktarının 

mikrobiyotayı oldukça etkilediği görülmüştür. Diyet yağ 

asitleri, karbon molekülleri arasındaki çift bağların varlığına 

göre doymuş, tekli doymamış (MUFA'lar) ve çoklu doymamış 

yağ asitleri (PUFA'lar) olarak ayrılabilir. Hayvan ürünleri 

doymuş yağ kaynaklarıdır (Rinninella ve ark.,2019). 

Hildebrandt ve arkadaşlarının (2009) yaptıkları bir çalışmaya 

göre doymuş yağlarla beslenen farelerde Bacteroidetes'te bir 

azalma ve Firmicutes ve Proteobacteria'da bir artış 

tanımlamıştır. İnsanlarda, bağırsak mikrobiyotasındaki 

değişiklikler, alınan yağ asitlerinin tipine bağlıdır. Omega-3 

PUFA alımı, Lactobacillus bolluğundaki artışıyla doğrudan 

ilişkiliyken , MUFA ve omega-6 PUFA’nın, Bifidobacterium 

artışı ile ters orantılı olduğu görülmüştür (Malesza ve ark.,2021).  

Bitki bazlı bir diyet genellikle doğal olarak düşük yağ içerir ve 
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bu da insan bağırsak mikrobiyotasında faydalı Bifidobakterileri 

destekler. Bir vegan/vejetaryen diyetinden gelen yağ, ağırlıklı 

olarak Bacteroidetes: Firmicutes oranını artıran ve cins 

düzeyinde laktik asit bakterileri, Bifidobacteria ve Akkermansia 

muciniphila'yı artıran tekli ve çoklu doymamış yağlardan oluşur 

(Tomova ve ark.,2019). Kuruyemişlerin, özellikle cevizlerin 

Ruminococcaceae ve Bifidobacteria'yı artırıp, Clostridium sp'yi 

azaltarak bağırsak mikrobiyotasını iyileştirdiği gösterilmiştir. 

Bifidobacterium spp. cinsinin üyeleri probiyotik özelliklerinden 

dolayı konakçı üzerinde olumlu sağlık yararları sağladığı 

kanıtlanmıştır (Bamberger ve ark.,2018).  

5.Vitaminler 

Bağırsak mikrobiyotasının biyotin, kobalamin, folatlar, 

nikotinik asit dahil olmak üzere belirli vitaminleri, özellikle K 

vitamini ve B grubu vitaminleri sentezleyebildiği bilinmektedir. 

Bu vitaminler bakteriyel metabolizma için önemlidir. Günlük K 

vitamini ihtiyacının %50'ye kadarının mikrobiyota tarafından 

güvence altına alındığı öne sürülmüştür (Malesza ve ark.,2021). 

Enerji üretim reaksiyonlarında yardımcı faktörler olan 

vitaminler, bakterilerde enerji metabolizmasına katılır ve belirli 

mikrop türlerini doğrudan destekleyerek prevalanslarını arttırır 
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veya biyolojik fonksiyonları destekler (Magnúsdóttir ve 

ark.,2015). Retinoidler, bağırsakların normal bariyer 

fonksiyonunu korudukları için bağırsakta en önemli müsin 

üretimi, hücre büyümesi ve hücre farklılaşması ile vücudun her 

hücresinde işlevlere sahiptir. , bazı çalışmalar vitamin A'nın 

mikrobiyal kompozisyon üzerinde bir etkisi olduğunu öne 

sürerken, bazıları tam bir A vitamini durumunun artan 

mikrobiyal çeşitlilik ile ilişkili olabileceğini bildirmektedir 

(Phem ve ark.,2021). D Vitamini ile ilgili fazla kilolu 26 bireyle 

bir çalışma yapılmıştır. Sağlıklı ve D vitamini eksikliği olan 

yetişkinlerde yürütülen çalışmada, 15 hafta boyunca günde 

100.000 IU vitamin D3 ve 4.000 IU vitamin D3 yükleme dozu 

takviye edilmiştir. Bu durumun dışkı mikrobiyomunda 

değişikliklere yol açtığı görülmüştür. D vitamini ile takviye 

edilen grupta, Lachnospira bolluğunda artış ve Blautia 

bolluğunda azalma olmuştur . Katılımcıların mikrobiyomları da 

D vitamini durumuna göre analiz edilmiştir ve D vitamini eksik 

deneklerde daha fazla Clostridiaceae familyası ve 

Ruminococcus cinsi bulunurken , yüksek D vitamini olan 

deneklerde özellikle Coprococcus türlerinin oranı daha yüksek 

çıkmıştır (Naderpoor ve ark.,2019). E vitamininin bağırsak 

mikrobiyomu üzerindeki etkilerine ilişkin kanıtlar sınırlıdır. 
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Tokoferoller, anti-mikrobiyal aktivite gösterir ve bu nedenle, 

bağırsak redoks potansiyelini değiştirerek veya diğer 

mekanizmalarla bağırsak mikrobiyomunu etkileyebilir. E 

vitamini, çeşitli insan patojenlerinde, özellikle Staphylococcus 

aureus ve Staphylococcus epidermidis'te in vitro biyofilm 

oluşumunu önlemiştir (Vergalito ve ark.,2020). Ayrıca, E 

vitamini yokluğunda, farelerin bağırsak sisteminde 

Citrobacter'in patojenitesi arttığı görülmüştür (Pham ve 

ark.,2021). B vitamini çeşitlerinden en yaygın sentezlenenleri 

riboflavin ve niasindir. Bacteroidetes, Fusobacteria ve 

Proteobacteria filumları riboflavin ve biotini üretebilirler. 

Firmicutes ve Actinobacteria'nın çok daha küçük bir kısmı B 

vitamini biyosentezi yapmaktadır. B12 vitamini, tüm 

Fusobacteria'ların ürettiği tahmin edilmiştir. Genel olarak, 

Bacteroidetes, en fazla B vitamini üreticisine sahip filum gibi 

görünmüştür. Bacteroidetes'in B12 vitamini hariç, %90'ından 

fazlasının üreticisi olduğu düşünülmektedir (Rowland ve ark., 

2017). 

6.Lif  

Diyet lifi, bağırsak hücreleri tarafından sindirilemeyen, ancak 

prebiyotik etkilere sahip olan bir karbonhidrat kompleksinden 
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oluşur, yani bakteriler onları fermente eder ve fermantasyon 

metabolitleri olarak SCFA verir (Garcia Montero ve ark.,2021). 

Diyet lifleri yapılarına göre nişasta olmayan polisakkaritler, 

dirençli nişastalar ve dirençli oligosakkaritler olarak 

sınıflandırılabilir. Ayrıca bitki hücre duvarlarında selüloz ile 

birlikte bulunan karbonhidrat olmayan polimer olan lignin de bu 

tanımda diyet lifi olarak kabul edilir. Diyet lifleri, kolondaki 

fermente edilebilirliklerine (fermente edilebilir veya fermente 

edilemez) veya suda çözünürlüklerine (çözünür veya çözünmez) 

göre kategorize edilebilir. İnülin, pektin, beta-glukan, frukto-

oligosakkaritler (FOS'ler) ve galaktooligosakkaritler (GOS'ler) 

gibi fermente edilebilir diyet lifleri doğada suda çözünür olarak 

kabul edilirken, selüloz, hemiselüloz, lignin ve dirençli nişasta 

gibi fermente edilemeyen diyet lifleri çözünmez olarak kabul 

edilir. Çözünürlüğüne bağlı olarak, diyet lifi çözünmez veya 

çözünür olarak kategorize edilebilir (O’Grady ve ark.,2019, 

Rinninella ve ark.,2019). En yaygın çözünmeyen lif selülozdur 

ve bağırsak bakterileri tarafından kullanılamazlar. Çözünür lifler 

ise insan bağırsak mikrobiyotasının bolluğunu ve çeşitliliğini 

önemli ölçüde etkilediği süreçte, bağırsak bakterileri tarafından 

kolayca ve hızlı bir şekilde metabolize edilebilir (Guan ve ark., 

2021). Çözünür liflerin ayrıştırılmasının yanı sıra bakterilerin 
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lifleri parçalama yeteneği, liflerin zincir uzunluğuna bağlıdır. 

Dirençli oligosakkaritler genellikle polisakkaritlerden daha 

kolay parçalanır. Bağırsak mikrobiyotasındaki birçok bakteri 

kısa zincirli lifleri kullanabilir. Uzun zincirli liflerin 

ayrıştırıcılarının yanı sıra Faecalibacterium prausnitzii ve 

Lactobacillus spp. FOS'u in vitro olarak kullanabildikleri 

bulunmuştur (Holscher 2017). Örneğin, Frukto-oligosakkaritler, 

insan bağırsak mikrobiyotasının bakteriyel çeşitliliğini etkili bir 

şekilde artırarak Bifidobacteria ve Lactobacilli'nin artışını 

sağlar (Tandon ve ark.,2019). Tahıl, β-glukanın ana kaynağıdır. 

Sıçanlarda yapılan bir çalışma, tahıl β-glukan uygulamasının 

Bifidobacteria ve Lactobacilli'nin büyümesini 

destekleyebildiğini, buna karşın Enterobacteriaceae'nin 

bolluğunu doza bağlı bir şekilde azaltabildiğini göstermiştir. 

Farelerle yapılan bir deneyde, portakal kabuğundan ekstrakte 

edilen pektin verilmiştir. Bu durumda Citrobacter rodentium 

kaynaklı kolit gelişiminin hafiflediği görülmüştür. Arap zamkı 

olarak da bilinen akasya zamkı, dallı zincirli bir polisakkarittir 

ve arabinoz ve galaktozdan oluşur. 10 g/gün akasya sakızı 

alımının sağlıklı insan gönüllülerde Bifidobacteria ve 

Lactobacilli bolluğunu arttırmada etkili olduğu bulunmuştur.  

Akasya sakızının , bağırsak disbiyozuna yol açan bakteri olan 
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Clostridium histolyticum'u inhibe ederken Bifidobakterilerin 

bolluğunu önemli ölçüde arttırdığını göstermiştir. Ayrıca, 

akasya zamkı, bağırsak mikrobiyotasının iyileştirilmesine de 

katkıda bulunabilecek olan bütirat üretimini desteklemiştir 

(Guan ve ark.,2021). Domuz mikrobiyom analizinde, yüksek 

lifli/düşük yağlı diyet, artan SCFA üretiminin yanı sıra bağırsak 

iltihabında koruyucu bir rolü olan Bifidobacteria, Lactobacilli 

ve Faecalibacterium prausnitzii'nin daha yüksek 

konsantrasyonu ile ilişkilidir. Aynı çalışmada, yüksek 

yağ/düşük lifli diyet, insanlarda aşırı kilo ve tip 2 diyabet ile 

ilişkilendirilen ve patojenik suşlar Escherichia coli ve 

Salmonella enterica içeren Enterobacteriaceae bolluğunun 

artışına neden olmuştur (O’Grady ve ark.,2019). 

7.Tuz 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yetişkinlerde en fazla 5 g/gün tuz 

alımını önermektedir (World Health Organization 2012). 

Yüksek tuz içeren diyetler kardiyovasküler hastalıklar, böbrek  

ve mide hasarları ile ilişkilidir (Rinninella ve ark.,2019). 

Bağırsakta yüksek tuzdan en çok etkilenen bakteri grubu 

Lactobacillus’ tur. İnsanlar üzerine yüksek tuz alımının 

bağırsağa olan etkisini incelemek için bir çalışma yapılmıştır. 
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Bu çalışmada deneklerin diyetleri günlük 6 gram tuz alabilecek 

şekilde ayarlanmıştır. Tuz yüklemesinden önce ve sonra dışkı 

örnekleri alınmıştır. Yüksek tuz yüklemesinden sonra 

deneklerde başlangıçta bağırsakta  bulunan Lactobacillus 

popülasyonundan dokuzunun olmadığı görülmüştür. Farelerin 

üzerine yapılan çalışmada ise özellikle Lactobacillus murinus'u 

tüketerek bağırsak mikrobiyomunu etkilediği gözlenmiştir 

(Wilck ve ark.,2017).  

8.Polifenoller 

Polifenoller meyveler, sebzeler, otlar, tohumlar ve tahıllar gibi 

çok çeşitli gıdalarda ve kahve, çay, kakao, şarap gibi içeceklerde 

bol miktarda bulunan ikincil metabolitlerdir. Polifenollerin 

yararlı etkileri biyoyararlanımlarına göre belirlenir. Diyet 

bileşenlerinde en yaygın olarak bulunan polifenoller 

glikozitlerdir (örneğin, flavonoller, flavonlar, flavanonlar, 

izoflavonlar ve antosiyaninler). Daha az endemik oligomerler 

(proantosiyanidinler) bağırsak mukozası tarafından emilmez 

(Ozdal ve ark.,2016). Diyet polifenollerinin üç baskın grubu 

flavonoidler, lignanlar ve fenolik asitlerdir. Flavonoidler söz 

konusu olduğunda, monomerler (çayda bulunan kateşinler) ve 

polimerler (şarapta bulunan proantosiyanidinler) ayırt edilebilir. 
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Araştırmacılar, üzüm çekirdeklerinden elde edilen 

proantosiyanin açısından zengin özütün Bifidobacterium spp.'yi 

önemli ölçüde artırırken Enterobacteriaceae'yi azalttığını 

bulmuşlardır (Beam ve ark.,2021). Polifenollerin bağırsak 

mikrobiyotası üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar sınırlıdır 

(Kermperman ve ark.,2010). Kateşinin mikrobiyota ilişkisini 

inceleyen bir çalışmada (+)-kateşin maruziyeti, Clostridium 

histolyticum'un büyümesinde önemli bir azalma, Clostridium 

coccoides – Eubacterium rectale faydalı bakteri grubunun 

büyümesinde belirgin bir artış olmuştur. Escherichia coli 

üyelerinin büyümesini engellemiştir. Bifidobacterium ve 

Lactobacillus spp.’nin etkilenmeden kaldığı görülmüştür 

(Tzounis ve ark.,2008). Fenolik bileşiklerin bağırsak 

mikrobiyotası üzerindeki etkisine ilişkin en son çalışmaların 

kapsamlı incelemesinden sonra, fenolik bileşiklerin ve 

metabolitlerinin, aynı anda patojenlerin inhibisyonu ve yararlı 

bakterilerin uyarılması ile bağırsak mikrobiyal dengesini 

modüle ederek yararlı gastrointestinal sağlık etkilerine katkıda 

bulunduğu söylenebilir. Bu son çalışmalar, prebiyotik 

kavramının sindirilemeyen karbonhidratlarla sınırlı olmadığını, 

aynı zamanda prebiyotik etki gösterme yeteneğine sahip fenolik 

bileşikler için de geçerli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, 
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bir diyette fenolik bileşik açısından zengin gıdaların düzenli 

tüketimi, bağırsak mikrobiyotasını yararlı bir şekilde 

dengeleyebilmektedir (Ozdal ve ark.,2016). 

9. Probiyotikler, Prebiyotikler ve Sinbiyotikler 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) probiyotikleri “yeterli miktarlarda 

uygulandığında konakçıya sağlık yararı sağlayan canlı 

mikroorganizmalar” olarak tanımlamaktadır. Probiyotikler, 

insan bağırsak sağlığını korumak için iç mikrobiyotanın 

homeostazını iyileştirmek için sürekli olarak kullanılmaktadır. 

Sonuç olarak, asidik ortamda yaşayamayan zararlı bakteri sayısı 

azalır ve asidik ortamda iyi üreyen faydalı bakteriler çoğalarak 

bağırsak mikrobiyotasını dengeler (Kim ve ark.,2019). 

Probiyotiklerin insan organizmalarında çok sayıda faydalı işlevi 

vardır. Ana faydası, organizmanın normal işlevi için gerekli olan 

patojenler ve bakteriler arasında uygun dengeyi sağlayacak 

şekilde organizmada yaşayan mikrobiyotanın gelişimi 

üzerindeki etkisidir. Diğer bir işlevi de kontamine gıda ve 

çevreden gelen patojenik bağırsak mikrobiyotasının aktivitesine 

karşı koymaktır. Bu nedenle probiyotikler, Clostridium 

perfringens, Campylobacter jejuni, Salmonella Enteritidis, 

Escherichia coli, çeşitli Shigella türleri, Staphylococcus ve 
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Yersinia gibi patojenik bakterilerin gelişimini etkili bir şekilde 

inhibe edebilir (Markowiak ve Śliżewska 2017). Probiyotikler 

ayrıca bağırsak kolonizasyonunda ve erken bebeklik döneminde 

hümoral bağışıklığın olgunlaşmasında önemlidir. Bebeklerde ve 

çocuklarda akut bulaşıcı ishalin tedavisinde ve önlenmesinde 

faydalıdırlar; bu randomize, çift kör ve plasebo kontrollü 

çalışmalarda gösterilmiştir. Oral olarak uygulanan Lactobacillus 

rhamnosus GG'nin profilaktik kullanımı, bebeklerde hastane 

ishali, özellikle de hastane rotavirüs gastroenteriti riskini önemli 

ölçüde azaltmıştır (Peña 2007). Diğer çalışmalarda ise fermente 

gıdalardan arındırılmış bir diyet uygulamasının, konjenital 

immünolojik yanıtta bir azalmaya ve ayrıca dışkıdaki 

Lactobacillus sayısında ve dışkıdaki kısa zincirli yağ asitleri 

miktarında önemli bir azalmaya neden olduğunu göstermiştir. 

