
Basın bülteni (genel toplum) 18 Ekim  

BMI-21.47 

www.biocodexmicrobiotainstitute.com: Mikrobiyota alanında uzmanlaşmış 

uluslararası bir bilgi merkezi! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrobiyota gittikçe büyüyen bir sağlık konusudur ve bilim insanları mikrobiyotayı 

insan vücudunun yeni keşfedilen bir organı olarak düşünmektedir. Bu konuyla ilişkili 

bilimsel araştırmalar artarken, mikrobiyotayı oluşturan bu trilyonlarca 

mikroorganizmanın (bakteriler, virüsler, mantarlar) sindirim sorunları, kadın ve çocuk 

sağlığı gibi sağlık konularında kanıtlanmış etkisi olduğu artık nettir... Mikrobiyota 

hakkında bilgileri yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak üzere Biocodex 

Mikrobiyota Enstitüsü ziyaretçilerine güvenilir, güncel ve daha iyi sağlık için 

uyarlanmış bilgiler sunan kullanıcı odaklı mikrobiyotaya adanmış bir bilgi merkezi 

tasarladı. 

"Disbiyozis" kelimesini hiç duydunuz mu? Veya probiyotiklerin sağlığınız için faydalarını? 

Bağırsak mikrobiyotanızın uzun ömrün iyi bir göstergesi olduğunu biliyor muydunuz? Veya 

vajinal mikrobiyotanızın, sağlıklı bir vajina ortamının korunmasına yardımcı olan yüzlerce 

bakteri içerdiğini? Meraklı olanlar ve uzmanlar bu sorulara yanıt bulacaktır. 

Üç önemli sağlık konusu etrafında, kişiselleştirilmiş yolculuklar etrafında tasarlanan bir 
merkez:  

● Bağırsağa odaklanma, "Bağırsağınızın gücü": "bağırsak beyin aksı", sindirim 
hastalıkları ve ilişkili çözümler gibi konuları ele alarak bağırsak mikrobiyotasının 
önemini vurgulayacak şekilde özellikle hazırlanmış. 

● Her yaştan kadının sağlığına odaklanma, "Kadın Olarak Mikrobiyotam": ergenlik, 

gebelik, ilişkili rahatsızlıklar ve bunlara nasıl bakılacağı gibi tüm ilgili konuları ele alır. 

● Diğer mikrobiyotalara odaklanma, "Muhteşem Mikrobiyotamız":  cilt, KBB, veya 

akciğer mikrobiyotası gibi konuları ve bunların vücutta oynadığı rolleri ele alır.

http://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/en/power-your-gut
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/en/my-microbiota-woman
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/en/our-marvelous-microbiota


Mikrobiyota hakkında bilim insanları tarafından yazılan bilgiler haberler, doktorlar ile yapılan 

görüşmeler, tematik dosyalar, infografikler, geliştirilmiş içerik ve hatta mobil versiyondaki 

hikayeler yoluyla herkes için ulaşılabilir hale gelmektedir. 

Kurumsal Bilimsel İletişim Direktörü Muriell Escalmel aşağıdakileri söyledi " Doktorlar ve 

genel halk için güvenilir, güncel ve faydalı içerik ile bu önemli organın merkezi rolü hakkında 

farkındalık yaratmayı istiyoruz"  Mikrobiyotaya adanmış bu bilgi merkezi sayesinde, 

Biocodex Mikrobiyota Enstitüsünü mikrobiyotamız hakkında daha iyi bilgiye sahip olmak 

isteyenler için çok önemli bir bilgi kaynağı haline getirmek istiyoruz. Ayrıca sözümüzü de 

tutuyoruz: Daha iyi sağlık için bilimsel bilgiler sağlamak! 

 

 
Microbiota Institute hakkında 

 

Biocodex Mikrobiyota Enstitüsü (Microbiota Institute) insan mikrobiyotasına ilişkin bilgileri kitlelere 

yayarak sağlığı desteklemeyi amaçlayan bir uluslararası bilimsel merkezdir.  Bunu yapmak için Enstitü 

hem sağlık çalışanlarına hem de vücudun hala az bilinen bu organının merkezi rolüne dair farkındalık 

oluşturmak üzere genel topluma hitap etmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
İletişim: 

Olivier VALCKE, Halkla İlişkiler & Editoryal Müdür 
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