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biyoparçalama yeteneğine sahip 4 farklı mikroorganizma belirlenmiştir. Daha sonra elde edilen 
bu farklı mikroorganizmaların HPLC analizi sonucu biyoparçalama etkinlikleri belirlenmiştir. P5 
olarak kodlanan organizmanın HPLC denemelerinde 4. gün sonunda pireni yaklaşık %40 oranında 
parçaladığı gözlenmiştir. Bu organizmanın 11. günün sonunda ise pireni tamamen parçaladığı 
gözlenmiştir. Biyodegradasyon etkinliği olduğu belirlenen izolat P5’in morfolojik , kültürel ve 
biyokimyasal testlere ilave olarak  yapılan DNA dizi analizi sonucu Aeromonas media olduğu 
belirlenmiştir. Poliaromatik hidrokarbonların biyoparçalanması ile ilgili yapılan diğer çalışmalarda 
poliaromatik hidrokarbonların biyoparçalanmasının uzun bir süreç olduğu belirlenmiştir. 
Ancak bizim çalışmamızda bir poliaromatik hidrokarbon olan piren biyoparçalanmasının diğer 
poliaramatik hidrokarbonlara göre daha kısa bir sürede olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Biyodegradasyon, HPLC, piren, poliaromatik, aktif çamur

Teşekkür: Santez 00639 STZ 2010-2 no’lu proje desteğiyle gerçekleştirilmiştir.
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Amaç: Bu derleme çalışmasında, günümüzde birçok ülkede yaygın olarak tüketilen ve klinik 
uygulamalarda kullanılan probiyotiklerin, faydalarının yanı sıra riskleriyle ilgili detaylı araştırmalar 
yapılması gerektiği vurgulanmış ve klinik uygulamalardaki olası riskler özetlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Probiyotiklerin risklerine dair yapılan çalışmalarda; probiyotiklerin 
bakteriyemi, sepsis ve endokardit hastalıklarına sebep olabildikleri, sahip oldukları antibiyotik 
direnç genlerini gastrointestinal (GI) sistem florasına aktarabildikleri ve GI sistem üzerinde toksik 
veya metabolik etki gösterebildikleri belirtilmiştir. Belirtilen bu faktörler içerisinde üzerinde 
en fazla durulan risk faktörü ise sepsistir. Probiyotiklerin sebep olduğu sepsis oluşumuyla ilgili 
major ve minör risk faktörleri belirlenmiş ve bu faktörler sağlıklı ve hasta gruplarında deneysel 
çalışmalarla değerlendirilmiştir. İmmün sistemi baskılanmış olan veya malignite görülen kişiler ve 
prematüre bebekler major risk faktörleri grubundadır. 

Bulgular: Probiyotiklerle ilişkili risk faktörlerinin araştırılması sonucu; prematüre bebeklerde LGG 
(Lactobacillus rhamnosus GG) takviyesinin bakteriyemiye neden olduğu ve kalp cerrahisinden 
sonra ise endokarditin gelişebileceği gösterilmiştir. Ayrıca stafilokoklar ve enterokoklar gibi 
vankomisine dirençli mikroorganizmaların antibiyotik direnç genlerini aktarma olasılığının yanı 
sıra enfeksiyonlara neden olduğu, bununla beraber bazı laktobasillerin ve bifidobakterilerin 
bağırsak mukus tabakasında aşırı degredasyona sebep olduğu belirtilmiştir. Kemoterapi gören 
hastaların veya AIDS gibi immün sistemle ilgili hastalığı olan kişilerin probiyotikleri tükettikten 
sonra bağırsak enfeksiyonları riskiyle karşı karşıya kaldığı ve immün sistemi zayıflamış kişilerde 
uygun probiyotik suş seçilmediği takdirde mantar enfeksiyonlarına yakalanma riskinin yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. İlaveten, probiyotik intoleransının immün sistemin aşırı uyarılmasına 
yol açabileceği ve immünsupresif ilaçlar ile etkileşiminin yaşamı tehdit eden komplikasyonları 
tetikleyebileceği gösterilmiştir. Bazı durumlarda ise probiyotiklerin ciddi sindirim sorunları, 
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şişkinlik ve şiddetli karın kramplarına neden olduğu ve probiyotik diyetine başlayan kişilerde 
genellikle ilk birkaç gün hafif bir baş ağrısı ve baş dönmesi şikayeti görülebileceği rapor edilmiştir. 