Ayrıca, diyetin iki haftasından sonra lökositlerin fagositik 

aktivitesinde azalma gözlendi, bu da organizmanın 

enfeksiyonlara karşı koruma yeteneği üzerinde olumsuz bir 

etkiye sahip olabileceği doğrultusundadır (Olivares ve 

ark.,2006). Prebiyotikler, bağırsak yolundaki seçici 

metabolizmaları yoluyla yararlı bir etkiye sahip olan, 

sindirilemeyen (konakçı tarafından) gıda bileşenleridir (Gibson 

ve ark.,2004). Tüm lifler prebiyotik olarak sınıflandırılamaz; 
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ancak çoğu prebiyotik diyet lifi olarak sınıflandırılabilir. 

Prebiyotik tüketimi, gastrointestinal mikrobiyotanın sağlık 

yararı için değiştirilebildiği bir diyet stratejisidir (Holscher 

2017). Prebiyotik kaynaklarından bazıları şunlardır: anne sütü, 

soya fasulyesi, inülin kaynakları (yer elması, hindiba kökü vb.), 

çiğ yulaf, rafine edilmemiş buğday, rafine edilmemiş arpa, 

sindirilmeyen karbonhidratlar oligosakkaritlerdir. İnülin ve 

pektin gibi prebiyotikler, ishalin yaygınlığını ve süresini 

azaltmak, inflamasyonu ve bağırsak bozukluğuyla ilişkili diğer 

semptomları hafifletmek gibi çeşitli yararları vardır  (Peña 2007, 

Pandey ve ark.,2015). Ayrıca, minerallerin biyoyararlanımını ve 

alımını arttırma, kardiyovasküler hastalığın bazı risk faktörlerini 

azaltma ve tokluk ve kilo kaybını teşvik etme ve böylece 

obeziteyi önlemede rol oynarlar (Crittenden ve ark.,2009).  

Prebiyotik maddeler, konakçının bağırsak ekosisteminde 

bulunan mikroorganizmaları seçici olarak uyararak bakterilerle 

rekabet etme ihtiyacını ortadan kaldırır. Ayrıca, prebiyotikler 

bağırsak pH'ının düşmesine neden olur ve bağırsakta suyun 

ozmotik tutulmasını sağlar. Bununla birlikte, aşırı dozda 

prebiyotik alımının şişkinliğe ve ishale yol açabileceği göz 

önünde bulundurulmalıdır (Markowiak ve Śliżewska 2017). 

Kalın bağırsakta prebiyotik fermantasyon sürecinde, asetik asit, 
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propiyonik asit, bütirat, SCFA, B12 ve K vitamini oluşur. Daha 

sonra bağırsak mukozası tarafından emilir ve vasküler ve 

lenfatik sistem tarafından organizmanın hücrelerine dağıtılır. 

Ortaya çıkan asetat ağırlıklı olarak kas hücreleri, böbrekler, kalp 

ve beyinde metabolize edilir. Propiyonat karaciğerde kullanılır 

ve ayrıca kolesterol sentezini baskılamak için bir öncüdür. 

Butirat, doğrudan hücre büyümesi ve bölünmesinin 

düzenleyicisi olarak hizmet ettiği bağırsak epitelinde metabolize 

edilir. Kısa zincirli yağ asidi üretimi, ortamın pH'ını düşürür, 

böylece bağırsak epitel hücrelerinin büyümesini ve hücre 

farklılaşmasını teşvik eder. Mikroflorayı yeniden destekler. 

Bağırsak mikrobiyotasının prebiyotikler tarafından uyarılması, 

bunların fermantasyon aktivitelerini belirler ve aynı zamanda 

konakçıya bir sağlık yararı sağlayan SCFA seviyesini etkiler 

(Hijová ve ark.,2019). Sinbiyotikler, bir sinerjizm biçiminde 

hem probiyotiklerden hem de prebiyotiklerden oluşan gıda 

bileşenleri veya diyet takviyeleri anlamına gelir (Tsai ve 

ark.,2019). Prebiyotikler, probiyotiklerin gelişmesini sağlayarak 

faydalı bakterilerin popülasyonu korunmaktadır. Çalışmalar, 

hem bu prebiyotiklerin hem de probiyotiklerin faydalarını 

sinerjiye dönüştürerek, sağlığımızın iyileştirilmesi için sindirim 

sistemindeki iyi bakteri sayısının arttığını göstermiştir. 
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Sinbiyotik bir gıdanın alınması, bağırsağın bakımı ile bağırsak 

metabolik aktivitelerinin modülasyonuna yol açar. Özellikle, 

kısa zincirli yağ asitleri, ketonlar, karbon disülfit ve metil 

asetatın beslenme periyodunu takiben önemli ölçüde artması, 

sinbiyotik gıdanın potansiyel sağlığı geliştirici etkilerine işaret 

etmektedir (Manigandan ve ark.,2012). Sinbiyotikler, 

nitrozaminlerin ve kanserojen maddelerin inaktivasyonunun 

yanı sıra istenmeyen metabolitlerin konsantrasyonlarının 

azalmasına neden olur (Markowiak ve Śliżewska 2017). Bir 

çalışmada sinbiyotiklerin, koliform organizmalarda azalma ile 

birlikte dışkı örneğindeki probiyotik bakterilerin, 

Bifidobacterium ve Lactobacillus sayısını artırmakla kalmayıp 

aynı zamanda test grubunda laktaz, lipaz, sukraz ve izomaltaz 

gibi sindirim enzimlerinin seviyesini de arttırdığı 

gözlemlenmiştir (Yang ve ark.,2005). Sinbiyotiklerin ayrıca 

kolonik mikrobiyotanın bileşimini değiştirdiği, bağırsak 

mukozasındaki enflamatuar süreçleri azalttığı, IBD'de remisyon 

sağlama, gezgin ishali önleme ve hastalarda genel yaşam 

kalitesini iyileştirme kabiliyetine sahip olduğu da öne 

sürülmüştür (Pandey ve ark.,2015). Ayrıca, bağırsak fonksiyonu 

ve endokrin sistem üzerinde önemli etkileri bildirilmektedir 

(Bayraktar ve Kotan, 2021a; Bayraktar ve Kotan, 2021b). 
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10. Dirençli Nişasta 

Nişasta, tüm polisakkaritlerin %80-90'ı oranında α-glukan, 

polisakkarit, amiloz ve amilopektin karışımı ile tüm canlı 

hücreler için önemli bir enerji kaynağıdır. Besleyici özelliklerini 

etiketlemek için nişasta, hızlı sindirilebilir, yavaş sindirilebilir 

ve dirençli nişasta olarak sınıflandırılır. Hızlı sindirilebilir 

nişasta, yutulduktan sonra kan şekeri seviyesinde ani bir artışa 

neden olan nişasta fraksiyonudur ve yavaş sindirilebilir nişasta, 

hızlı sindirilene kıyasla tamamen ince bağırsakta daha yavaş 

sindirilen bir nişasta fraksiyonudur (Yang ve ark.2017). Dirençli 

nişasta, sağlıklı bireylerin ince bağırsağında emilmeyen, kalın 

bağırsakta fermente olan nişasta kısmıdır (Dobranowski ve 

Stintzi 2021). Kısa zincirli yağ asidi konsantrasyonlarını artıran 

ve bağırsak pH'ını düşüren fermantasyon için iyi bir substrattır. 

RS'nin dört ana kategorisi vardır: RS1, tohum kabukları, mikrop 

vb. (tam tahıllar) mevcudiyetinden dolayı sindirim enzimlerine 

fiziksel olarak erişemez; RS2, nişasta konformasyonuna bağlı 

olarak enzimler tarafından erişilemez (örneğin, başlıca olarak a-

1,4 glikosidik bağlardan oluşan yüksek amilozlu mısır nişastası); 

RS3, retrograd nişastadır (örneğin, pişirilmiş ve sonra 

soğutulmuş makarna veya pirinç); ve RS4, sindirime dirençli 
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olacak şekilde kimyasal olarak değiştirilmiş nişastaları kapsar 

(Higgins 2014). Dirençli nişasta sadece düşük plazma 

kolesterolü ve trigliserit gibi hipokolesteromi üzerinde olumlu 

etki sağlamaz aynı zamanda yağ birikimini de engeller (Trinh 

2015). Venkataraman ve ark.(2016) yaptığı çalışmada dirençli 

nişastanın, kalın bağırsakta bütirat miktarının artmasıyla ilişkili 

olan mikrobiyomlar üzerinde yararlı bir işlevi olduğunu 

göstermiştir. Dirençli nişasta açısından zengin tam tahıllı bir 

tahıl gıda ürününün yutulmasının, endojen bağırsak 

hormonlarının salınmasını etkilediği ve sağlıklı orta yaşlı 

deneklerde yapılan randomize çapraz çalışmaya dayalı olarak 

iştah kontrolünü ve glisemik kontrolü iyileştirdiği gösterilmiştir 

(Yang ve ark.2017). 46 insan gönüllü üzerinde diyet 

müdahalelerini inceleyen başka bir randomize, çapraz çalışmada 

bir gruba RS2'den zengin bir diyet ve diğer gruba RS2'den zayıf 

bir diyet verildi. Araştırmacılar, RS2 diyeti grubunun 

Ruminococcus bromii, F. prausnitzii ve E. rectale'de 

zenginleştirilmiş bir mikrobiyotaya sahip olduğunu 

bulmuşlardır. Ayrıca, E. rectale'nin, başta bütirat olmak üzere 

SCFA'ların üretimi ile pozitif olarak ilişkili olduğunu 

bulmuşlardır. Benzer şekilde, RS2'nin bağırsak 

mikrobiyotasının bileşimi üzerindeki etkisini inceleyen başka 
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bir plasebo kontrollü çalışmada RS2'nin R. bromii ve E. 

rectale'yi önemli ölçüde artırdığı bulunmuştur (Beam ve 

ark.2021). 

SONUÇ 

İkinci beyin olarak da adlandırılan mikrobiyota insan sağlığı 

açısından oldukça önemlidir. Mikrobiyal türlerin, 

karbonhidratlar, proteinler ve yağlar gibi önemli diyet 

bileşenlerinin metabolizmasında yer alan bağırsak epitel 

hücrelerinin büyümesini ve gelişimini desteklemektedir. İnsan 

bağırsak florasının dengesizliğinin temelinde stres, 

enfeksiyonlar gibi birçok neden olmakla birlikte özellikle yanlış 

beslenme alışkanlıkları vardır. Bu nedenle, denge bozulursa 

bağırsak mikrobiyotasının tipi, kalitesi ve yapısı değişebilir. 

Disbiyozis durumunda yani mikrobiyata dengesinin bozulması 

sonucunda Tip 1 Diyabet, otizm, obezite gibi birçok sağlık 

problemiyle karşı karşıya kalınabilir. Mevcut çalışmalardan yola 

çıkarak yeterli ve dengeli beslenmenin mikrobiyota başta olmak 

üzere birçok hastalığın önüne geçilebileceğini söyleyebiliriz. 
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GİRİŞ 

‘Otizm’ ya da ‘otistik’ kelimeleri yunanca kökenli autos 

kelimesinden türer ve bu kelimeler ben, öz, kendi 

anlamlarına gelir. Otizm kelimesini ilk olarak Psikiyatrist 

Eugen Bleuler taradfından dış dünyadan kendini 

koparmak ve ben merkezli düşünmeyi vurgulamak için 

kullanmıştır. DSM-5 tanımına göre otizm spektrum 

bozukluğu (OSB), doğumdan sonraki ilk yaşlarda  görülen 

nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizim ilk olarak 1943 

yılında Leo Kanner tarafından ortaya atılmış ve 

başkalarıyla biyolojik ve sosyal teması reddederek 

duyusal temasta bir yetersizlik olarak tanımlan bir 

hastalıktır (Christensen; 2020). OSB etiyolojisi kesin 

olmamakla beraber genetik ve çevresel etkilerin bir arada 

rol oynadığı hafif ve şiddetli arası bir spektrumla kendini 

gösteren nörogelişimsel bir bozukluktur (Dınure; 2022). 

 

OSB’de tanı aşamasında öncelikli önemli konu detaylı ve 

geçmişe dönük anamnez alınmasıdır. Ailelere burada 

düşen görev çocuklarını bu dönemde daha yakından 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Christensen%20D%5BAuthor%5D
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gözlemleyerek her şeyi deftere kaydetmeleridir. Süreç eş 

zamanlı olarak çocuk psikiyatrlarının ve çocuk 

nörologlarının çocuklardaki dil-konuşma-işitme testlerini 

yaptırıp değerlendirerek tanıya karar vermeleri ile devam 

etmektedir. (Rakap;2017).  

DSM-IV tanımına göre otizm spektrum bozukluğu 3 

kategoride incelenmiştir. Tanının konulabilmesi için bu üç 

kategorinin her birinden en az 2 tanesini karşılıyor 

olmalıdır.  

A KATEGORİSİ 

1-Toplumsal Etkileşimde Nitel Bozulma  

-Duygusal karşılık vermede yetersizlik(göz göze 

gelmemek, yüz ifadesi takınmama vb.) 

-Sözel iletişim becerilerinde yetersizlik olması 

-Sosyal ilişki yürütmede yetersiz olması 

-Çevresindeki olaylara duyarsız kalması. 

 

2-İletişim Kurmada Nitel Bozulmalar 

-Konuşulan dilde gelişmemesi ya da geç gelişmesi ve bu 

yetersizliği mimik ya da el-kol hareketleriyle 

tamamlamaya çalışmaması) 
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-İletişimi başlatma ve sürdürmede kesin bozuklukların 

olması 

-Kendine özgü bir dil kullanma ya da sürekli tekrar eden 

hareketler kullanması 

-Gelişimine uygun olan imgesel ve toplumsal oyunları 

oynamaması 

 

3-Sürekli Kendini Tekrar Eden Sınırlanmış Davranışlar 

Rutin hareketlerinden ve alışkanlıklarından 

vazgeçememek 

-Sınırlanmış ilgi alanları (örneğin; Eşya parçalarıyla hiç 

sıkılmadan sürekli oynamak) 

-Tekrarlayan motor hareketler( el çırpmak vb.) 

B KATEGORİSİ 

Bu kategoride çocukta 3 yaştan önce bir gelişim 

bozukluğu ya da yaşıtlarına bakarak olması gereken bir 

işlevselliğin olmamasıdır. 

-İmgesel ya da sembolik oyun oynamama 

-Toplumsal etkileşim olmaması 

-İletişimde kullandığı dilin kendine özgü olması 
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C KATEGORİSİ 

-OSB’ nin rett bozukluğundan ayırt edilmesi gerekir 

NOT: DSM-IV-TR kriterlerine göre rett sendromu genetik 

altyapısı nedeniyle artık otizm tanısına dahil 

edilmeyecektir. 

OTİZM ALT TİPLERİ 

ASPERGER SENDROMU 

Otizmin daha hafif bir tipidir. Dil ve gelişim bozukluğu 

yaşamamasına rağmen iletişim kurmada yetersizlikler 

mevcuttur. Aşırı detaycıdırlar ve yüksek zeka seviyeleri 

sayesinde bilgiçtirler. Takıntılıdırlar ve beden dilini 

kullanmada zorlanırlar (Girli;2007) 

ÇOCUKLUK ÇAĞININ DEZENTEGRATİF 

BOZUKLUĞU 

Bu çocukların gelişimleri 2 yaşa kadar çok iyi seyreder. 

Hastalığın başlama süreciyle beraber hızla geliştirdiği 

davranışları kaybeder. Bu çocuklar bu süreçte öğrendiği 

kelimeleri unutur, hiperaktiftir, tuvalet kontrolünü yitirir 

ve huzursuzdur. Zihinsel kayıplar, epilepsi nöbetleri eşlik 
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edebilir. Ağırlıklı olarak erkeklerde görülür 

(Sanberk;2013). 

RETT SENDROMU 

Bu bozukluk kız çocuklarında görülmektedir. Çocuklar 6-

18 aya kadar normal bir gelişim gösterir. Bu aylardan 

sonra çocukta solunum sıkıntıları baş çevresi büyümesi 

eşlik eder. Çocuk el becerilerini, çiğneme becerisini 

kaybeder ve derin nefesler(hiperventilasyon)  başlar. 

Sosyal iletişimi bozuktur. İlerleyici zeka geriliği 

görülmektedir (Liyanage ve Rastegar; 2014,;Kyle ve ark., 

2018) 

ATİPİK OTİZM (HAFİF OTİZM TİPİ) 

Otizmde tam tanısı konulamayıp şüpheli durumlarda 

kullanılan tanıdır. Hem sözel hem de sözel olmayan 

iletişim kurmakta güçlük çekerler. Basmakalıp davranış 

sergilerler. Belli konulara ve eşyalara aşırı bağımlılık söz 

konusudur. Kısaca asperger sendromunun bazı belirtilerini 

gösterirken bazılarını göstermeyen hastalara konulan 

tanıdır. (Arslan ve İnce; 2015). 
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Otizm yaygınlığı hızla artmaya devam etmektedir. 2005 

yılında yapılan kapsamlı bir inceleme, otizm spektrum 

bozukluklarının prevalansının 10.000'de 60 olduğunu 

saptamıştır. Daha sonra 2007 yılında 150 çocukta 1, 

2009’da ise 110 çocukta bir yaygınlığı saptanmıştır. 

(McPartland ve Volkmar, 2012). 

