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Mikrobiyom Çalışmalarının Kapsamı
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Metagenom temelli mikrobiyom projeleri
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Astronomik mi? Genomik mi?
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Araştırma Sorusunun

Belirlenmesi



İki Büyük Hata!
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Ortada hiç bir hipotez yok!

Bir bakalım!

Sadece bir türe ya da ürüne bakmak!

Obsesif olarak bir hipoteze takılma



Araştırma sorusu
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Farklı koşullar altında belli sayıda, belli 

örneklerde mikrobiyom elemanlarında

anlamlı değişiklikler var mı?

En temel soru



Araştırma sorusu
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• Biyoçeşitlilik profillemesi

• Çeşitlilik (alfa-beta diversity)

• Bağıl bolluk (relative abundance)

• Hedeflenmiş molekül profillemesi

• Belirli gen ve/veya yolaklar

Profilleme



Çalışma kapsamında > 1 Tbp DNA dizisi in silico analiz edildi

Ülkeler bazında direnç geni çeşitliliği
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Deney Tasarımı
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Takım Çalışması! Multidisipliner çalışma!

Deney Tasarımı



Deney Tasarımı
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Hangi klinik numune(ler)?

Taksonomik çeşitlilik?

Gen/yolak?

Metabolitler?



Deney Tasarımı
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Longitudinal study 

vs

Cross-sectional study

Boylamsal / Kesitsel
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Araştırma sorusu Fizibilite

Deney Tasarımı

Bütçe Altyapı Biyoinformatik



Kohort Oluşturulması,  

Metaveri ve Numune

Toplanması



Kohort oluşturulması
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 Hastalık/sağlık

 hastalık altın standartla

belirlenmiş olmalı

 evrelenmiş olmalı

 Dışlama kriterleri çok iyi

belirlenmiş olmalı

Dışlama/İçleme Kriterleri

Fizibiliteye göre mümkün

olan en yüksek sayı!

Kohort Büyüklüğü

Mümkün olduğunca detaylı

ve her birey için standart

olmalı!

Metaveri



Metaveri
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Klinik Numunelerin Toplanması

21

• Dışkı

• BAL

• Dil/yanak sürüntüsü

• Deri sürüntüsü vb.

Steril olmayan numuneler

• Kan

• İdrar

• Bos

• Tümör dokusu vb.

“Steril” vücut sıvıları ve dokular
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Aynı kişiden farklı zamanlarda alınan numuneler?



Islak ve Kuru 

Laboratuvar Süreçleri



Mikrobiyom Çalışmaları
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Laboratuvar Süreçleri
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Laboratuvar Süreçleri
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Klinik örneklerden uygun kalite ve nicelikte dsDNA izolasyonu

Kütüphane oluşturma 

Yeni nesil sistemlerinde dizileme

Araştırma sorusuna uygun biyoinformatik analizler



Steril dokularda toplam okumanın %0.00001–
%0.7’si patojene ait

Batch Effects

Kit ile izole ederim 

 mi acaba?

dsDNA izolasyonu
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 Nanodrop ile ölçerim 

mi acaba?

dsDNA kalite ve ölçümü
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Metagenom dizileme VS amplikon dizleme

Kütüphane hazırlığı
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Pozitif/negatif kontroller!

Kütüphane hazırlığı
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Roche 454 (2004) - Pirosekanslama

Illumina (2006) – Sentezleme ile dizileme

Ion Torrent (2011)- Elektronik iyon değişimi dizilemesi

PacBio (2011) – Tek molekül, gerçek zamanlı dizileme

Oxford MinION (2015)- Nanogözenek dizilemesi

Yeni nesil dizileme teknolojileri
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Araştırma sorusuna uygun biyoinformatik analizler



Araştırma sorusuna uygun biyoinformatik analizler
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expressed miRNAs identified  from these studies and our 

results may be due to differing factors such as sample 

size, CD patient characteristics (age, drug history, 

with or without surgery, etc.) and subject population 

demographics.

It should be noted that although in all our patients 

we found significant overexpression of these miRNAs, 

depending on the patient studied we found one of 

these increased with respect to the others. Therefore, 

we hypothesized that the combined analysis of specific 

miRNAs (in our case, miR1443p; miR2115p; miR

519d3p) could be useful to determine disease proba
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Figure 6  Three microRNAs were found increased in samples from patients with Crohn’s disease. Individual microRNA levels in 10 patients with Crohn’s 

disease are represented. miRNA: MicroRNA.

Rojas-Feria M et al .	Dysbiosis	and	miRNAs	in	CD



SONRASINDA?

SONRASINDA?



Sonrasında
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Teşekkürler


