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Başlangıç: 2005 yılında yeni kuşak dizileme tekniği ile

BİR DEVRİMİN
ORTASINDAYIZ...

İnsan ekzom analizi 15 milyon dolardan 1000 doların altına düştü  15 000 kez daha
ucuzladı
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Yeni kuşak dizileme ve diğer yüksek çıktılı teknikler
Biyoinformatik ve teknolojideki gelişmeler

Yeni kuşak dizilemeye dayalı çalışmalar:
- Kim(ler) var?
- Ne yapıyor (lar)?
Konakla etkileşimleri
Birbirleri ile etkileşimleri
Dış etmenlerden nasıl etkileniyorlar
....
- Bilgi ve verilerin klinik uygulamaya aktarılmaları:
Girişimsel çalışmalar
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Barsak mikrobiyomu  İkinci beyin, ekstra organ,
ikinci genomumuz

Barsak florasının restorasyonuna yönelik girişimler
 Probiyotikler, prebiyotikler, sinbiyotikler,
kontrabiyotikler
Genomik ve transkriptomik analizler  Yeni tedavi
hedeflerinin belirlenmesi; aşı çalışmaları
Salgınların gerçek zamanlı olarak izlenmesi
Üretilemeyen bakterilerin üretilmesi için  iChip, iTip, Simulator of the Human Intestinal Microbial
Ecosystem (SHIME), gut-on-a-chip system, 3Dorganoidler
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ÇÖZÜMLERE DOĞRU İLK ÖNEMLİ
ADIM: FEKAL TRANSPLANTASYON
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Temel kavramlar
Mikrobiyota: Belli bir çevrede bulunan mikroorgnizmaların toplamı. Daha çok 16S RNA, 18S RNA genleri ya da
başka marker gen ya da genom bölgelerinin moleküler yöntemlerle amplifikasyonu ve dizilenmesine dayanır. Farklı
araçlar kullanılarak elde edilen her bir dizi değişik düzeylerde bir mikrobik taksona yerleştirilir (filumdan türe
kadar).
Mikrobiyom: Mikroorganizmalar da dahil olmak üzere habitatın toplamını tanımlamak için kullanılan bir terim. Belli
bir çevredeki biyotik ve abiyotik faktörlerin ikisini de kapsar. Bazıları mikrobiyom tanımını bir mikrobiyota içersinde
bulunan genler ya da genomların toplamı ile kısıtlamaktadır. Mikrobiyom çevre ile ilişkilendirilmiş metagenom
şeklinde de tanımlanabilir. Mikrobiyom metagenomik, metabonomik, metatranskriptomik ve metaproteomik
kombinasyonunun klinik ya da çevresel metaverilerle kombine edilmiş hali olarak da tanımlanabilir.
Metataksonomik: Elde edilen tüm diziler arasındaki bağlantıyı göstererek mikrobiyotanın tamamını karakterize
etmek ve bir metataksonomik ağaç oluşturmak için kullanılan yüksek çıktılı süreç. Ancak viruslarda bu tarz üniversal
bir viral gen yoktur.
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Metagenom: Bir mikrobiyotanın tüm üyelerinin genom ve genlerinin toplamı. Örnekten ekstrakte edilen
DNA’nın dizilemesine dayanır. Elde edilen dizile bir reerans veritabanı ile eşleştirilir ya da haritalandırılır.
Metabolomik: Tek bir köken ya da tek bir dokuya ait metabolik profili belirlemek için kullanılan analiz sürecini
(NMR spektroskopi ve kütle spektroskopisi gibi) tanımlamak için kullanılır. Elde edilen profil metabolom
olarak adlandırılır.
Metabonomik: Memeliler gibi daha kompleks sistemlere ait metabolit profillerin çıkarılmasıdır. Örneğin idrar,
dışkı ya da plazma gibi.
Metatranskriptomik: Ekspresse edilen RNA’ların yüksek çıktılı dizileme ile analiz edilmesi olup kompleks
mikrobiyomların ekspresyon profilleri ve düzenlenmesine ilişkin verilerin elde edilmesini sağlar.
Metaproteomik: Belli bir zaman noktasında bir klinik ya da çevre örneğinde bulunan ve tanımlanan tüm
proteinlerin özelliklerinin belirlenmesidir.
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Resistom: Bir mikrobiyom içersindeki antimikrobik direnç gen havuzu
Holobiyont: Bir hayvan ve mikrobiyal ekleri. İki hayvan aynı genotipe sahip oldukları halde,
mikrobiyal ekleri farklı olabilir ve farklı holobiyont fenotipleri sergileyebilir.
Taksa: Aynı filogenetik düzlemde sınıflandırılmış ve birbirleri ile bağlantılı mikroorganizma
(organizma) topluluğu (filum, aile, cins, tür gibi)
OTU (operational taxonomic unit): 18S rDNA dizisi düzeyinde %97 ve üzerinde benzerlik gösteren
birimler
Alfa çeşitliliği: Aynı örnek içindeki çeşitlilik
Beta çeşitliliği : Örnekler arası çeşitlilik (kolon, deri gibi farklı bölgeler; hastalar)

28.04.2019

10

28.04.2019

11

Mikrobiyom çalışmaları ile ilgili sorunlar:
1- Mikrobiyom çalışmalarının birçoğu mikrobiyolog ya da infeksiyon hastalıkları uzmanı hatta tıp doktoru olmayan
araştırmacılar tarafından tasarlanıp yürütülmekte
2- Mikrobiyom çalışmaları hala tasarım ve yöntemsel açıdan pekçok kısıtlılıklar içermekte:
•

Örnekleme ve DNA ekstraksiyon yöntemlerine göre elde edilen sonuçlar değişebilmekte

•

Örnekleme ve test aşamalarındaki kontaminasyon sorunları

•

Amplifikasyon aşamasındaki verimlilik farklılıkları

•

16S rRNA dizilemelerinde oluşabilecek kimerik diziler filtrasyondan kaçabilmekte ve olağanın üstünde
biyolojik çeşitlilik yanılsaması yaratabilmekte

•

Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde kullanılan veritabanları ve biyoinformatik programlarına göre
sonuçlar ve yorumlar değişebilmekte
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•

Dizilenen 16S rDNA dizilerinin uzunluğu tüm türleri ayırtetmek için yeterli olmayabilir

•

16S rDNA kopya sayıları bakterilerde değişken

•

Mikrobiyota profilleri biyoinformatik araçları ile oluşturulmakta ve bakteri türünün klinik
önemine ilişkin yorumlar genellikle spekülasyonlara dayanmaktadır (bakteri- hastalık
ilişkilendirmelerinde Koch koyutları tamamlanmamakta); çoğu zaman yeni tanımlanan türler
henüz kültürde üretilmemiş türler

•

Epidemiyolojik çalışmaların çoğu küçük kohortlar üzerinde gerçekleşitiriliyor

•

Yanlılık ve çıkar ilişkileri
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3- Mikrobiyom çalışmalarından elde edilen verilerin kliniğe uyarlanması
4- Mikrobiyotayı değiştirmeye yönelik uygulama ya da terapötiklerin etkinlik, risklerinin,
yanetkilerinin incelenmesi
5- Yüksek çıktılı yöntemlerin tanı, epidemiyolojik amaçlar için kullanımı
6- Saklama – güvenlik ve tekrarlanabilirlik sorunları – standart prosedürlerin tanımlanmamış
ya da düzenlenmemiş olması
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