Son ulusal anketlerde otizm ölçütlerine göre 3-17 yaş 

çocuklar arasında eski-yeni tanı alan çocuk sayısı %2-3 

arasındadır. Otizm ve gelişimsel yetersizlikleri izleme 

merkezi (ADDM) tarafından seçilen sekiz yaşındaki 

ABD’li çocukların 2000-2014 yılları arasındaki veriler 

gözden geçirildiğinde 2000 yılında %6,7 iken 2014 yılında 

bu oran %150 artmıştır. ABD’deki son çalışmalar otizmli 

çocukların %3 olduğunu göstermektedir. OSB oranları 

erkeklerde kadınlardan 3 kat daha fazla görülüyor 

(Christensen 2020; Doreswamy ve ark.2020; Bölte ve 

ark., 2018).  

Dünya sağlık örgütüne göre (2019); otizm, 1000 çocukta 

1'den daha az prevalansı gösteririken, bugün tahmini oran 

160'ta 1'dir ve önümüzdeki yıllarda artması olasıdır.Otizm 

spektrum bozukluğu olan çocukların kardeşlerinde bu 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Christensen%20D%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Doreswamy%20S%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=B%C3%B6lte%20S%5BAuthor%5D
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hastalığın görülme ihtimali %2 ila %4 

oranındadır.(Chaste; 2022). 

Otizm spektrum bozukluğu etiyolojisi tam olarak 

anlaşılamamıştır. Bu nedenle çalışmalar hala sürmektedir. 

Son çalışmalar otizm nedeninin genetik risk faktörleri 

yanında çevresel risk faktörlerinin eşlik ettiğini heterojen 

etiyolojiye sahip nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu 

savunurlar (Bölte ve ark.,2018).  

OSB için kalıtsallık tahminleri %38 ila %55 arasında  

%95'e kadar değişirken, son ikiz ve aile çalışmalarında  

kalıtımın daha önce düşünülenden daha küçük bir rol 

oynadığını ve çevresel faktörlerin daha büyük bir rol 

oynadığını ortaya koymaktadır (Bölte ve ark,2018; Tick 

ve ark.;2016). 

Epigenetik çalışmalar sonucunda ise otizmli çocuklarda 

görülen tek-gen polimorfizmidir ve tek gen 

polimorfizmlerinde gende bozukluk ya da mutasyon 

yoktur genin kalitesi bozuktur ve enzimleri tembel çalışır. 

(Yasho;2009; Kinney;2010). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chaste%20P%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=B%C3%B6lte%20S%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=B%C3%B6lte%20S%5BAuthor%5D
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Bebeğin anne karnında yetiştiği ortam otizmin 

oluşumunda önemli risk faktörüdür. Annenin sigara ve 

alkol kullanması, diyabet, hipertansiyon, annenin 

gebelikte geçirdiği enfeksiyon hastalıkları, annenin 

gebelik sırasında maruz kaldığı stres, annenin gereksiz ve 

doktora danışılmadan kullandığı ilaçlar, obezite, ebeveyn 

yaşlarının ileri olması, gebelikler arası zamanın kısa 

olması, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve çevresel 

toksik  maruziyetler(hava kirliliği, ağır metaller, 

pestisitler, organik kirleticiler, valproat, talatomid) 

mineral-vitamin eksiklikleri (d vitamini, folat 

demir,çinko, bakır vb.), gebelikte  kızamıkçık 

enfeksiyonu, gebelik sürecinde kanama, düşük doğum 

ağırlığı, yenidoğan koplikasyonları, erken doğum gibi 

etmenler otizmin çevresel risk faktörleri arasındadır 

(Christensen, 2020; Bölte ve ark., 2018). 

Otizm spektrum bozukluğu nedenleri için Sidney M. 

Baker ; 

-Antibiyotik kullanımının son zamanlarda artması 

-Cıva ve alüminyum vb. ağır metal yüklerinin artması 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=B%C3%B6lte%20S%5BAuthor%5D
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-Çocuklara uygulanan tekli aşı sisteminde karma(çoklu) 

aşı sistemine geçilmesi 

-Dünyadaki toprakları fakirleşerek meyve ve sebzelerdeki 

vitamin-mineral içeriğinin azalması 

-w-3 takviyesi kullanımı ve w-3 diyet kaynakları 

tüketiminin azalması 

-ilaç, toksin ve organik kirletici kullanımının  artmasını 

sorumlu tutmuştur. (Aydın ve Kınacı, 2021). 

Bir meta-analiz çalışmasında 27 gözlemsel çalışmanın 

incelenmesi sonucunda otizmli çocukların ebeveynleri 

yaşlarına göre sınıflandırılmış ve en küçük yaştaki 

ebeveynleri içeren grupta düşük otizm riski bulunmuştur. 

Ayrıca, en yüksek ebeveyn yaşı kategorisinde, anneler ve 

babalar için sırasıyla 1.41 (%95 GA 1.29–1.55) ve 1.55 

(%95 GA 1.39–1.73) ile çocuklarında artan otizm riski ile 

ilişkilendirildi. Çalışmalar tekrar incelendiğinde babanın 

yaşının 10 yıl azalması, otizm riskinde %26 azalma ile 

ilişkilendirilirken (0,74, %95 GA 0,64–0,86). Anne 

yaşında 10 yıllık bir artış, %18 daha yüksek otizm riski ile 

ilişkilendirilmiştir (1.18, %95 GA 1.10–1.26)  (Wu ve 

ark.,  2017; Köksal, 2021). 
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OTİZMİN OLUŞUM MEKANİZMASI 

Otizmin başlıca nedenleri; tek-gen polimorfizmleri, 

vücutta ağır metal yükleri, kimyasal toksik maddeler, 

antibiyotik kullanımları, enfeksiyonlar(candida, kene, 

pamukçuk, streptococcus, kızamık vb.),  bebeğin herhangi 

bir evrede oksijensiz kalması otizm için risk faktörleri 

arasındadır. (Stokstad, 2001; Shaw, 2002).  

Genetik yönden zayıf doğan çocuklar ağır metaller, 

antibiyotik kullanımı, toksinler ve enfeksiyonlar gibi 

çevresel etmenlerle başa çıkamayınca vücutta zayıf tek-

gen polimorfizmleri giderek daha çok tembelleşir ve otizm 

tablosunu ortaya çıkartır. Bu tablo geliştiğinde otizmliler 

diyetle aldıkları proteinleri (kazein, glüten vb.) bağırsak 

sıvılarının ve enzimlerin azlığı nedeniyle sindiremez ve 

bağırsaklardan tam olarak sindirilmeden çıkarak beyinde 

morfin etkisi (kazemorfin-gluteomorfin) yaratır bu 

duruma sisli beyin tablosunu ortaya çıkartır (Khogeer, 

2022; Aydın ve Kınacı, 2021). 

Bağırsak florası bozularak, bağırsaktaki patojen bakteri 

sayısı artar. Toksinler ve patojenlerin metabolizmadaki 
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artıkları, sindirim sisteminde meydana gelen ve tüm 

sistemlere yayılabilen enflamasyon oluşturur. Bağırsak 

mikrobiyomunun bozulmasının(disbiyozis) ardından 

taşıyıcı proteinlerde aksaklıklar meydana gelir. 

Sonucunda ise yağların sindiriminin yetersiz olmasına 

bağlı yağda eriyen vitaminlerde  eksiklikler (A,D,E,K) 

vücuda alınmasına rağmen  yetersizlikleri gelişir. Vücutta 

meydana gelen inflamasyon sonucu; enzimatik 

reaksiyonlarda zayıflama, sinir iletimlerinde aksaklıklar, 

hormonel aksaklıklar, alerjiler ve toksinlerin vücuda 

zararları meydana gelir (Aydın ve Kınacı, 2021). 

Dünyadaki toksin sayısı her yeni kimyasal üretimiyle ve 

gıda katkı maddeleriyle birlikte artmaktadır ve bununla 

doğru orantılı olarak insanların sağlığı zarar görmektedir. 

Çevre kimyasalları(kuşun, pestisit vb.), hava 

kirliliği(otoyola daha yakın oturmak vb.) kalıcı organik 

kirleticiler, böcek ilaçları, endüstriyel kimyasallar vb. 

kalıcı olmayan organik kirleticiler(ev veya kişisel bakım 

ürünleri vb.) ,paketli gıdalar (koruyucu tatlandırıcı vb.) en 

çok maruz kaldığımız toksinlerdendir (Lyall, 2014). 
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Toksinler insan vücudunda inflamasyona neden olarak 

bağışıklık sistemini tahrip ediyor, enzim sistemlerini 

çökertiyor ve daha kötüsü olan kanser ya da doğuştan 

uzuv-organ eksikliklerine neden oluyor. Toksinleri tolere 

edilebilme kapasitesi yaşla doğru orantılı artıyor, bu 

nedenle küçük çocuklar hatta anne karnındaki fetüsler 

toksinlerden daha fazla etkileniyor. Toksinler vücutta yağ 

hücrelerine tutunuyorlar ve en yağlı organ olan beyin daha 

fazla toksin depoluyor. Bu nedenle toksinler sisli beyin 

dokusu denilen tabloyu oluşturarak  nörolojik hastalıklara 

neden olurlar (Baker; 2013 ; Srikantha, 2019). 1998 

yılında  Edelson ve Cantor 56 otizmli çocuğu 

incelemiş ve 56 çocukta da ağır metal yükü saptamıştır. 

Sonuçlara göre 56 çocuktan 55 çocuğun karaciğeri 

detoksifikasyon görevini tam olarak yapmıyordu. Bu 

toksinlerin başlıcaları bir önceden bahsedildiği gibi böcek 

ilaçları, tarım ilaçları, dezenfektan gazlar, antibiyotikler, 

deodorantlar ve çok sayıda aromatik ve alifatik 

solventlerdir.(Edelson and Cantor; 1998)  

İnsan vücudu demir, kobalt, bakır, mangan, molibden ve 

çinko gibi iz elementlere çok az miktarlarda ihtiyaç duyar 
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ve toksik dozları organizmaya zarar verir. Kurşun, cıva, 

uranyum gibi ağır metallere vücudun ihtiyacı yoktur ve 

birikerek vücudu ağır toksin altında bıraktıkları için  

hastalıklara yol açarlar. Alüminyum  ağır metal değildir 

ancak vücutta birikir. Vücutta toksin biriktikçe 

detoksifikasyon enzimlerinde fonksiyon bozulmalarına 

yol açarak vücut için çıkmaz bir hal alır (Aydın ve  

Kınacı;2021). Güney Korede 106 otizmli-320 sağlıklı 

çocukların annelerinin ne kadar toksik madde maruziyet 

seviyelerine bakılmış ve sonuç ise otizm çocukların 

annelerinin maruziyet seviyesi anlamlı derecede fazla 

çıkmıştır. (Kim ve ark., 2010). 

Otizmli Bireylerde Sağlık Sorunları 

1-Mide-Bağırsak Sorunları ve Mikrobiyota 

OSB'li çocuklar çoğu zaman belirli türde yiyecekler 

yemekte istikrarlı davranırlar, bu nedenle diyette 

dengesizlikler sonucu gastrointestinal (Gİ) sorunlar 

meydana gelir. Çocuklar besinleri tam çiğneyemediği 

sebebiyle sindirim sorunlarına yol açabilir. Mikrobiyota-

bağırsak-beyin ekseni, bağırsak ve beyin arasındaki çift 

yönlü bilgi alışverişi fizyolojik bağlantıyı tanımlar. 
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Otizmli çocukların yaklaşık %46-89'unun beslenme 

sorunlarına maruz kaldığı görülmektedir (Sharp at 

all;2013). Otizm spektrum bozukluğu yaşayan bireylerde 

görülen gastrointestinal(Gİ) sorunlar;  kronik kabızlık, 

ishal, karın ağrısı, kanlı dışkı, kusma ve şişkinlik, bağırsak 

yolundaki iltihaplanma, tahriş, geğirme vb. belirtilerdir 

(Narasingharao, 2016). Otizmli bireylerde Gİ 

bozuklukların en çok görülen yandaş hastalık grubu 

olmasının sebebi dengesiz bir mikrobiyota(disbiyozis)dir. 

Gastrointestinal sorunlar, bağırsak bakterilerindeki koloni 

değişikliği ile ilişkili olabilir. OSB'li hastalarda bağırsak 

bariyeri ve kan-beyin bariyeri (KBB) etkilenir. Tam 

anlamıyla sindirilmemiş olan peptitler, proinflamatuar 

sitokinler ve toksinler kan dolaşımıyla KBB'yi geçerek 

merkezi sinir sistemine(MSS) gelir. Bu elementlerin 

beyinde birikmesi sonucunda nörotoksisitenin meydana 

gelmesiyle beyin artık normal fonksiyonunu yerine 

getiremez ve otizm benzeri nörolojik bozukluklara neden 

olur (Başpınar ve yardımcı, 2020). 

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Narasingharao%20K%5BAuthor%5D


111 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

Vitamin-Mineral Eksiklikleri 

Bağırsakta görülen bozukluklar vücutta vitamin-mineral 

eksikliklerini meydana getirir. Bu vitamin ve minerallerin 

birçoğu, vücudumuzda çok sayıda biyokimyasal 

enzimatik reaksiyon için koenzim ve nörotransmitter 

görevi üstlenir. Vitamin-mineral eksiklikleri enzim, 

hormon veya diğer sitemlerin mekanizmasında bozulmaya 

yol açar ve vücutta normal çalışan sirkadiyen 

fonksiyonunda aksaklıklar ortaya çıkar. Otizmde en çok 

görülen vitamin eksiklikleri; C, B6, B12, D iken en çok 

görülen mineral eksiklikleri ise; selenyum, lityum, 

çinkodur. Ayrıca yağ asidi eksiklerinden en çok omega-

3(w-3) eksikliği görülür (Adams ve ark., 2022; Robea ve 

ark., 2020). 

Mikrobiyota Bozuklukları 

Araştırmalar OSB hastaları ile beslenme düzeni ve 

beslenme üzerinde doğrudan ya da dolaylı bir etkiye sahip 

olan bağırsak mikrobiyomu arasındaki ilişkiyi de 

göstermiştir (Sharp ve ark.; 2013). Otizmli çocuklar 

bağırsakta yaşayan yararlı mikroplar ve patojenik 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Adams%20JB%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Robea%20MA%5BAuthor%5D
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mikroplar arasındaki dengesizlik ile karakterize edilen 

bağırsak disbiyozundan muzdariptir. Bu patojenik 

bakteriler tarafından üretilen opioid peptidler gibi 

nörotoksik ve sitotoksik moleküller, sızdıran bağırsak 

nedeniyle kan dolaşımına girerek doku hasarına ve GI 

iltihabına neden olan bağışıklık mekanizmasını aktive 

eder. Ek olarak, bu toksik moleküller beyindeki 

nörotransmitter fonksiyonunu etkileyerek, sosyalleşmede 

azalma, ağrıya tepkide azalma, anormal dil ve kendine 

zarar verme veya tekrarlayıcı davranışlar gibi davranış 

kalıplarında anormalliklere yol açarak kafa karışıklığına, 

deliryuma ve hatta komaya yol açabilir. (Martin ve ark.; 

2018). 2017'de Kang ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 

disbiyosiz tedavisinde, mikrobiyota naklinin kabızlık 

semptomlarında, ishalde, hazımsızlıkta, karın ağrısında ve 

davranışta önemli bir iyileşme gösterdiği görülmüştür. 

(Doreswamy ve ark., 2020). 

Otizm ve Uyku Bozukluğu 

Otizimli çocuklar uykuyu başlatma sürdürme konusunda 

çok başarısızdırlar. Uyku ve otizm arasındaki ilişkiyi 

araştıran çalışma sayısı az olsada bu çalışmalar sonucunda 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Doreswamy%20S%5BAuthor%5D
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otizmli çocuklarda uyku bozuklukları yaygındır. 

Uykularının bozulma nedenleri vücutlarındaki melatonin 

hormonunun düşük olmasından kaynaklanır. Bunun 

yanında mide-bağırsak sorunundan kaynaklanan 

rahatsızlıktan da kaynaklanabilir (Heijden ve ark., 2017). 

Uykunun bozulmasıyla gündüz davranış bozuklukları ve 

kaygı-stres kaçınılmaz olur ve bu durum otizm belirtilerini 

şiddetlendirir. OSB’li çocuklarda oluşan uyku 

bozuklukları; yatağa gitmeyi reddetme, gündüz uyku hali, 

uykusuzluktan dolayı huzursuz davranışlar, uyku apnesi 

vb. görülür. Çocuğun uyku düzeninin olmaması tüm 

ailenin uyku düzenini bozar ve hem ebeveynler hem de 

çocuk gün boyu strese maruz kalır. Narasingharao, 2016). 

Otizm ve Obezite 

Obezite popülasyonu dünya da hızla artmaya devam 

etmektedir. Obezite aşırı yağ kütlesinin artmasıyla 

komordite hastalıkları (diyabet, hipertansiyon, kolesterol 

vb.) meydana getirsede son çalışmalarda bağışıklık 

sisteminin düşmesiyle vücutta otoimmun hastalıklara 

neden olduğu ve yağlara tutunan toksinlerin beyinde 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=van%20der%20Heijden%20KB%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Narasingharao%20K%5BAuthor%5D
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birikmesi nedeniyle sisli beyin ile beraber nörobilişsel 

hastalıklara neden oluyor ve bu hastalıklardan biri otizm 

spektrum bozukluğudur. OSB’li çocukların besin 

seçimleri  yüksek kalorili, yüksek karbonhidratlı, nişasta 

içeren ve sodyum oranı yüksek, besin değeri az olan 

besinlerden yana olurken meyve, sebze ve proteini 

reddettiklerini, fiziksel aktivitelere katılmayı çoğunlukla 

kabul etmedikleri görülmüştür. Bu nedenle birçoğu 

obezdir ya da obeziteye adaydır (Sadowska, 2011 ; Levy; 

2007). 

