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Otizim ile anaerop bakteriler  özellikle Clostridium cinsi bakterilerin bir metabolik ürününün idrar düzeyini 

ölçerek otistik ve normal çocuklar arasında farklılığa göre ilişkilendirmeyi amaçlayan makale : 
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Çocukluk çağı otizm etiyolojisi ile gastrointestinal kanalda bulunan Clostridium cinsi 

anaerop bakterilerin ilişkilerinin araştırılması 
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Amaç: Otizm, yaşamın erken dönemlerinde başlayan ve yaşam boyu süren, sosyal ilişkiler, 

iletişim, davranış ve bilişsel gelişmede gecikme ve sapmayla karakterize nöropsikiyatrik bir 

bozukluktur. Etiyoloji ve patogenez henüz tam olarak bilinmemekle birlikte çeşitli genetik, 

prenatal, erken postnatal, mikrobiyolojik ve biyokimyasal olaylar otizm etiyo-patogenezinde 

suçlanmış ancak tam olarak aydınlatılamamıştır. Otistik çocukların kulak yapılarının 

anatomik olarak farklı olduğu ve bu nedenle aynı yaştaki çocuklar ile karşılaştırıldığında daha 

fazla sıklıkla kulak enfeksiyonlarına maruz kaldıkları ve kulak enfeksiyonlarının tedavisinde 

kullanılan oral antibiyotiklerin, otistik çocukların barsaklarında mayaların ve anaerop 

bakterilerin aşırı çoğalmasına neden olduğu belirlenmiş ve bildirilmiştir. Son yıllarda 

gastrointestinal kanalda lokalize olan Clostridium cinsi anaerop bakteriler ve bu bakterilerin 

bazı metabolik ürünlerinin otizm etiyolojisi ile ilişkisi üzerinde durulmaktadır. 3-(3-hidroksi 

fenil)-3-hidroksipropionik asit (HPHPA) (3-(3-hydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid), 

tirozin analoğu olan m-tirozinin (3-Hidroksifenilalanin) (3-OH-PA)(3- hydroxyphenylalanine) 
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metabolik ürünüdür ve bu ürün beyinde katekolaminlerin boşalmasına (deşerjına) neden 

olmak sureti ile otizmin bulgularının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. HPHPA Clostridium 

cinsi anaerop bakterilere özgü metabolizma ürünü olarak açığa çıkmakta ve idrar ile 

atılmaktadır. Bu çalışmada çocukluk çağı otizm etiyolojisi ile gastrointestinal kanalda bulunan 

Clostridium cinsi anaerop bakterilerin ilişkilerinin araştırılması amaçlandı.  

Gereç ve Yöntem: Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatri polikliniğine 

başvuran yaşları 5-15 arasında 30 otizm tanılı çocuk hasta ile herhangi bir nöro-psikiyatrik 

bozukluğu olmayan ve hasta grubu ile aynı yaş ve cinsiyet dağılımında 30 sağlıklı çocuk 

çalışmaya alındı. Her iki gruptan idrar örnekleri alınarak -20
0
C derin dondurucuda 

saklandıktan sonra yüksek rezolüsyon gaz kromatografi/kütle spektrometri cihazı ile (Agilent 

GC/MS System, Agilent Technologies LSCA, Wilmington, Delaware USA) gastrointestinal 

kanalda lokalize olan Clostridium cinsi anaerop bakterilerde fenilalanin metabolizmasının 

anormal bir metaboliti olan 3-(3-hidroksi fenil)-3-hidroksipropionik asit (HPHPA) 

seviyelerinin ölçümleri yapıldı. Bu metabolik ürünün (HPHPA) miktarındaki artış 

gastrointestinal kanalda yerleşmiş olan Clostridium cinsi anaerop bakterilerin varlıklarını ve 

miktarlarını göstermektedir. Otizm tanılı çocuk hastalara ait idrar örneklerindeki HPHPA 

miktarındaki artış sağlıklı olan kontrol grubu ile karşılaştırıldı. İstatistik analizlerinde iki oran 

testi (two-proportions test) kullanıldı, p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

Çalışma için Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Komitesi onayı alındı. 

Bulgular:  Çalışmaya alınan toplam 30 hasta grubunun 25’i (% 83) erkek, 5’i kız (%17) idi. 

Hasta grubunun yaş ortalaması (± SD) 8,37±2,89 yıl  (Erkek hastalar 8,48±3,04 yıl, kız 

hastalar 7,8±2,16 yıl). Otizm tanılı 30 hastaya ait örneklerin 26’sında HPHPA düzeylerinde 

artış bulunurken (26/30), 4 örnekte artışa rastlanmadı (4/30). Kontrol grubunda ise 30 

örnekten 15’inde HPHPA düzeylerinde artış belirlendi (15/30), 15 örnekte artış rastlanmadı 

(15/30). Hasta grubu ile kontrol grubu HPHPA artış oranları birbirileri ile karşılaştırıldığında 

istatistiksel anlamlı bir fark bulundu (p<0.05). Kontrol grubu ile hasta grubu HPHPA atılımı 

normal sonuçları birbirleri ile karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı bir fark bulundu 

(p<0.05). Hasta grubunda ve kontrol grubunda HPHPA atlımı artmış olan hastalar cinsiyetleri 

açısından karşılaştırıldığında kızlar ile erkekler arasında her iki grupta da istatistiksel anlamlı 

bir fark bulunmadı (p1>0.05, p2>0.05).  

Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen veriler otizm etiyolojisi ile gastrointestinal kanalda lokalize 

Clostridium cinsi bakteriler arasında anlamlı bir ilişki varlığını ortaya koymaktadır ki 



 3 

ülkemizde, bu konuda daha fazla vaka sayıları ile gerçekleştirilebilecek yeni araştırmaların 

planlanmasına ve gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Otizm, Anaerop bakteriler, Clostridium spp., 3-(3-hidroksi fenil)-3-

hidroksipropionik asit.  

 