Sonuç: Probiyotiklerin sağlık üzerine olumlu etkilerine her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. 
Bununla beraber, klinik uygulamalarda probiyotik kullanımına ait risklerin farklı yaş gruplarında, 
hastalık vakalarında, sağlıklı ve hasta kişilerde değişiklik gösterebildiği yapılan çalışmalarla 
kanıtlanmıştır. Probiyotikler kesinlikle herhangi bir ilaç yerine kullanılmamalıdır. Eğer bir 
probiyotik besin takviyesi kullanımı düşünülüyorsa öncelikle doktora danışılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Probiyotikler, risk faktörleri, sepsis
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Amaç: Ketende, bir çok bitki türünde korunduğu bilinen mikroRNA’lar bu türe ait mevcut EST 
veri tabanlarının biyoinformatik yöntemlerle incelenmesi ile belirlenmiştir. Arkasından, bu 
mikroRNA’ların hedef genleri yine biyoinformatik yöntemlerle araştırılmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada ilk olarak, günümüze kadar bulunan tüm mikroRNA’lara ait 
dizilerin depolandığı veri tabanları (örn. www.mirbase.org) incelenerek bir çok önemli bitki türüne 
ait tüm mikroRNA dizileri bir araya getirilerek bir veri dosyası oluşturulmuştur. Daha sonra, bitki 
mikroRNA’larına ait bu veri dosyası ile Keten EST dizileri Blastn (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) 
programı ile hizalanmıştır. Bu hizalama sonrasında, Blastn programınının ürettiği sonuç dosyası 
içerisinde bilinen bitki mikroRNA’ları ile en fazla 3 nükleotid farklılık gösteren Keten EST dizileri 
tarafımızca hazırlanan Biocon programı kullanılarak seçilmiştir. Bu EST’ler arasından protein 
kodlayan genlere ait diziler Blastx programı ile elenmiştir. Geriye kalan EST dizileri ise Keten’de 
korunmuş mikroRNA öncül dizileri adayları oldukları için ikincil yapılarında saç tokası yapısı 
oluşturup oluşturmadıkları RNA mFOLD programı (http://mfold.rna.albany.edu/?q=mfold/RNA-
Folding-Form) ile incelenmiştir. Saç tokası yapısı oluşturan Keten mikroRNA’larına ait muhtemel 
hedef genler ise Blastn analiziyle araştırılmıştır.

Bulgular: Linaceae familyasına ait Keten bitkisi yağ ve lifleriyle endüstride kullanılan ekonomik 
önemi olan bir türdür. Çalışmada kullanılan Arabidopsis thaliana, A. lyrata, Zea mays, Oryza 
sativa, Vitis vinifera, Glycine max, Physcomitrella patens, Sorghum bicolor, Populus trichocarpa, 
Medicago truncatula türlerine ait referans olgun miRNA dizileri mirbase mikroRNA veritabanından 
elde edilmiştir. Bu yolla 10 bitki türüne ait 3629 olgun miRNA dizisi elde edilmiş ve 289852 keten 
EST dizisi ile hizalanmıştır. Blast sonuçları incelendiğinde en fazla 3 nükleotid farklılık gösteren 
863 sonuç elde edilmiştir. Bu sonuçlar arasından protein kodlayan genler elenmiş ve 107 protein 
kodlamayan EST dizisi elde edilmiştir. 23 farklı mikroRNA’ya ait bu 5 dizinin mikroRNA’lara 
özgü saç tokası yapısı oluşturduğu gözlemlenmiştir. Bu olgun miRNA dizileri saç tokası yapısının 
bir kolunda yer almaktadır.