OTİZM TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

Otizmli çocukların erken tanıda tedavi yöntemleri 

Senerman (2019)’a göre 3 e ayrılır; Bunlardan birincisi 

“Gelişim Temelli Müdahaleler” ikincisi “Sosyal Beceri 

Müdahaleleri” ve son olarak üçüncüsü “Davranışçı 

Müdahaleler”dir. Gelişim Temelli Müdahaleleri: Erken 

dönem bebeklerin sosyal çevreye alışma sürecine ve çevre 

ile koordinasyon sağlamasına katkı sağlamak için yapılan 

müdahalelerdir. Örneğin bebeğin göz koordinasyonu 

kurmasında yardımcı olurlar. Litarütürde bu müdahaleleri 

özenle yapan annelerin bebekleriyle bir iletişim ağı 
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kurdukları ve ortak bir dil edindikleri gözlemlenmiştir. 

Sosyal Beceri Müdahaleleri: OSB’li bireyler ortak 

etkinliklere ayak uyduramadıkları için zorlanırlar. Sosyal 

beceri müdahaleleri çocukların yaşıtlarıyla iletişim 

eksikliğini ve oyun becerisini geliştirmek üzerine 

çalışmalar yapar. Sosyal beceri müdahalelerinin başarılı 

olması; oyun içinde gülümseme, göz kontağı kurma, soru 

sorma-cevap verme gibi tepkilerle anlaşılmaktadır. Erken 

çocukluk dönemi başlanması çok önemlidir. 

DAVRANIŞÇI MÜDAHALELER 

1960’da Ivan Pavlov yaklaşımı baz alınarak 

oluşturulmuştur. Bugünkü gelişim aşamaları göz önüne 

alınarak yapılır. 2 şekilde yapılabilir. İlk olarak sözel 

Davranış, sosyal, çevre etkileşimini iyileştirmeyi hedefler. 

İkincisi ayrık denemelerle öğretmedir ve masa başında 

yanlış yapılmadan birebir eğitim formatıdır. 
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İLAÇLAR 

Hem otizm için hem de otizmin yanında getirdiği 

psikiyatrik hastalıkların tedavisi için antipsikoterapik 

ilaçlar kullanılmaktadır (Köksal, 2021). 

ÖZEL EĞİTİM 

MEB yönetmeliğine göre OSB’li bireyler normal 

sınıflarda ya da özel eğitim sınıflarında ya da kaynaştırma 

sınıflarında eğitim görmektedirler ve aynı zamanda 

rehabilitasyon merkezlerinden yararlanılmaktadır (Özkan 

ve ark., 2015). 

BESLENME TEDAVİSİ 

Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklarda hastalığın 

etyolojisi araştırıldıkça beslenme yanlışlarının ve çevresel 

toksik maruziyetin katkısınında olduğu son verilerde 

doğrulandı.  OSB’li bireyler için özel diyetler 

oluşturularak etkisi ölçülmeye başlanılmıştır 

(Modabbernia, 2017). 
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Otizmli çocuklar besin seçimlerinde yüksek enerjili, 

yüksek karbonhidratlı ve sodyum oranları yüksek besinleri 

tercih ettiklerinden dolayı metabolizmada değişikliklerle 

birlikte oksidatif radikallerin birikmesine neden olarak 

zihinsel ve fiziksel bozulmalara yol açarlar. Çocukluk 

dönemi edinilen sağlıksız beslenme alışkanlıkları ergenlik 

ve yetişkinlik döneminde yandaş hastalıklara yüksek kan 

yağları (trigliserit, kolesterol vb.), diyabet, sıvı-elektrolit 

dengesizlikleri ve kardiovasküler hastalıklara  neden olur. 

Ebeveynler öfke krizleriyle ve ataklarla başa 

çıkamadıkları için çaresizce yemeği yemesine izin 

verirler. Otizm gibi nörogelişimsel bozuklukları olan 

çocuklar genel popülasyona kıyasla yeme bozukluğu ile 

birlikte kendini gösteren en yaygın popülasyondur. 

(Croall, 2021). 

Otizmli bireyler sağlıklı beslenme kavramını tam 

anlayamadıkları  ve beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyi 

reddettikleri için otizmli bireylere ve bireyin bakımıyla 

ilgilenen aile fertlerine sağlıklı beslenmeyi öğretmek 

diyetisyenin görevidir. Curtin ve ark. çocukların sağlıklı 

ve temiz beslenme alışkanlığı kazanmaları için yemeğe 
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aile ile oturması, yemekte aile ile sohbet etmesi, yemek 

sırasında telefon, laptop, telefon vb. elektronik bir cihaz 

ile oynamayarak dikkatini tamamen tabağına vermesi 

gerektiğini tartışmıştır. (Doreswamy, 2020). 

Kazeinsiz-Glütensiz Diyet 

Otizmli bireyin mikrobiyotasındaki dengesizlik nedeniyle 

bağırsak bariyeri bozulur ve sızdıran bağırsak resmiyle 

karşı karşıya kalırız. Sızdıran bağırsak modelinde 

dolaşıma, sindirilmeyen ve kana geçmemesi gereken 

moleküller  geçerek kan beyin bariyerini (KBB) aşıp 

beyine ulaşarak nörotoksisiteye neden olur. 1980’de ilk 

defa glüten ve kazein proteinlerinin vücutta OSB benzeri 

yanıtlara neden olduğu bildirildi. Araştırmalarda en çok 

immun yanıta neden olan moleküllerden biri kazeindir ve 

OSB’li bireylerin üçte birinde çölyak hastalığı tespit 

edilmişir OSB hastalarında kazeinsiz-glütensiz diyet 

uygulanmasının  nedeni sızdıran bağırsaktan glüten ve 

kazeinin dolaşıma girerek beyinde morfin benzeri yapılara 

(glutemorfin ve kazemorfin) dönüşmesidir (Croall ve 

Hoggard, 2021). 
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Reichelt ve ark. tarafından yapılan bir araştırma 

sonucunda, glüten ve kazeinin benzer bir kimyasal yapıya 

sahip olduğunu göstermiştir. Bu benzerlikten dolayı, bir 

kişinin ikisinden birine duyarlılığı varsa, bu duyarlılıkların 

vücutta eşit tepkiye neden olmasa bile her ikisine birden 

duyarlılığının olduğu varmış gibi davranılır. Glüten ve 

kazein yeterince sindirime uğramaması nedeniyle beyinde 

kazemorfin ve gluteomorfin yapılarına çevrilerek doğum 

sonrasında otizm, şizofreni ve psikoz dahil olmak üzere 

çeşitli bozukluklara yol açtığına veya şiddetlendirdiği 

kanısına varılmıştır ( Reichelt, 1991). 

Yetersiz bir şekilde metabolize olan süt ve buğday  

proteinlerinin bağırsak bariyer duvarından vücut 

sistemlerine geri emilim sonucu geçerek peptitlere 

parçalandığı iddia edilir. Bu peptitlerin, opioid 

reseptörlerine bağlanarak biyolojik olarak aktif hale 

gelebileceği ileri sürülmektedir. Ortaya çıkan opioid 

fazlalığının otistik spektrum bozukluklarında belirtilen 

davranışlara yol açtığı düşünülmektedir. Çocuk ya da 

yetişkin OSB hastalarının gösterdikleri farklı davranış 

şekillerinin süt ve buğday proteininden kaynaklandığı 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4164915/#R29
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düşünülmektedir (Reichelt, 1994 ). Gösterilen çeşitli 

davranışsal zorluklara ek olarak, iletişim yeteneği ile 

sosyal ve bilişsel işleyişin benzer şekilde etkilendiği ileri 

sürülmektedir (Knivsberg, 2002). Knivsberg ve ark., 

glüten ve kazeinden türetilen peptitlerin, beyin 

olgunlaşması, sosyal etkileşim ve öğrenme üzerinde 

olumsuz bir etkiye sahip olduğunu tartışmışlardır. Bu 

nedenle, uygun diyetlerin otizmli bireylerde öğrenmeyi, 

sosyal davranışı, bilişsel işleyişi ve iletişim becerilerini 

kolaylaştıracağını varsayıyorlar (Knivsberg, 1995). 

Zanowska ve ark. (2018)’nın önerdikleri karbonhidrat 

içermeyen keton diyetini teröpatik bir diyet olarak 2018 

yılında otistik bir çocukta deneyimledi ve otizmli çocukta 

odaklanma süresi arttı, iletişim becerileri gelişti, korku ve 

kaygı düzeylerinin azalması gibi önemli sonuçlar ortaya 

çıkmıştır (Doreswamy ve ark., 2020). 

Ketojenik Diyet 

Ketojenik diyet proteini sınırlı karbonhidratı çok kısıtlı 

yağdan zengin (yaklaşık olarak %80 yağ, %15 protein ve 

%5 karbonhidrat) bir diyet örüntüsüdür. Beyin öncesinde 

glukoz ile çaşırken ketojenik diyet ile keton cisimciklerini 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4164915/#R53
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4164915/#R2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4164915/#R24
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(asetoasetat, beta hidroksi butirat) kullanarak vücut 

ketozis tablosuna giriyor. Epilepsi otizm spektrum 

bozukluğunun en sık görülen komordite hastalığıdır. Bu 

nedenle ketojenik diyet  komorditeyi kontrol altına alır ve 

aynı zamanda diyette kazein ve glüten de sınırlandığı için  

otizmde  iyileşmeler meydana gelir (Liv ve ark., 2014 

;Napoli ve Giulivi, 2014). Bir çalışmada 4-10 yaş arası 30 

OSB hastası çocuğa 6 ay boyunca ketojenik diyet 

uygulandı. 6 ay sonunda çocuklardan 18’i otistik 

davranışlarda iyileşme gösterdi (Herbert, 2013). Başka bir 

çalışmada OSB ile beraber yandaş epilepsi hastası olan bir 

çocuğa 14 ay boyunca ketojenik diyetle beraber kazeinsiz-

glütensiz diyet uygulanmış ve sonucunda çocukta  

gelişmiş bilişsel fonksiyonlar, dil işlevi, sosyal beceriler 

ve nöbetelerde iyileşmeler sağlanmıştır (Evangeliou ve 

ark., 2003). 

Özel Karbonhidrat Diyeti 

Özel karbonhidrat diyet (ÖKD) modelinde karbonhidratın 

vücutta emilim sıkıntıları baz alınarak, kompleks 

karbonhidratlar en aza indirilirken  basit karbonhidratlar 

diyetten tamamen çıkartılır. Bu diyet bazı inflamatuar 
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bağırsak hastalıklarında, çölyak tedavisinde ve otizm için 

tedavi edici bir diyet modeli olarak kullanılır. (Cohen ve 

ark., 2014).  Diyetin kullanım amacı; bağırsakların 

bozulan bariyerini onarmak, bağırsaklardaki 

mikroorganizma dengesini kontrol altında tutmak, 

patojenlerin beslendiği karbonhidrat kaynaklarını diyetten 

çıkartarak bağırsak florasını düzenlemektir. Bu diyet 

modelinde fermente gıdalar(özellikle ev yapımı 

ekşiyebilen yoğurt) ve protein kaynakları olan et grubu 

besinler önerilir (Önal ve Uçar, 2017). 

Feingold Diyeti 

1995’te Benjamin Feingold tarafından ortaya atılmıştır. 

Feingold diyeti gıda katkı maddeleri olan renklendirici, 

tatlandırıcı ve koruyucularla beraber doğal olarak oluşan 

salisilatlardan dolayı alerji hastalıkları, dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğunu (DEBH)  tetiklediği öne 

sürülmüştür. Bu diyetin temel aşamalarında tatlandırıcılar, 

gıda renklendiricileri, gıda koruyucuları, ve salisilat içeren 

besinler diyet  düzeninden çıkartılır. Bunun yanında ayrıca 

badem, çilek, elma ve baharatlar, üzüm, bal, portakal ve 

domates gibi yaygın reaktif salisilat içeren besinler 
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diyetten çıkartılır. Otizmi iyileştirebileceği düşünülsede 

şuan için ilişkili çalışma bulunmamamktadır (Özdoğan, 

2021). 

Candida: Vücut Ekoloji Diyeti 

Candida albicans mayaya benzeyen bir mantar türüdür. 

Bağışıklığı düşük olan bireylerde çeşitli enfeksiyon 

hastalıklarına neden olur. Candida mantarı otizmli 

çocuklarda normal popülasyona göre  2 kat daha fazla 

gözlemlenmiştir. Candida albicans sayısı vücutta arttıkça 

bireylerde sosyal becerilerde azalma, dil işlevlerinde 

bozulmalar gibi OSB belirtilerinin arttığı gözlemlenmiştir 

(Herman ve Herman, 2022). 

Candida diyet tedavisindeki amaç bağırsakta meydana 

gelen disbiyozisi tedavi etmektir. Bu nedenle diyet şeker 

ve nişasta çıkartılır ve asidik  yiyeceklere az yer verilir. 

Diyete sindirimi daha kolay olan yiyecekler verilir. 

Candida oluşumu durdurulmaya ve bağırsak için sağlıklı 

bir ortam hazırlanmaya çalışılır. Candida tedavi edici 

diyetinde sadece kinoa, karabuğday, chia tohumu gibi tahıl 

çeşitlerinin tüketilmesine müsaade edilir ve zor sindirilen 
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kazein, glüten, pirinç, mısır, soya gibi besinlerin tüketimi 

tamamen sınırlandırılır. Bu beslenme tedavisi  ile 

disbiyozis iyileşmekte ve  bağırsak florası sağlığına 

dönmektedir (Bülbül ve ark., 2021). 

OTİZM TEDAVİSİNDE TAKVİYE EDİCİ GIDA 

KULLANILMASI 

1-Vitamin Mineral Takviyesi 

OSB'li çocuklar, artan oksidatif stres, metilasyon yolu 

yetersizliği, mitokondriyal bozukluklar, serebral folat 

taşıyıcı dahil olmak üzere çeşitli metabolik problemler 

nedeniyle vitamin-mineral desteğine daha fazla ihtiyaç 

duyarlar (Adams, 2022). 

Oral vitamin/mineral takviyesi, otizmli çocukların 

beslenme ve metabolik durumlarının iyileştirilmesinde, 

metilasyon, glutatyon, oksidatif stres, sülfasyon, ATP, 

NADH ve NADPH'deki gelişmeler dahil olmak üzere 

faydalıdır.  Çalışmalarda takviye verilen otizmli bireyler 

plasebo alan bireylere göre daha iyi iyileşme 

sağlamışlardır.  Bu, bir vitamin/mineral takviyesinin 
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otizmli çoğu çocuk ve yetişkin için dikkate alınması 

gereken ek bir tedavi olduğunu düşündürür. (Adams, 

2011). 539 doktorla yapılan yakın tarihli bir ankete göre, 

vitamin/mineral takviyeleri otizm için en çok tavsiye 

edilen tıbbi müdahaleler arasındadır ve doktorların %49'u 

tarafından otizmli çocuklar için tavsiye edilmektedir 

(Golnik ve Ireland, 2009). 30 haftalık, çift kör, plasebo 

kontrollü bir çalışmada  yüksek dozda C vitamini (110 

mg/kg), Ritvo-Freeman ölçeği ile ölçülen otizm şiddetinde 

bir azalma buldu. Magnezyumlu çok yüksek doz B6 

vitamini ile ilgili 11 adet çift kör, plasebo kontrollü 

çalışma yapılmıştır ve neredeyse tamamı olumlu 

davranışsal gelişmeler göstermiştir. Bir başka çalışmada 

otizmli çocuklar ile yapılan randomize, çift kör, plasebo 

kontrollü yapılan bir araştırmada çocukların hiçbiri 

araştırmadan iki ay önce hiç vitamin-mineral takviyesi 

almamıştı. Araştırma sonucunda tedavi grubundaki 

bireylerin, plesebo alan bireylere göre uyku ve mide-

bağırsak problemlerinde istatistiksel olarak anlamlı 

iyileşmeler saptanmıştır (Adams, 2011). 
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2-Yağ Asiti Takviyesi 

Omega-3(ω-3), metabolik ürünleri, beyin yapısı ve işlevi, 

nörotransmisyon, hücre zarı yapısı, iltihaplanma, 

bağışıklık ve oksidatif stres rolleri yoluyla otizm 

tedavisinde yer alırlar. EPA ve DHA'nın beyin yapısı ve 

işlevi için önemli olduğunu ve duygu durum bozuklukları, 

şizofreni, DEHB (hiperaktivite bozukluğu) ve OSB dahil 

olmak üzere çok sayıda nörogelişimsel bozukluğun 

tedavisinde kullanıldığını destekleyen veriler 

bulunmaktadır. Özellikle, otizmli bireyler daha düşük bir 

DHA, EPA ve ARA'ya(araşidonik asit) ve daha yüksek w-

6/w-3 oranına sahiptir. W-3 PUFA'ların kan 

seviyelerindeki eksiklikler sonucunda DEHB ve OSB  

dahil psikiyatrik bozukluklar görüldüğü bildirilmiştir 

(Agostoni, 2017). 

6-28 yaş aralığında otistik bozukluğu olan 13 katılımcının 

6’sına plesebo verilmiştir. DHA'ya ek olarak yüksek 

dozlarda ARA suplementi verilmiş ve sonuçlarda ise, 

DHA'ya eklenen daha büyük ARA takviye dozları ile 

otizmli bireylerde bozulmuş sosyal etkileşimi 

iyileştirdiğini göstermektedir (Yui, 2012 ). 
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Voigt tarafından gerçekleştirilen çalışmada  OSB'li 3-10 

yaş arası 48 çocuğa(24 kişi plesebo), altı ay boyunca 200 

mg/gün DHA takviyesi verildi. Sonucunda ise otizmin 

temel semptomlarında veya gelişimsel ve davranışsal 

zorluklar yelpazesinde herhangi bir iyileşme 

göstermediler. DHA takviyesi alan otizmli çocuklarda 

yalnızca öğretmenler tarafından bildirilen işlevsel 

iletişimde olumlu bir değişiklik buldular, ancak daha fazla 

araştırma yapılması gerekiyor. Sonuç olarak w-3 tedavisi 

tek başına bir tedavi olmasada tamamlayıcı bir tedavi 

yöntemi olabilir. 

3-Probiyotik Tedavisi 

Uluslararası Bilimsel Probiyotikler ve Prebiyotikler 

Derneği (ISAPP) tarafından probiyotikler "yeterli 

miktarlarda uygulandığında konakçıya sağlık yararı 

sağlayan canlı mikroorganizmalardır” olarak 

tanımlanmıştır. Probiyotiklerin otizmli çocuklarda GI 

semptomları hafifletebilmesinin yanında davranışsal 

sorunları iyileştirdiğine dair analiz niteliğinde kanıtlar 

bulunmaktadır. Probiyotiklerin yanında prebiyotiklerin de 

bağırsak mikrobiyotasında göz ardı edilemeyecek etkisi 
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vardır. ISAPP’ın prebiyotik tanımına göre "konakçı 

mikroorganizmalar tarafından seçici olarak kullanılan ve 

bir sağlık yararı sağlayan" substratlardır. Bağırsak 

mikrobiyotasını düzeltme, bağırsak metabolizmasının 

düzenli çalışmasında, GI sistem  üzerinde ve davranışsal 

semptomların iyileşmesinde etkileri vardır (Loke, 2019). 

Probiyotikler, bağırsak bariyeri geçirgenliğini azaltmak, 

enflamatuar sitokinleri azaltmak ve diğer 

immünomodülatör etkiler gibi çeşitli mekanizmalar 

yoluyla bağırsak iltihabını azaltır. Artmış mukozal 

inflamasyon seviyeleri, irritabl barsak sendromu ve 

inflamatuar barsak hastalığı dahil olmak üzere çeşitli Gİ 

bozukluklarla ilişkilendirilmiştir. Probiyotikler aynı 

zamanda bağırsaktaki Candida kolonizasyonunu önler 

(Li, 2017). 

OSB’li çocuklarda sık sık Gİ semptomlar görülür ve bu 

çocuklar bağırsak disbiyozu sonucunda baskılanmış 

immun sistemlerinden dolayı enflamasyona çok 

açıktırlar. Bu nedenle, probiyotikler, bağırsak 

mikrobiyotasının geri kazanılmasında ve bağırsak iltihabı 
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seviyelerinin düşürülmesinde rol oynayabilir (Hughes, 

2018). 

Mevcut çalışmalara dayanarak, prebiyotiklerin veya 

probiyotiklerin OSB'li çocuklarda GI veya davranışsal 

semptomları hafifletmedeki rolünü destekleyen genel 

olarak sınırlı kanıt vardır. Ancak çalışmaların az olması 

etkisinin olmadığı anlamına gelmez. Bir çalışmada 

probiyotik takviyesinden sonra GI semptomlarda önemli 

bir iyileşme bulunmuş ve bir başka çalışmada  probiyotik 

takviyesinin otizme özgü davranışsal sorunları 

hafifletmeye yardımcı olduğu görülmüştür (Loke, 2019). 

SONUÇ 

Otizm, yaşamın ilk yıllarıyla ortaya çıkan ve her geçen gün 

yaygınlığı artan genetik ve çevresel etmenlerle meydana 

gelen nörobilişsel bir bozukluktur. Tanısının en erken 

şekilde konularak tedaviye başlanması gerekir. 

Günümüzde tedavilerin iyileştirici yanı umut vericidir. 

Medikal tedavinin yanında otizmli bireylere diyetisyen 

eşliğinde beslenme tedavisi uygulanmalıdır. Burada en 

büyük görev diyetisyenin otizmli bireyden çok bakımı 
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üstlenen ebeveynlere verdiği eğitimdir.  Otizmli bireylerin 

diyetlerinde glüten ve kazein varlığının otizm 

semptomlarını şiddetlendirdiği araştırmalarda açıktır. 

Diyetisyen bu proteinleri diyetten çıkartarak bireye özgü 

beslenme programı hazırlar. Aynı zamanda bireydeki 

vitamin-mineral ve yağ asiti eksiklikleri giderilerek 

otizme yandaş hastalık varsa tedavi edici alternatif diyet 

listeleri hazırlar. Günümüzdeki çalışmalar ışığında 

otizmden korunmak için anne karnında tedaviye 

başlanmalıdır. Otizm çevresel faktörlerin yanında tek gen 

polimorfimlerinden kaynaklanan bir bozukluktan yani 

tembel çalışan bir genetik arazdan dolayı meydana gelir. 

Genin çalışmasını ve işlevini kaybetmemesi için  bebek ve 

anne gıda katkı maddeleri olan tatlandırıcı, renklendirici, 

kıvam artırıcı vb. toksinlerden hava kirliliği, sigara 

dumanı ve ağır metallerden uzak temiz ve sağlıklı bir 

yaşam sürmelidir. Bebek prenatal yaşamında fizyolojik ve 

biyolojik stresten uzak durmalıdır. Tam iyileşmeler çok 

uzun yıllar alsada medikal tedaviyle beraber alınan 

beslenme tedavileri ve tamamlayıcı tedaviler 

semptomların gerilemesinde umut vaad etmektedir. 
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GİRİŞ 

Kanser, dünya çapında görülme insidansı ve mortalite 

oranı giderek artış gösteren önemli bir halk sağlığı sorunu 

haline gelen hücre büyüme ve bölünmesinde görevli 

genlerin hasarına bağlı olarak görülen kompleks bir 

hastalıktır (Tore ve ark., 2012).  

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı 2020 yılı dünya 

çapında tahmini verilerine göre, 19,3 milyon yeni kanser 

vakası ve yaklaşık 10,0 milyon kansere bağlı olarak ölüm 

meydana geldiğini bildirmiştir. Kanser türlerinin görülme 

ve mortalite oranları sırasıyla Akciğer kanserinde %11,4; 

%18; Kolorektal kanseri için % 10; %9.4 ;Prostat 

kanserinde %10; % 9.4 ve son olarak mide kanseri için ise 

% % 7.7 ve  % 5.6 olarak deklare edilmiştir.  Dünya Sağlık 

Örgütü'nün (WHO) 2019 tahminlerine göre  kanser, 183 

ülkenin 112'sinde 70 yaş altı ölüm nedenleri arasında 

birinci veya ikinci, 23 ülkede ise üçüncü veya dördüncü 

nedeni olarak gösterilmektedir (Sung ve ark., 2021).  
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Apoptoza direnç, tümör hücrelerinin kemorez direnci 

sunabileceği ve dolayısıyla kanserin ilerlemesine katkıda 

bulunabileceği önemli bir kaçınma mekanizmasıdır. 

Sonuç olarak, apoptozun düzenlenmesinde yer alan 

moleküller, kanser tedavisi için potansiyel hedefler olarak 

kabul edilir. Bu bağlamda, apoptosis protein (IAP) 

inhibitör ailesinin en küçük üyesi olan survivin, hem hücre 

döngüsü ilerlemesinde hem de apoptoz inhibisyonunda 

kanserdeki ikili rolü nedeniyle son zamanlarda çekici bir 

ilaç hedefi olarak ortaya çıkmıştır (Huang ve ark.,2006; 

Martínez‐García ve ark., 2019).  

Şekil 1. Survivin 3 boyutlu molekül yapısının görünümü 

(Sinobiological, 2022). 
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Survivin ve Fizyolojisi 

Survivin, hücre bölünmesinin düzenlenmesinde ve kaspaz 

aktivasyonunu bloke ederek apoptozu engellemede kilit 

rolü bulunan apoptoz inhibitörü protein ailesinin en küçük 

üyesidir. Survivin , normal dokulara göre akciğer, 

pankreas ve meme kanserleri gibi çoğu insan kanserinde 

yüksek oranda ifade edilir. Tümör hücresi çoğalması ve 

ilerlemesi, anjiyogenez, terapötik direnç ve kötü prognoz 

ile ilişkisi nedeniyle kanserde biyobelirteç olarak 

bildirilmektedir (Jaiswal ve ark., 2015; Chen ve ark., 

2016). 

BIRC5 (Baculoviral IAP Repeat Containing 5 ) geni, 

apoptoz inhibitörü ailesinin bir üyesi olan Survivin 

proteinini kodlamaktadır ve 1997 yılında bir insan 

genomik kütüphanesinin efektör hücre proteaz reseptörü-

1'in (EPR-1) cDNA'sı ile hibridizasyon taraması ile 

keşfedilmiştir. Survivin'in kodlama zinciri, 426 nükleotit 

içermektedir ve yaklaşık 16.3 kDa'lık bir moleküler 

ağırlığa sahip 142 amino asitlik bir proteini kodlar (Altieri, 

2001; Chiou ve ark., 2003; Fäldt Beding ve ark., 2022). 
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Survivin, insanlarda kromozom 17q25'in telomerik 

konumunda bulunan BIRC5 geninin bir protein ürünüdür. 

Üç intron ve dört ekzondan oluşmaktadır ve TATA'sız GC 

açısından zengin bir promotörden transkribe edilir; bu 

genin homologları, omurgalılar ve omurgasızlar da dahil 

olmak üzere çeşitli hayvan grupları arasında 

bulunmaktadır (Brany ve ark., 2017). Survivin, apoptoz 

ailesinin (IAP) bir inhibitörüdür ve bu aile, Survivin ve 

XIAP, NAIP, c-IAP1,c-IAP2, livin, ILP2 ve BRUCE  

olmak üzere 7 proteinden daha oluşur. Bu proteinlerin ana 

özelliği, 70-80 amino asit kalıntısı içeren en az bir BIR 

(Baculovirus IAP Repeat) alanı içermeleridir (Liu ve ark., 

2013; Brany ve ark., 2017). Özellikle Survivin ve XIAP 

olmak üzere bazı IAP'ler, birçok insan kanseri türünde 

farklı şekilde aşırı eksprese edilmektedir ve çekici 

antikanser hedefleri olarak görülmektedir (Huang ve 

ark.,2006). Ayrıca son veriler, Survivin’in DNA hasarı 

yanıtında ek rolleri olduğunu ve terapi direncine katkıda 

bulunduğunu göstermektedir ancak altta yatan moleküler 

mekanizması hala tam olarak çözülmemiştir. Ayrıca 

mitotik kinaz aurora B, borealin ve iç sentromer proteini 
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(INCENP) ile birlikte kromozomal yolcu kompleksinin 

(CPC) bir parçası olarak hücre bölünmesinin ana 

düzenleyicisidir. Küçük moleküler ağırlığı nedeniyle 

survivin, pasif difüzyonla sitoplazma ve çekirdek arasında 

gidip gelebilir (Unruhe ve ark., 2015; Lin ve ark., 2020). 

Apoptoz ve Survivin İlişkisi 

Bir mitotik hücre, ömrü boyunca onu ya programlanmış 

hücre ölümüne (PCD) maruz kalmaya ya da hücre 

döngüsünden çekilmeye zorlayan çeşitli zorluklarla 

karşılaşır. PCD'nin en yoğun çalışılan tipi olan apoptoz, 

indükleyici uyaranlara bağlı olarak içsel veya dışsal bir 

yolla yürütülür (Unruhe ve ark., 2015). Her yol, çoklu 

proteazların ve kaspazlar ve kaspazla aktive olan DNaz 

gibi nükleazların aktivasyonu ile sonuçlanır ve bu da 

hücresel yapıların bozulmasına neden olur (Unruhe ve 

ark., 2015; Jaiswal ve ark., 2015). Apoptoz, çeşitli 

moleküler basamaklara katılan telomeraz enzimi ve 

GSTM'ler (glutatyon S-transferaz) dahil olmak üzere 

birçok faktörü içeren karmaşık bir süreçtir (Brany ve ark., 

2017).   
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Apoptoz veya programlanmış hücre ölümü, kaspazlar 

olarak adlandırılan 14 sistein proteaz ailesine ait 

elementlerin, diğer kaspazlar da dahil olmak üzere 

hücresel proteinleri aspartik asit kalıntılarında parçalayan 

enzimlerin aktivasyonundan kaynaklanmaktadır (Mita ve 

ark., 2008). Kanser, anormal hücre çoğalmasının yanı sıra 

iyi düzenlenmiş hücre ölümünün olmamasından 

kaynaklanan heterojen bir hastalıktır. Apoptozun 

düzenlenmesinde yer alan moleküller, kanser tedavisi için 

potansiyel hedefler olarak kabul edilmektedir ve apoptosis 

protein (IAP) inhibitör ailesinin en küçük üyesi olan 

Survivin, hem hücre döngüsü ilerlemesinde hem de 

apoptoz inhibisyonunda kanserdeki ikili rolü nedeniyle 

son zamanlarda ilgi uyandıran ilaç hedefi olarak ortaya 

çıktığı görülmektedir (Martínez‐García ve ark., 2019; 

Altieri 2001). Programlanmış hücre ölümünün negatif 

düzenleyicileri ilişkisi nedeniyle, IAP'lerin düzensizliği, 

kanser gelişimi ve ilaç direnci ile yakından ilişkilidir. 

Ayrıca Survivin, çoğu normal farklılaşmış dokuda 

neredeyse saptanamaz, ancak çoğu kanser malignitesinde 

belirgin şekilde ifade edilir (Altieri , 2003). Survivin, 

apoptoz protein ailesinin inhibitörlerine ait küçük bir 

https://www.nature.com/articles/1207113#auth-Dario_C-Altieri
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proteindir. Hem hücre döngüsü teşviki hem de apoptoz 

inhibisyonundaki ikili rolü nedeniyle Survivin, hücre 

ölümünün ana düzenleyicisi olarak işlev görür (Mita ve 

ark., 2008; Martínez‐García ve ark., 2019). 

Apoptoz inhibitörü protein ailesinin bir üyesi olan 

Survivin, bugüne kadar tanımlanmış en kansere özgü 

proteinlerden biridir. Survivin ekspresyonu çoğu yetişkin 

dokusunda düşüktür veya saptanamaz, ancak alternatif 

olarak çok sayıda tümörde aşırı eksprese edilir (Guindalini 

ve ark., 2013). Survivin, gelişim evrelerinde genellikle 

embriyonik akciğerde ve fetal organlarda eksprese edilen, 

ancak timus, plasenta, CD34+ kök hücreler ve bazal 

kolonik epitel hücreleri dışındaki normal yetişkin 

dokularında saptanamayan benzersiz bir apoptoz 

inhibitörüdür. Bununla birlikte jinekolojik kanserler de 

dahil olmak üzere Survivin; transforme hücrelerde, 

akciğer, meme, pankreas ve kolon karsinomları, yumuşak 

doku sarkomları, beyin tümörleri, melanom, nöroblastom 

ve hematolojik maligniteler dahil olmak üzere çoğu insan 

kanserinde seçici olarak eksprese ediliyor gibi 

görünmektedir (Chiou ve ark., 2003; Mita ve ark., 2008; 
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Brany ve ark., 2017). Bu çok işlevli protein, tümör 

ortamında apoptoz, proliferasyon ve anjiyogenezde 

anahtar bir düzenleyici olarak kabul edilmesinin sebebi 

Survivin, hem potansiyel bir kanser biyobelirteç olarak 

hem de antikanser tedavileri için yeni bir hedef olarak 

artan ilgiyi çekmektedir ve son 20 yılda yapılan 

araştırmalar, Survivin'in çoğu kanser hücresinde yüksek 

oranda ifade edildiğini göstermektedir. Fakat Survivin'i 

hedef alan küçük moleküller geliştirmek için girişimlerde 

bulunulmasına rağmen, şu anda terapötik kullanımda bir 

tedavi bulunmamaktadır (Guindalini ve ark., 2013;  Fäldt 

Beding ve ark., 2022).  

Survivin ve P53 Gen Transkripsiyonu 

Apoptozun kontrolünde ve mitozun düzenlenmesinde yer 

alan iki işlevli bir protein olan Survivin; kanser 

hücrelerinde G2/M fazında güçlü bir artışla hücre döngüsü 

tarafından düzenlenmektedir (Altieri, 2001). Sinyal 

molekülleri, transkripsiyon faktörleri ve diğer ligandlar 

dahil olmak üzere birçok önemli gen ürününün, 

transkripsiyonel veya transkripsiyon sonrası 

mekanizmalar yoluyla kanser hücrelerinde Survivin 
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ekspresyonunu veya fonksiyonunu modüle etmektedir 

(Jaiswal ve ark., 2015). Survivin ifadesinin transkripsiyon 

sonrası düzenlemesi de pre-mRNA ekleme seviyesinde 

gerçekleşleşmektedir. Survivin promotörü, bir p53 

bağlama elemanına sahiptir ve  Survivin ekspresyonunun, 

kanser hücrelerinde mutant p53 birikimi ile yakından 

ilişkili olduğu ve p53'ün insan kanser hücrelerine dahil 

edilmesinin, Survivin ekspresyonunda önemli bir azalma 

ile sonuçlanmasıyla  birlikte, Survivin baskılamak için tek 

başına veya diğer protein(ler) ile kombinasyon halinde 

doğrudan Survivin promotörünü bağlaması mümkün 

olabilir (Zhang ve ark., 2006; Jaiswal ve ark., 2015). 

Survivin'in Apoptozun Engellenmesindeki Rolü 

Survivin, apoptozu indükleyen hücre ölümü proteazları 

olan kaspazların aktivitesini doğrudan veya dolaylı olarak 

inhibe ederek apoptozun baskılanmasında önemli bir rol 

oynamaktadır. Birkaç IAP ailesi üyesinin, BIR alanları 

yoluyla kaspazları doğrudan inhibe ederek apoptozu 

baskılamaktadır (Altieri, 2001; Lin ve ark., 2020). Bu IAP 

ailesi üyesinin, BIR alanları yoluyla kaspazları doğrudan 

inhibe ederek apoptozu baskılamasına rağmen BIR içeren 
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proteinlerin tümü apoptozu önleme yeteneğine sahip 

değildir.  IAP'lerin kaspazları nasıl engellediğine dair iyi 

karakterize edilmiş bir örnek, XIAP'dir. XIAP, ilk iki BIR 

alanı arasındaki bir bağlayıcı bölge aracılığıyla kaspaz-3 

ve kaspaz-7'yi inhibe etmektedir ve ayrıca üçüncü BIR 

(BIR3) alanı aracılığıyla kaspaz-9'a bağlanarak onu inhibe 

etmektedir. Buna ek olarak Survivin ayrıca kaspaz-3 ve -

7'nin inhibisyonu için gerekli olan bağlayıcı bölgelerden 

de yoksundur.  Bu bağlamda, üç boyutlu yapısında 

Survivin’in BIR alanı, XIAP'ın BIR3 alanına benzer ve 

aslında kaspaz-9'u aynı şekilde bağlayabilir ve inhibe 

edebilir (Chiou ve ark., 2003; Altieri , 2003; Huang ve 

ark., 2006; Brany ve ark., 2017). 

Hücre Bölünmesinde Survivin'in Rolü 

Survivin, yalnızca bir BIR alanına sahip olduğu ve diğer 

tanımlanabilir alanların hiçbirine sahip olmadığı için, IAP 

ailesinin diğer üyelerine kıyasla yapısal olarak 

benzersizdir. Başlangıçta apoptoz proteininin bir 

inhibitörü olarak tanımlanan protein, hücre bölünmesinin 

düzenlenmesinde de önemli bir rol oynar. Bu haliyle, 

mitotik kinaz aurora B, borealin ve iç sentromer 

https://www.nature.com/articles/1207113#auth-Dario_C-Altieri
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proteininden oluşan kromozomal yolcu kompleksinin bir 

alt birimi olarak işlev görür ve uygun kromozom ayrımı ve 

sitokinez için gereklidir. Memeli hücrelerinde Survivin, 

metafaz ve anafaz iğcikleri, sentrozomlar, metafaz 

kromozomlarının kinetokorları ve sitokinezin orta 

gövdeleri dahil olmak üzere mitotik mekanizmada çeşitli 

bileşenlerine lokalizedir ve bunlarla etkileşime girer. 

Survivin'in hücrelerde genetik ablasyonu, çok kutuplu 

mitotik iğcikler, çok sayıda sentrozomlar ve poliploidi ile 

karakterize edilen mitotik kusurlarla sonuçlanır (Huang ve 

ark.,2006; Unruhe ve ark., 2015). 

Bazı Kanser Türlerinde Survivin 

Mesane Kanseri 

Mesane kanserinde Survivin, neoplastik epitelde ifade 

edilmektedir ve bununla birlikte tutulmamış mukozada 

ifade edilmemektedir. Mesane kanseri üzerine yapılan 

birkaç çalışma neticesinde Survivin ekspresyonu ile 

karsinomun temel davranışı arasında bir ilişki 

olabileceğini göstermektedir ancak bu ilişkinin kesin 

doğası hala tam olarak anlaşılamamıştır. Survivin, normal 

ürotelyumda değil, mesane kanserinde farklı şekilde 
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eksprese edildiğinden, birkaç çalışma, mesane kanserinin 

erken saptanması için bir teşhis aracı olarak idrarda 

Survivin testinin etkinliğini göstermektedir. Bu nedenle 

Survivin, mesane kanserinin teşhisinde, prognozunda ve 

tedavisinde çok önemli bir role sahip ve potansiyel olarak 

önemli bir proteindir (Akhtar ve ark., 2006).  

İdrarda Survivin tespitinin mesane kanserinin yeni bir 

tanısal moleküler belirteci olarak potansiyel uygunluğunu 

araştırmak için mesane kanserli hastalardan ve 

kontrollerden alınan idrar örneklerinde Survivin proteinini 

ölçen Smith ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. 

Survivin, yeni veya tekrarlayan mesane kanseri olan 46 

hastanın tümünün idrar örneklerinde yeni bir saptama 

sistemi ve RT-PCR yöntemleri kullanılarak saptanmıştır 

ve mesane kanseri nedeniyle tedavi edilen ve sistoskopi 

sonucu negatif olan 35 hastanın 32'sinin idrar örneklerinde 

Survivin saptanmamıştır (Smith ve ark., 2001). 

Endometriyal Kanser 

Bugüne kadar endometrial kanser ve Survivin gen 

polimorfizmi ile ilgili mevcut bir çalışmada; Survivin, 
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endometrial kanserde (EC) yukarı regüle edilmekte 

olduğu ve  -31G/C alel C'nin varlığının, İran popülasyonu 

durumunda sağlıklı dokulara kıyasla EC dokularında 

önemli ölçüde arttığı belirtilmiştir (Jaiswal ve ark., 2015). 

Mide Kanseri 

Meng ve ark. (2013) tarafından yapılan çalışmada; 90 

mide kanserinin dokusunun IHC'si (immünohistokimya), 

tüm vakaların %70'inde Survivin ekspresyonu ortaya 

koymuştur. Ayrıca Survivin’in ekspresyon seviyesinin iyi 

diferansiye adenokarsinomdan az diferansiye 

adenokarsinomaya kademeli olarak arttığı gösterilmiştir 

ve daha düşük Survivin oranları daha yüksek Survivin 

ekspresyonu ve lenf nodu metastazı ile ilişkilendirilmiştir. 

Meme Kanseri 

Yamashita ve ark. (2007) 76 erken evre meme kanseri 

hastalarında, mRNA  survivin ekspresyonunu klinik ve 

patolojik parametreler bazında yapmış oldukları çalışma 

neticesinde; yüksek survivin mRNA ekspresyonu olan 

tümörlerin oranının düğüm pozitif ve derece III 
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tümörlerde daha fazla olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca 

veriler, düşük survivin ekspresyonu olan düğüm negatif 

hastaların daha iyi hastalıksız survivine sahip olduğunu 

göstermiştir. Öte yandan, daha büyük tümör boyutu, 

yüksek survivin mRNA oranı ile önemli ölçüde ilişkili 

olduğunu tespit etmişlerdir.  

SONUÇ 

Survivin'in aşırı ekspresyonu ile kötü prognozu ve tedavi 

direnci arasındaki güçlü ilişki nedeniyle, tümörün hayatta 

kalmasında nedeniyle karsinogenezdeki önemli rolü 

nedeniyle kanser için prognostik ve prediktif bir 

biyobelirteç olarak bildirilmektedir. Primer tümörde 

Survivin upregülasyonu olan hastalar gibi moleküler bazlı 

zenginleştirilmiş bir popülasyonun seçilmesi ve 

kemoterapi veya diğer hedefli tedavilerle kombinasyon 

stratejilerinin kullanılması, yalnızca antikanser aktiviteyi 

iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda muhtemelen 

önceki ilaç direncini yenmesinde umut vaat eden yakın 

zamanda keşfedilmiş bir moleküldür. Ancak, survivin 

fizyolojik mekanizmaları aydınlatmaya yönelik 

çalışmaların arttırılması gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Lipokalinler, yağ asidi bağlayıcı proteinler (FABP'ler) ve 

avidinler gibi Calycins (Kalisinler) protein superailesi’ne 

mensup, hücre dışı bir protein ailesidir.Lipokalinlerin, 

başka protein ailelerine kıyasla, dizi seviyesinde 

gösterdiği çeşitlilik çok fazladır. Öyle ki Lipokain 

proteinlerinde, aminoasit dizilerinin benzerlik %20’lere 

kadar düşebilmektedir. Her ne kadar bu dizilim benzerliği 

düşük de olsa yapılarında ortak olarak korunan üç bölgeye 

sahiptirler ve Lipokalin proteinleri, kendi içlerinde bu üç 

yapıya sahip olma ya da olmamalarına göre gruplandırılır. 

Eğer Lipokalinler, bu bölgelerden üçüne de sahipler ise 

‘çekirdek ya da öz lipokalinler’ olarak adlandırılır. Fakat 

bir ve/veya ikisine sahip Lipokalin proteinleri ‘aykırı 

lipokalinler’ diye bilinir (Chakraborty ve ark., 2012). 

Lipokalin proteinlerinin hepsi, Şekil 1’de gösterilen ve 

‘lipokalin kıvrımı’ olarak adı verilen sekonder ve tersiyer 

yapılar bulundurur. Bu yapılar; internal ligand bağlama 

bölgelerini saran, tek iplik yapısında ve birbirine hidrojen 

bağları ile tutunmuş sekiz anti-paralel β katmanından 

oluşan β varil (barrel) yapıya sahiptir (Kjeldsen ve ark., 
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2000). Hidrofobik aminoasitlerin kapladığı iç yüzeyi ile, 

lipofilik maddeleri bağlama ve taşıma yeteneği kazanır. 

Lipokalinler ilk kez izole edildiğinde iç yüzeylerinin bu 

özelliği sebebi ile transport proteinler olarak 

tanımlanmışlardır. Zaman içerisinde yürütülen çalışmalar 

sonucunda ise; yağ asidi bağlama, retinol bağlama ve 

taşıma, prostoglandin sentezi, hücre homeostaz 

regülasyonu, immun yanıt modülasyonu, tat alma, koku 

alma, feromon bağlama ve şifreli renklendirme (kriptik 

kolorizayon, kamuflaj) gibi fizyolojik fonksiyonlarda da 

rol aldıkları belirlenmiştir. Lipokalin ailesinde yer alan 

bazı proteinler: retinol-bağlayıcı protein, retinoik asit 

bağlayıcı protein, major uriner protein, β-laktoglobulin, 

α1- mikroglobulin, apolipoprotein D, C8γ (kompleman 8- 

γ alt birimi) lazorillo, prostoglandin D sentaz, odorant-

bağlayıcı protein, von-Ebner bez proteini, α1-asit 

glikoprotein ve lipokalin-2 (nötrofil jelatinaz ilişkili 

lipokalin) dir (Flower, 1996). 

LCN-2 aminoasitleri ilk kez izole edildiğinde bilinen insan 

proteinlerinin hiçbirisi ile eşleşmemiş fakat; diziliş 

yönünden, farelerdeki 24p3 (uterokalin) ve ratlardaki α2-
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mikroglobulin ilişkili aminoasitleri ile büyük benzerlik 

göstermiştir (Flower ve ark., 1991;Kjeldsen ve ark., 1993).  

Lipokalin-2 glikoporteini; fonksiyonları ve saptandığı ilk 

çalışmalar dikkate alınarak bir çok farklı şekilde 

adlandırılmıştır. Bu adlandırmalar, nötrofil jelatinaz 

ilişkili lipokalin, 24p3, onkogen 24p3, p25, uterokalin, 

siderokalin, migrasyon uyarıcı faktör inhibitörü, insan 

nötrofil lipokalin (HNL), α2-mikroglobulin ile ilişkili 

protein olarak sıralanabilir (Chakraborty ve ark., 2012).  

Adipokin olarak bildirilen LCN2, metabolik süreçlerde,  

apoptoz, immun yanıt, inflamasyon gibi çeşitli fizyolojik 

ve patofizyolojik süreçlerde yer alan bir pleiotropik etkiye 

sahip bir moleküldür. Bu kapsamda, lipokalin 2 fizyolojisi 

ve hastalıklarla ilişkisinin incelenmesi hedeflenilmiştir. 

LİPOKALİN 2 FİZYOLOJİSİ 

Lipokalin 2 (Lcn2), nötrofil jelatinaz-ilişkili lipokalin 

olarak da bilinen, 178 aminoasitten oluşan 25 kDa ağırlıklı 

bir proteindir. 
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Şekil 1. Lipakalin 2 (LCN2) boyutlu molekül yapısının 

görünümü (PDB, 2022 

 

İnsanlarda LCN-2, 25-kDa monomer, 45-kDa homodimer 

ve 135-kDa MMP9’a disülfid-bağlı heterodimer olmak 

üzere üç farklı şekilde rastlanır. Sağlıklı insanlarda en çok 

45-kDa ağırlığındaki homodimer form bulunur (sağlıklı 

bireylerde en fazla bulunan form) ve 135-kDa MMP-9’a 

disülfid-bağlı heterodimer olarak bulunur (Chakraborty ve 

ark., 2012). MMP-9, bazal membran ve ekstraselüler 

matriks bileşenlerini yıkımlayabilen bir jelatinazdir. 
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Lipokalin proteini 25-kDa olarak izole edildiğinde, bu 

yapının MMP-9 ile ilişkili olduğu ve MMP-9’un inaktif 

halde ve stabilize kalmasını sağladığı saptanmıştır 

(Triebel ve ark., 1992). 

Lipokalin-2 glikoproteninin kodlanmasından sorumlu 

olan LCN2 geni, DNA üzerinde 9. Kromozomda bulunan 

HSA9q34 alanında yer alır (Chan ve ark., 1994). LCN-2 

molekülleri; insanlarda nötrofil geç granülleri içerisinde 

ve proinflamatuar (yangı yükseltici) karakterli olarak 

bulunmuştur (Xu ve ark., 1994, Kjeldsen ve ark., 1994a). 

İmmun-elektroskopi yöntemi kullanılarakyürütülen bir 

çalışma sonucunda, LCN-2 ve spesifik granül proteini 

olan laktoferrinin ile birlikte bulunduğu gösterilmiştir. 

LCN-2’nin granüllerden ekzositozunu ise, aktive edilen 

formil peptitler, LTB4 (lökotrien B4), PAF (trombosit 

aktive edici farkör), IL-8 (İnterlökin-8), C5a (Kompleman 

5a), GM-CSF (Granülosit Makrofaj Koloni Uyarıcı 

Faktör) vb. enflamatuar aracılar sağlamaktadır (Kjeldsen 

ve ark., 1994b). Hayvanlarda yürütülen araştırmalar 

çalışmaları LCN-2 moleküllerinin yetişkin kıl folikülleri 

(ektoderm); böbrek, kan hücreleri (mezoderm); 
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akciğer,timus, barsak (endoderm) olmak üzere üç germ 

tabakasından köken alan yetişkin ve sağlıklı dokulardan 

üretildiğini göstermektedir (Chakraborty ve ark., 2012). 

İnsanlarda Dot-blot hibridizasyon metodları kullanılarak 

yürütülen çalışmalar da; kemik iliği, trakea, akciğer, mide, 

tükürük bezi, apendiks, timus korpüskülleri, böbrek 

proksimal tübülleri, kolon, prostat ve uterus gibi birçok 

sağlıklı dokuda düşük konsantrasyonda eksprese edildiği 

görülmüştür (Cowland & Borregaard, 1997., Friedl ve 

ark., 1999). Ekspresyonu asıl sağlayan etken ise epitel 

hasarılarıdır. Örneklenecek olursa; , LCN-2 miktarı, 

bakteriyel enfeksiyonlar sırasında serumunda; barsak 

yangılarında kolon epitel hücresinde; periodontitis ve 

Sjögren sendromun vakalarında tükrük örneklerinde; 

astım ya da KOAH tanısı konmuş hastaların balgam 

örneklerinde ve amfizematöz akciğer dokusunun 

bronkoalveolar lavaj sıvısında yükselmiş olduğu görülür. 

İnflamasyon alanındaki epitel hücrelerinde tespit edilmesi 

araştırmacıların, LCN-2’nin özellikle mikroorganizmalara 

açık alanlarda veya bu alanlara salgı yapan bezlerde 

bulunduğunu düşünmesine yol açmıştır (Kjeldsen ve ark., 

2000, Nielsen ve ark., 1996, Konttinen ve ark., 1998, 
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Ingman ve ark., 1994, Keatings ve Barnes, 1997 Finlay ve 

ark., 1997). 

Patolojik durumlarda LCN-2 düzeyinin arttığına yönelik 

kanıtların varken, sağlıklı bireylerin plazma ve 

serumlarında ölçülen LCN-2 miktarlarının sebebinin ise 

kan alırken meydana gelen vasküler yaralanmaya bağlı 

olarak, nötrofillerin test tüpü içerisinde aktive olması 

görülmüştür (Kjeldsen ve ark., 2000, Lollike ve ark., 

1995). Benzer şekilde, vasküler yaralanmaya bağlı olarak 

diğer nötrofil proteinlerinin de artış eğilimi gösterdiği ve 

bunun dışında, pıhtılaşma gerçekleşirken ortaya çıkan 

nötrofil aktivatörlerinin etkisi sebebiyle, serumdaki LCN-

2 seviyesinin plazmaya göre daha yüksek olduğu 

belirtilmiştir (Kjeldsen ve ark., 1993). 

LCN-2 ile ilgili gerçekleştirilen ilk çalışmalarda, 

moleküler yapısının küçük ve stabil karakteli olması, 

ayrıca salgılanabiliyor oması nedeni ile akut böbrek 

yetmezliği, kanser, anemi gibi bazı olgularda biyobelirteç 

olarak kullanılıp kullanılamayacağı irdelenmiştir 

(Axelsson ve ark., 1995). Yürütülen başka araştırmada da 

farelere eksojen olarak verilen LCN-2’nin akut iskemik 
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böbrek hasarını geriye çevirdiği ve epitel hücrelerde 

rejenerasyonu gerçekleştirdiği ortaya konarak, yalnızca 

biyobelirteç yönü ile değil terapötik etkisi bildirilmektedir 

(Mishra ve ark., 2004). Yürütülen araştırmalar ışığında, 

ilişkili olduğu dokular ve yerleşim alanları da dikkate 

alındığında, LCN-2’nin enfeksiyon tablolarına verilen 

yanıtı güçlendirmesi, yangısal reaksiyonlarda rolü olduğu 

fikrini doğurmuş, süreç içerisinde de doğal bağışıklık 

sisteminin bir parçası olduğu gün yüzüne çıkarılmıştır 

(Magnusson ve ark., 2012, Pedersen ve ark., 2010). 

LCN-2, Bakteriyel enfeksiyonların varlığında, dokuyu 

koruyarak ve oksidatif stresi düzenler. Transferrin, ferritin 

ve laktoferrin gibi demir bağlayan diğer proteinlere 

nazaran demiri daha iyi bağlayan ve tüketen sideroforlar 

aracılığıyla bakteriyostatik etki meydana getirir. Serbest 

demiri bağlama kabiliyeti olmayan LCN-2 molekülleri 

ancak sideforlar ile kompleks halindeki demiri 

bağlayabilir. Dolayısı ile bakterisidal etkisini tersiyer 

yapısı sayesinde, demir yüklü sideforları yakalayarak, 

ortamdaki demiri tüketmek ve bu sayede bakteri gelişimini 

inhibe etmek şeklinde gerçekleştirir. Bunun dışında 
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demirin hücrenin içi ve dışı arasındaki transferini 

gerçekleştirerek demire duyarlı genleri düzenler (Xiao ve 

ark., 2017, Chakraborty ve ark., 2012, Goetz ve ark., 

2002). 

 

 

Şekil 2. LCN-2’nin görev aldığı çeşitli fizyolojik süreçler 

(Dekens ve ark., 2021) 

 

Çeşitli Patolojiler ile LCN-2 İlişkisi 

LCN-2’nin Nötrofil spesifik granüllerinde bulunması 

nedeniyle bu molekül ile özellikle yangısal tablolarda 

karşılaşılmakta ve literatürde LCN-2 ile ilgili olarak yer 

alan çalışmalarda çoğunlukla bu çerçevede 
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yürütülmektedir. Psöriazis, egzema, parakeratoz gibi 

inflamatuar cilt hastalığı olan bireyler ile sağlıklı kontrol 

grupları kıyaslandığında, kontrol grubuna göre hasta 

bireylerdeki LCN-2 ekspresyonunun arttığı gösterilmiştir 

(Mallbris ve ark., 2002, Nomura ve ark., 2003). 

Miyokardit LCN2 konsantrasyonunda artışa yol açan 

yangısal bir diğer hastalık da miyokardittir. Ratlar ve 

insanlar üzerinde yürütülen araştırmalarla, miyokardit 

vakalarında; kardiyomiyosit, vasküler duvar hücreleri ve 

fibroblastların LCN-2’nin üretiminde kayda değer artış 

olduğunu gösterilmiştir (Ding ve ark., 2010).  

Bağışıklık sisteminin zayıfladığı enfeksiyon tablolarından 

biri olan HIV teşhisi konulmuş hastalar ile sağlıklı kontrol 

grupları kıyaslanarak yapılan bir diğer çalışma sonucunda, 

enfekte bireylerin LCN-2 seviyesinin, kontrol 

gruplarındaki bireylere göre düşük olduğu ve uygulanan 

tedavi sayesinde prognozu iyiye giden hastalarda LCN-2 

düzeyinin kademeli şekilde artarken, diğer hastalarda 

azalmaya devam ettiği saptanmıştır. Bu çalışmanın her 

safhasında, bireylerin nötrofil sayısı ile LCN-2 miktarının 

paralel seyredildiği de bildirilmiştir. Nihayetinde LCN-2 
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düzeyinin; fizyolojik fonksiyonun ve tedaviye yanıtın 

takibi, ayrıca hastalığın izlenmesi için bir belirteç olarak 

da kullanılabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır (Landrø ve 

ark., 2008). LCN-2 ile ilişkisi incelenen bir diğer hastalık 

grubu ise iskemik hastalıklardır. Mortalite ve morbidite 

değerlerinin yüksekliği dikkati çeken bu tablolarda, LCN-

2 seviyesinin, hastalığın tanısı ve seyrin için bir belirteç 

olmanın yanı sıra, tedavi noktasında da teropatik bir araç 

olabilmesi ihtimali araştırılmıştır. Serebrovasküler vakalar 

dikkate alınarak değerlendirildiğinde, LCN-2 miktarının 

özellikle aterosklerotik plak alanlarında ve çevre 

dokularda (plakla ilişkili makrofajlarda, endotel 

hücrelerinde ve damar düz kas hücrelerinde) artışı dikkat 

çekmiştir (Te Boekhorst ve ark., 2011).2012 yılında 

ülkemizde yapılan bir araştırmada ise LCN-2 düzeyi ile 

koroner hastalıkların bağlantısı incelenerek; serum LCN-

2 düzeyinin, akut miyokard infaktüsünde (AMI) 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı görülmüştür. 

Yine aynı çalışmada AMI hastaları arasında ST 

elevasyonu değişkeninin LCN-2 düzeyi noktasında fark 

oluşturmadığı saptanmıştır. Söz konusu çalışmada, 

literatürü destekleyecek şekilde nötrofil sayısının hasta 
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bireylerde daha yüksek olduğu ve plazma LCN-2 

seviyesinin 127ng/ml sınırını aşması halinde, bunun 

bağımsız olarak AMI hastalığının bir belirteci olacağı 

belirtilmiştir. Ulaşılan bu yargı, LCN-2’nin tanısal bir araç 

da olabileceğini göstermiştir (Sahinarslan ve ark., 2011). 

Diyabet vakalarının da mikrovasküler hasarlara yol 

açması ve kronik yangısal seyirler oluşturması 

araştırıcıların LCN-2’yi bu alanda da incelemesine yol 

açmıştır. Yürütülen bir çalışmada insanlara 26 saat 

boyunca insülin infüzyonu uygulanmış ve LCN-2 

düzeyinde artış kaydedilmiştir. LCN-2 düzeyinin bu artışı, 

artan insülin miktarının artışına up-regülasyon yanıtı 

şeklinde değerlendirilmiştir (Tan ve ark., 2009). Yürütülen 

bir diğer hayvan deneyinde ise obez fare gruplarının yağ 

dokularında LCN-2 ekspresyonunun arttığı belirlenmiş 

fakat bu durumun patogenez neticesinde mi yoksa sürece 

karşı oluşmuş bir yanıt mı olduğu konusu 

netleştirilememiştir (Wang ve ark., 2007). 

LCN-2 düzeyi, alkol, metamfetamin, fensiklidin vb. 

uyuşturucu ve uyarıcılar tarafından da etkilenmektedir. 

Kronik alkol bağımlılığının akut faz reaktanlarında ve 



179 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜZERİNE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR 

 

LCN-2 düzeylerinde artışa yol açtığı, bunun dışında 

karaciğer hasarlarının erken dönemde belirlenmesi 

amacıyla LCN-2’nin biyobelirteç olarak kullanılabileceği 

belirtilmiştir (Bykov ve ark., 2007). Metamfetamin ve 

fensiklidine maruz bırakılan ratlar ile gerçekleştirilen 

genetik bir çalışmada ise ortaya çıkan sonuç LCN2 geni 

ifadesinin downregüle olduğu yönündedir (Ouchi ve ark., 

20047). LCN-2 düzeyleri, ependimoma, nöroendokrin 

tümörler ve glioblastom gibi SSS tümörleri ile tanılı 

hastalarda incelendiğinde, idrar ve BOS’ta LCN-2 

bulunduğu, ancak sağlıklı kontrol gruplarında 

bulunmadığı bildirilmiştir. Ayrıca benign ve metastatik 

kitlelerde ekspresyon varlığı gösterilememişken, 

proliferasyonu belirlemek amacıyla ki-67 boyaması 

uygulanan bir çalışmada; daha yüksek proliferasyon ile 

LCN-2 ekspresyonunun pozitif ilişiki içerisinde olduğu 

gösterilmiştir (Baressi ve ark., 2010). Maligniteler söz 

konusu olduğunda bulunan sonuç ise ise, LCN-2 

molekülünün, akciğer adenokarsinomu, pankreas 

kanserleri (özellikle pankreatitin eşlik ettiği durumlarda), 

kolon, karaciğer, over kanserlerinde ve musin üreten 

kanserlerde yüksek oranda eksprese edildiğidir (Friedl ve 
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ark., 1999, Bartsch & Tschesche, 1995, Furutani ve ark., 

1998). LCN-2 eksprese eden tümörlerin metastatik lenf 

nodlarında LCN-2 ekspresyonunun gözlenmemesi, LCN-

2 sentezinin sadece neplastik hücrelerde ve kendisi ile 

birlikte bir yangı tablosu da var iken meydana geldiği 

yorumlarına sebep olmuştur (Kjeldsen ve ark., 2000). 

Neoplastik vakalar içerisinde LCN-2’nin ne gibi bir 

fonksiyonu olabileceği sorusu üzerine yürütülen 

çalışmalarda, Pankreas kanserlerinde invazyon ve 

anjiyogenez inhibisyonu , tiroit kanser hücrelerinde 

apopitozun azalması, meme ve kolon kanserinde ise 

proliferasyonun, metastazın artması gibi sonuçlar elde 

edilmiştir (Bauvois ve Susin, 2018, Tong ve ark., 2008, 

Iannetti ve ark., 2008). Kronik lenfositik lösemi 

vakalarında gerçekleştirilen bir çalışma neticesinde, LCN-

2’nin apoptoz direnci ile ilişkili olduğu, tedavi verilmemiş 

hastalarda tanı vev remisyondaki hastalarda ise prediktif 

yönden değerli olduğu gösterilmiştir (Bauvois ve ark., 

2020). 
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SONUÇ 

LCN-2, onkolojik alanda özellikle hastalığın tanısı, 

prognozu ve uygulanan tedavinin etkinliğini 

sağlayabilecek potansiyel bir belirteç olması açısından 

dikkate değerdir. Ancak, yakın zamanda keşfedilen ve bir 

çok hastalık için biyobelirteç olarak bildirilen LCN-2 

fizyolojisinin aydınlatılmasına yönelik araştırmaların 

arttırılması gereklidir. 
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GİRİŞ 

 Beslenme, hayatın devamı için gerekli olan önemli 

bir faaliyettir. Bu işlem sırasında ağız yolu ile vücuda 

alınan gıdalar sindirim neticesinde küçük parçacıklara 

ayrılırlar. Bunu takiben moleküller halinde bağırsaklardan 

emilerek kan dolaşımına geçerler. Sonrasında ise organ, 

doku ve hücrelere giderler. Hücreler bu maddeleri 

kullandıktan sonra onları atık ve metabolitlere 

dönüştürürler. Hem moleküler besinler hem de onların 

metabolizmaları sonucu oluşan maddeler organizma da 

önemli etkiler gösterirler. Bu etkiler faydalı veya zararlı 

olabilir. Bu sebeple hayvanlar için hazırlanan rasyonların 

içeriğine çok dikkat edilmelidir. Aksi takdirde bütün 

verimlerin başı olan fertilite oranlarında ciddi azalmalar 

meydana gelebilir.  

Bir ineği doğru bir şekilde besleyebilmek için öncelikle 

ihtiyaç duyduğu besin maddeleri belirlenir. Hayvanın 

bazal metabolizması, fizyolojik dönemi ve verim miktarı 

dikkate alınarak uygun bir diyet hazırlanır. İneklere 

verilecek rasyon önce kağıt üzerinde hazırlanır (Türkmen, 

2018). Daha sonra belirlenen miktarlardaki yem 
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maddeleri, uygun oranlarda karıştırılarak rasyon hazır hale 

getirilir. Hazırlanan bu yem karışımı uygun vasıtalarla 

hayvanlara sunulur. Rasyon, ineklere servis edilir edilmez 

hayvanlar tarafından iştahla tüketilir. Böylece hayvan 

ihtiyaç duyduğu gıdayı yer ve işletme de ineklerden bol 

miktarda et ve süt alabilir. Buraya kadar anlatılanlar 

olması gerekenlerdir. Ancak gerçek bundan biraz farklı 

olabilir.  

Kağıt üzerinde hazırlanan rasyon doğru gözükebilir. 

Bununla birlikte yemin içeriğini oluşturan maddeler 

standart değerlere sahip değilse durum değişir. Örneğin 

yonca kuru otunun besin değerleri yaklaşık olarak 

bilinmektedir (NRC, 2001). Ama toprağın karakteri, 

bitkinin hasat zamanı, işlenmesi ve depolanması gibi 

sebepler yemin besin değerlerini ciddi bir şekilde 

değiştirecektir (Aksu, 2020ab). Ayrıca tarlada her yıl aynı 

yem bitkisinin yetiştirilmesi de yemin besin değerini 

azaltacaktır (Gül, 2020). Ya da yem bitkisine potasyumlu 

bir gübre kullanılmışsa otun katyon yükü artacak ve kuru 

dönem beslenmesi için kötü bir seçim olacaktır (Paksoy, 

2020). Bu sebeple öncelikle rasyonda kullanılacak 
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yemlerin içerik bakımından analiz edilmesi ve daha sonra 

kullanılması gerekir (Parlar ve Koç, 2020). Ya da 

güvenilir bir yem üreticisinden temin edilmelidir. Böylece 

kağıt üzerinde olan rasyonla hayvanlara sunulan rasyon 

birbirini tutabilir. 

Bilgisayarda veya kağıt üzerinde hazırlanan rasyon ile 

gerçek yemin değerlerinin örtüştüğünü kabul edersek 

doğru bir işlem yaptığımızı düşünebiliriz. Ancak etolojik 

olarak sığırları düşündüğümüzde dikkate alınması gereken 

başka bir husus daha bulunduğunu görürüz. Bu da hayvan 

sürüsü içerisindeki hiyerarşik yapılanmadır (Hulsen, 

2007). Sürü lideri yemin öncelikli sahibidir ve diğer 

hayvanlar onu takip eder. Eğer her hayvan için yeterli 

yemlik alanı yoksa bazı hayvanlar ya aç kalacak ya da 

diğer hayvanların artıklarıyla beslenecektir. Bu sebeple 

her ineğin rahatça beslenebilmesi için hayvan başına 

ortalama 60 cm genişliğinde yemlik alanı bırakılmalıdır 

(Görgülü, 2020). 

Kağıt üzerindeki rasyonu gerçek koşullarda doğru bir 

şekilde hazırlayıp uygun genişlikteki yemliklerde bütün 

hayvanlara sunduğumuzda maksimum fayda ve verim 
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elde edebiliriz. Ancak bu koşullarda bile hayvanlar arası 

yem tüketiminde farklılıklar olacaktır. Çünkü çeşitli 

faktörler yemden faydalanma oranını etkilemektedir. 

Genetik, bu noktada en dikkat çeken etmendir. 

Hayvanların yedikleri yem, miktar ve içerik olarak aynı 

olsa bile genetik kapasite sebebiyle sonuçları farklı 

olacaktır. Belirli bir miktar yem, etçi bir ırkta kilo artışına 

yol açarken sütçü bir hayvanda ise süt veriminin artışı 

şeklinde kendini gösterecektir.  

Genetik dışında birçok farklı sebep de yem tüketiminde 

azalmaya neden olur. Bunlara örnek verecek olursak 

hayvanların sindirim sistemine özel durumlar, içinde 

bulundukları fizyolojik dönem (östrüs, gebelik, laktasyon, 

kuru dönem, doğum vb.), metabolik hastalıklar (ketozis, 

asidozis, hipokalsemi vb.), ayak hastalıkları (topallık) ve 

enfeksiyonlar (mastitis, metritis vb.) bu faktörlerden 

başlıcalarıdır. Bu sebeplerden dolayı mutlaka beslenme 

takip edilmelidir (Kalkan ve Öcal, 2012; Orman, 2018). 
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METABOLİTLER 

Beslenme takibi; gözlem, rumen pH’sı, süt analizi, dışkı-

topallık-vücut kondisyon skorlaması gibi metotlarla 

yapılabilir (Aslan ve Gümen 2012; Türkmen 2015; Kara, 

2015; Türkmen, 2018; Orman, 2018; Ergül ve ark., 2021). 

Son zamanlarda ise metabolik profil ile takip yapılması 

oldukça popüler bir uygulamadır. Bu amaçla kan 

serumunda enerji, protein ve mineral dengesine ait 

parametreler incelenmektedir (Yanar ve Aktaş, 2021). 

Enerji takibi için glikoz, kolesterol, trigliserid, LDL, HDL, 

VLDL, esterleşmemiş yağ asitleri (NEFA) ve beta 

hidroksi bütürik asit (BHBA) seviyeleri tespit edilir. 

Protein dengesini takip için kan üre nitrojen (BUN), 

kreatinin, total protein ve albumin seviyelerine bakılır. 

Mineral degesi için Na, Cl, K, Ca, P, Mg, Fe düzeyleri 

araştırılır. (Ndlovu ve ark., 2007; Aksu ve ark., 2016). 

Metabolik hormon ve benzeri faktörler ile de beslenme 

durumu takip edilebilir. Bu amaçla insülin, insülin benzeri 

büyüme faktörleri (IGF-1 ve IGF-2), insülin benzeri 

büyüme taşıyıcı proteinler (IGFBP), leptin, nöropeptid Y 

ve somatotropin düzeylerine bakılmaktadır (Görgülü, 
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2011; Kalkan ve Öcal, 2012). Ayrıca AST, ALT, ALP, 

CK, gibi karaciğer enzimleri ve total bilirubin seviyesi de 

araştırılmaktadır (Ömür ve ark., 2016). Aşağıda öncelikle 

bu metabolit ve hormonların bazıları hakkında bilgiler 

verilecek olup sonrasında bunların takibinin nasıl 

yapılacağı anlatılacaktır. 

Beslenme ve Metabolitler 

Yüksek süt verimli ırklarda postpartum dönem beslenmesi 

oldukça önemlidir. Doğum sonrası memede süt üretimi 

için aşırı miktarda glikoz, aminoasit ve yağ asidi gerekir. 

Bu enerji çıkışı sebebiyle artan kuru madde ihtiyacı 

genellikle karşılanamaz. Böylece doğumdan sonraki ilk 

haftalarda enerji ihtiyacı artar ve negatif enerji dengesi 

(NED) oluşur (Aslan ve Gümen, 2012; Dahl, 2020). 

Hayvanlarda NED’nin tespitinde en önemli metot kan 

esterleşmemiş yağ asitleri (NEFA) düzeyinin 

belirlenmesidir. NEFA, beslenme yetersizliği durumunda 

ortaya çıkan ve kanda dolaşabilen mobil bir vücut yağı 

formudur. Kana geçen NEFA enerji ihtiyacını karşılamak 

için karaciğerde okside edilerek karbondioksite yıkılır. 
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Kısmen okside olduğunda keton cisimciklerine ya da 

tekrar trigliseridlere dönüşür. Doğum öncesi dönemde 

vücut enerji durumunun değerlendirilmesinde, NEFA 

düzeyinin incelenmesi, beta hidroksi bütirik asit (BHBA) 

ölçümünden daha iyidir (Baştan ve Gürbulak, 2012). 

NEFA düzeyi, prepartum dönemde daha önemli bir 

göstergedir. Doğumdan önceki 2-14. günler arası NEFA 

konsantrasyonu <0,4 mmol/L olması ve doğumdan sonra 

<0,7 mmol/L olması gerekir (Yanar ve Aktaş, 2021).  

NEFA’nın karaciğerde kısmen okside olmasıyla keton 

cisimcikleri oluşur. Bunlar BHBA, asetoaetik asit ve 

asetondur (Yıldız ve ark., 2019). Özellikle BHBA 

subklinik ketozisin belirlenmesinde önem taşır. Bu 

metabolitin değeri laktasyonun 5-50. günleri arasındaki 

ineklerde 1 mmol/L’nin altında olmalıdır. Kuru 

dönemdeki sığırlarda ise 0,6 mmol/L’yi geçmemelidir. 

BHBA seviyesi 1,0 mmol/L’den yüksek olursa abomazum 

deplasmanı ihtimali artar. Eğer 1,4 mmol/L’yi aşarsa 

klinik ketozis oluşma riski yükselir. Ayrıca laktasyonun 

ilk haftası kan BHBA düzeyi fazla olan ineklerde gebelik 

oranları da düşer (Yanar ve Aktaş, 2021). 
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NEFA ve BHBA, enerji dengesi ve metabolik hastalıkların 

tahmini için kullanılmaktadır. Buna karşın uterus 

hastalıkları hakkında bilgi vermez. Hem enerji hem de 

metritis ve endometritis gibi hastalıklar için glikoz 

değerlerine bakılabilir. Çünkü glikoz değerleri uterus 

hastalıkları ile yakından ilişkilidir. Glikoz değerinin 

doğumdan hemen sonraki günlerde kanda 45 mg/dl 

değerinin altında olması uterus hastalıklarını 

azaltmaktadır (Bicalho ve ark., 2017). 

Metabolitler ve Reprodüktif Problemler 

Memelilerde reprodüktif aktivite pubertas ile başlar. 

Pubertasın başlaması ise birçok faktörün kontrolü 

altındadır. Özellikle hayvanların düşük enerjili yemle 

beslenmeleri halinde metabolik hormon ve benzeri faktör 

salınımları bozularak pubertasa erişme süresi 

uzamaktadır. İyi bir yemleme ile GnRH, FSH, LH, leptin, 

insülin ve glikoz miktarları yükseltilerek insülin benzeri 

büyüme faktörü-1 (IGF-1) seviyesi artırılmaktadır. 

Böylece pubertasa erişim gerçekleşir (Kalkan ve Öcal, 

2012; Öcal ve Kalkan, 2012; Göktepe ve Selçuk 2015). 
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IGF, iki faktörden oluşur. IGF-1 erken foliküler 

gelişmenin modülatörü olup antral folikül gelişiminde rolü 

büyüktür. Bu faktörün miktarı, vücut ağırlığıyla birlikte 

artar. IGF-1, etkisini küçük follikülerin çoğalmasını 

uyararak gösterir. İnsülin ve IGF-1’in kan seviyesinin 

düşmesi folliküler dalgaların seyrini bozar. İnsülin ise 

folliküllerden östradiol üretimini artırır. IGF-1 ve insülin, 

birlikte luteal hücrelerin progesteron üretmesini teşvik 

eder. Ayrıca IGF-1 embriyoların sağlıklı olmasını sağlar. 

IGF-2 ise büyük antral foliküllerin granuloza hücrelerinde 

östrojen ve progesteron üretimini ve teka hücrelerinde 

steroidogenezisi uyarır. Buna ilaveten korpus luteumda 

anjiogenesisi sağlar (Swecker ve Kasimanicam, 2007; 

Kalkan ve Öcal, 2012; Şenünver ve Nak, 2012). 

İneklerde geçiş periyodu olarak adlandırılan 6 haftalık 

dönem, doğumdan önceki ve sonraki 3’er haftalık zaman 

dilimlerini kapsar. Transition period olarak da bilinen bu 

dönemde genellikle enerji tablosu negatife döner. 

Özellikle laktasyonun başlamasıyla enerji ihtiyacı artar ve 

NED oluşur. NED’de vücut yağları metabolize edilir, 

karaciğerde trigliserid birikimi olur. Bu durum ovulatör 
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folikül gelişimine mani olur. Çünkü NED varlığında 

kanda NEFA, BHBA ve üre yükselirken glukoz ve insülin 

seviyesi azalır. Dominant follikül içerisinde de oositin 

çekirdek olgunlaşması yavaşlarken kumulus ve granuloza 

hücrelerinde apoptoz başlar ve çekirdekte mikrotübül 

oluşumu engellenir. NED ayrıca LH pulslarını ve 

ovaryumun LH’ya cevabını da azaltır ve IGF-1 düzeyini 

düşürür. IGF-1, folikül gelişiminde çok önemlidir. 

Sonuçta postpartum ovaryum aktivasyonu gecikir. İnsülin 

benzeri büyüme faktörü taşıyıcı proteinlerin de 

ovulasyonla ilişkisi vardır ve IGFBP-3 seviyesi yüksek 

olan hayvanlarda ovulasyon daha yüksek oranda meydana 

gelmektedir (Öcal ve Kalkan, 2012). 

Tip 1 anovulatör anöstrüsün etiyolojisinde, kötü beslenme 

ve enerji yetmezliği rol alır. Enerji ihtiyacı 

karşılanamadığında LH pulslarının sıklığı ve şiddeti azalır. 

Sonuçta follikül gelişimini tamamlayamaz. Böylece kist 

şekillenir. Kistik ovaryum folliküllerinin oluşmasında 

NED önemli bir faktördür. Özellikle erken laktasyonda 

enerji yetmezliği sebebiyle hipotalamus-hipofiz-ovaryum 

ekseninde hormonal bozukluk meydana gelir. Öncelikle 
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insülin, glikoz, IGF-1 ve leptin düzeyleri azalır. Özellikle 

insülin seviyesindeki azalma kist oluşumunu tetikler. Yine 

leptin de kistlerin şekillenmesinde önemli bir hormondur. 

Yağların kullanımıyla birlikte NEFA ve BHBA miktarı 

artar. NEFA, granuloza ve teka hücreleri için toksik bir 

maddedir. Uzun süre bu maddeye maruziyet neticesinde 

foliküler büyüme ve gelişme olumsuz etkilenir. Sonuçta 

ovaryumda kistler oluşur (Şenünver ve Nak, 2012). 

Büyüme hormonunun (GH), invitro ortamda folikül ve 

oosit üzerinde pozitif etkileri vardır. Geçiş döneminde 

plazma GH düzeyi azalır. GH, ovaryumda IGF-1 üretimini 

ve periferal insülin konsantrasyonunu artırır. İnsülin, 

foliküler gelişimi ve oositin büyümesini uyarır. İnsülin 

NED de azalır. Özellikle primordial foliküllerin primer 

foliküllere dönüşümü insülin sayesinde olur. (Şenünver ve 

Nak, 2012). Enerjice zengin gıdaların tüketilmesiyle artan 

insülin, GnRH’ın salgılandığı yerdeki reseptörlere 

bağlanır. Bu reseptörlere bağlanan insülin GnRH 

salınımını kontrol eder (Gamba ve Prolong; 2006; Spain 

ve ark., 2007; DiVall, 2015).   
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NED sırasında yağlar parçalanırken içersinde depolanmış 

progesteron da kana karışır. Progesteron miktarı 0.5 

nmol/l nin üzerine çıktığında ise gebelik oranlarını azaltır. 

NED ile birlikte kan NEFA ve BHBA düzeyi artar. Bu 

artış foliküler sıvı içinde de meydana gelir. Toksik olan bu 

moleküller granuloza hücreleri ve oositi etkiler. BHBA 

toksik etkisini immün sistem üzerinde de gösterir. Böylece 

mastitis ve metritis başta olmak üzere enfeksiyonlar artar 

ve fertilite oranları aşağı iner. Çünkü bakteri 

endotoksinleri LH pulslarını bozar ve ovaryum aktivitesi 

bozulur. NED’in salınımını azalttığı diğer bir madde de 

progesteron hormonudur. Özellikle postpartum ilk 3 östrüs 

siklusunda bu durum belirgindir (Şenünver ve Nak, 2012). 

Metabolitlerin Tespiti ve Takibi 

Beslenmenin değerlendirilmesi için metabolomik 

analizleri yapılmaktadır. Metabolomik; metabolit adı 

verilen ve belirli bir biyokimyasal reaksiyonun ürünü 

olarak oluşan molekülleri inceleyen bilim dalı olarak 

tanımlanmıştır. Böylece hayvanın metabolit profili 

çıkarılmış olur. Bu sayede, besin maddelerinin 

organizmadaki metabolik yolaklar vasıtasıyla azalması 
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veya artmasının vücutta ne gibi değişiklikler meydana 

getirdiği ve hangi moleküler olaylara yol açtığı hakkında 

bilgi elde edilmesi mümkün olur. Metabolik profil, farklı 

cihaz ve yöntemler kullanılarak belirlenebilse de bu alanda 

en sık kullanılan teknoloji gaz kromotografisi-kütle 

spektrometresidir (GC-MS). Bu cihazla 400’ün üzerinde 

bileşiğin (şekerler, aminoasitler, organik asitler, yağ 

asitleri, steroller ve aminler vb) analizi yapılabilmektedir 

(Ertaş ve Şanlıer, 2014). 

Kan, süt ve idrarda birçok metabolik parametreye 

bakılabilir. Özellikle doğuma 2 hafta kala NED ve 

karaciğer yağlanmasının tespiti için kandan NEFA 

düzeylerine bakılabilir. Laktasyonun 5-50. günleri 

arasında kan BHBA konsantrasyonu subklinik ketozisin 

tespit edilebilmesi için ölçülebilir. NEFA ve BHBA 

konsantrasyonunu ölçmek için kan numunesi mutlaka 

kuyruk venasından alınmalıdır (Baştan ve Gürbulak, 

2012). 

Sütte ise laktasyon döneminde üre azotu değerleri takip 

edilmelidir. Bu sayede protein beslenmesi 

değerlendirilebilir. Holştayn ineklerde süt üre azotunun 
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normal seviyesi 8-12 mg/dl’dir. Eğer bu miktarlardan 

sapma varsa rasyon protein bakımından kontrol 

edilmelidir (Türkmen, 2018). 

Kuru dönemin son 3 haftasında hipokalsemiden korunmak 

için ineklerin yemlerine anyonik tuzlar katılır. İdrar pH’sı 

özellikle rasyonların anyonize edildiği durumlarda 

izlenmelidir. Yeterince anyonize edilen rasyonlarda idrar 

pH’sı 5.5-6.5 aralığında olmalıdır. İdrar örnekleri 

yemlemeden 2-4 saat sonra alınmalıdır (Türkmen, 2018). 

Hayvan vücudundaki Sodyum miktarına tükürükten 

bakılabilir. Bu sayede fertilite ile ilgili sonuçlar elde 

edilebilir. Sodyum seviyesi 2 g/L’den daha düşük 

olduğunda gebelik  oranı %50 civarındayken 3 g/L 

düzeyine çıktığında bu oran %70’lere ulaşır. Sodyum 

eksikliği ayrıca düzensiz sikluslara, ovaryum kistlerine ve 

retensiyo sekundinaruma neden olur. Uterusta 

potasyum/sodyum oranındaki değişmeler endometritis 

oluşumuna yol açar (Aslan ve Gümen, 2012). 

Kızılötesi spektroskopi aracılığıyla günlük sağım 

sırasında elde edilen süt örneklerinden kan metabolitleri 
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tahmin edilebilmektedir. Bilim adamları, AfiLab cihazı 

tarafından toplanan yakın kızılötesi spektrumları ve çeşitli 

makine öğrenimi yöntemlerini kullanarak kan 

metabolitleri için tahmin denklemleri geliştirmişlerdir 

(Gianuzzi ve ark. 2022). 

 

Resim 1. Yakın kızılötesi spektroskopisi ile sütte analiz 

edilebilen metabolitler (Gianuzzi ve ark. 2022). 
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Metabolik Profil Testlerinin Geleceği 

Metabolik profil testi olarak bilinen kan biyokimyasal 

bileşenlerinin analizi, sağlıklı süt ineklerinde hastalık 

riskini belirlemeye yarayan bir testtir. Serum metabolik 

profili, ineklerin subklinik bozuklukların belirlenmesi için 

iyi bir araçtır. Kan parametrelerinde değişiklik olan 

hayvanların saptaması, erken müdahele ile hastalıkların 

başlamasını önleme fırsatı verir. Ancak kan örneği alma, 

inekleri strese sokar ve kan alan kişiyi de ciddi anlamda 

yorar. Üstelik alınan örneklerin laboratuvar analizleri 

maliyetli ve zaman alıcıdır. Bu kısıtlamalardan dolayı her 

çiftlik sık sık metabolik profilleme yaptıramaz. Ama kan 

yerine süt numuneleri kullanılarak metabolik profil 

değerlendirilebilir. Süt örneklerinin toplanması kolaydır 

ve sütün bileşimi ineklerin metabolik durumunu yansıtır. 

Kandaki metabolomik değişim kendini sütün bileşiminde 

de gösterir. Kızılötesi spektroskopi, süt numunelerini 

tarayarak hayvanın sağlığı hakkında bize bilgi verebilir. 

Bu non-invaziv sensörler gelecekte kan analizlerinin 

yerini alabilecek gibi gözüküyor (Giannuzzi ve ark., 

2022).  
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SONUÇ 

Sütçü işletmelerde hayvancılığın ekonomik bir şekilde 

yapılabilmesi için ineklerden yılda bir yavru elde 

edilmelidir. Maalesef günümüzde infertilite sebebiyle 

sürülerde gebelik oranları düşmekte ve doğum-gebe kalma 

aralığı uzamaktadır. Bu durumun birçok sebebi 

bulunmakla birlikte genellikle bakım ve besleme 

problemlerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.  Beslenme 

sonucu, vücutta oluşan metabolik hormonlar ve 

moleküller doğrudan üreme hormonlarını etkiler. 

Özellikle GnRH salınımı enerji alımıyla yakından 

ilişkilidir. Yeterli ve dengeli bir rasyonla hayvanların 

beslenmesi metabolik profili düzeltir ve reprodüktif 

parametreleri iyileştirir. İneklere doğru bir rasyon verilse 

bile bunun kontrolü yapılmalıdır. Bu maksatla geliştirilmiş 

çok sayıda metot ve cihaz bulunmaktadır. Sonuç olarak, 

her işletmenin bu araçlardan kendine uygun olanı seçerek 

sürünün beslenme durumu takip etmesi sürdürülebilir bir 

hayvancılık için gereklidir.   
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