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mĠkrobĠyom〰mĠkrobĠyota 

•İnsan vücudunda bulunan kommensal, 

simbiyotik ve patojenik mikroorganizmaların 

topluluğu 



Ġnsan mĠkrobĠyomu 

• İnsan 1013 hücre 

• İnsan vücudunda 1014 mikroorganizma 

• 10 kat fazla 

• Virüsler hesapta yok ! 

• İnsan mikrobiyomu, genomundan en az 100 kat fazla 

• 8 milyon farklı gen 

 

 



MĠkrop sayısı>Ġnsan hücresĠ 

 





“Human mıcrobıome project” 
 

hedefleri 

• İnsan vücudundaki tüm mikroorganizmaları belirlemek 

• İnsanlar arasındaki mikrobiyom farklılıklarını saptamak 

• İnsan mikrobiyom değişikliklerinin hastalıklarla ilişkisi olup olmadığını 

anlamak 

• Mikrobiyom saptanmasında kullanılacak yeni biyoinformatik program 

ve yaklaşımların geliştirilmesini sağlamak 

• Bunları yaparken etik ve sosyal değerlere özen göstermek 



HMP 2007 yılında NIH 
tarafından başlatıldı 

300 gönüllü 

5 vücut bölgesi 

11700 örnek 

Bu proje ile insan vücudunda 
10000 kadar bakteri ve mantar 
türü saptandı 

Yeni mikrobiyom projeleri 
başlatıldı 

Hayvanlar ve diğer ekolojik 
çevreler de kapsama alındı 

 



Ġnsan vücudunda 

organĠzmaların 

dağılımı 

 

 







mĠkrobĠyomun yüksek metabolĠk kapasĠtesĠ 

• Glikozid hidrolaz üretimi ve glikanın kullanılabilir şekerlere 

dönüştürülmesi 

• Ġnsan genomunda kodlanmış böyle bir enzim yok, bakterilerde 

var 

• Sindirdikleri karbonhidratlardan kısa zincirli yağ asidi (SCFA) 

oluşturular 

• Kolon epitelinin majör enerji kaynağı 

• Erişikinlerin enerjilerinin %10-15’inin kaynağı 

 





• GI mikrobiyata yaklaşık 1014 mikroorganizmadan 
oluşur (Kamada et al., 2013) 

 

• Esas 5 grup miroorganizma bulunmakta 

•    1. Bacteroidetes 

•   2. Firmicutes 

•   3. Actinobacteria 

•   4. Proteobacteria 

•   5. Cerrucomicrobia 

 

• 1+2 >90% (Qin et al., 2010) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6167910/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6167910/














• İnsan sağlığının idamesinde GI mikrobiyatanın kritik önemi var  

• Hansen et al., 2015; Kamo et al., 2017; Tang et al., 2017) 

 

• GI disbiyosis çeşitli hastalıkların gelişmesine katkısı 

•   KVH Wang et al., 2011; Emoto et al., 2017) 

•   Obesite (Ley et al., 2006; Henao-Mejia et al., 2012), 

•   Tip2DM; Cani et al.,2008; Khan et al., 2014; Pedersen et al 
2016 

•   Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD; Mouzaki et al., 
2013; Zhu et al., 2013),  

•   Bazı kanser tipleri (Gopalakrishnan et al., 2018; Tilg et al., 
2018). 
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Vücut bölgelerinde mikroorganizmalar değişkenlik 
gösterse de metabolik yolaklar korunuyor 





Ġnsan vĠromu 
• Barsak ve diğer vücut bölgelerinde çok sayıda 

virüs 

• Çoğunluğu bakteriyofaj 

• Antibiyotik direnç genleri, toksin genlerini 

transdüksiyon ile aktarabiliyorlar 

 

Barsak mikrobiyom virüsleri 



Barsak mĠkrobĠyomu ve kolorektal kanser 

• Yüksek miktarda yağ ve kırmızı et N-nitrazo bileşikleri ve heterosiklik aromatik 

aminlerin düzeyini arttırarak kansere yatkınlık oluşturur 

• Heterosiklik aminler hücrede DNA zedelenmesine yol açar 

• Barsak mikroorganizmalarından bazıları zedelenmeyi arttırır, bazıları bu bileşikleri 

metabolize ederek ortadan kaldırır 

• Hayvan çalışmalarında Bacteroides ve Clostridium türleri kolon tm büyümesini 

hızlandırmakta; Lactobacilli ve Bifidobacteria türleri tm gelişimini azaltmakta 

• Süperoksit oluşturan E.faecalis ve sülfat indirgeyen bakteriler ile epitel zedelenmesi 

• Bacteroides vulcatus ve B.stercoris varlığında ca riski yüksek, Lactobacillus acidofilus 

fazla olan kişilerde az 







Barsak mĠkrobĠyomu ve obesĠte 

• Aynı diyetle beslenen normal florası olan farelerin ağırlığı, 

mikroorganizmalardan arındırılmış farelerin ağırlığından %40 

daha fazla 

• Yemeklerin metabolize edilmesinde mikrobiyota önemli 

• Bacteroides thetaiotaomicron, floranın baskın üyelerinden ve 

başka yolla sindirilemeyen polisakkaritlerin sindirilmesini 

sağlayarak kalori gereksinimini %10-15’ini sağlıyor 

• Lactobacillus türleri safra asitlerinin bağlanmasını 

engelleyerek yağ emilimini azaltıyor 



Barsak mĠkrobĠyomu ve obesĠte 

• Şişman farelerin zayıf olanlara göre %50 daha az Bacteriodetes, 

%50 daha fazla Firmicutes türlerini barsaklarında bulundurduğu 

saptanmış 

• Mikroorganizmadan arındırılmış farelere obes farelerin 

mikrobiyomu nakledildiğinde kilo aldıkları gözlenmiş 



Barsak mĠkrobĠyomu ve obesĠte 

• Abx ile tedavi edilen farelerde obesite ile birlikte Firmucutes’lerin 

Bacteroidetes’lere baskınlığı gözlenmiş 

• Barsak mikrobiyomunun içeriğinin değişmesi ile SCFA’da 

azımsanmayacak artış ilişkisi 

• SCFA kolon epitelinin doğrudan enerji sağlayıcısı ve portal sirkülasyona 

absorbsiyonu ile adipogenez stimülatörü 



infantİl kolik ve mikrobiyota 



BARSAK MĠKROBĠYOMU VE ĠBH 

• İnsidansında ciddi artış 

• Tek başına genetikle açıklanamaz 

• Batıcıl beslenme; artmış yağ ve kırmızı et tüketimi ile insidansında 

artış 

• Lifli gıdalar ve meyve tüketimi CH sıklığında azalma 

• Sebze tüketimi ÜK’de azalma 



BARSAK MĠKROBĠYOMU VE ĠBH 

• Firmicutes’ler CH’da azalmakta 

• Özellikle Fecailbacterum prausnitzii 

• F.prausnitzii azalması ile post-op CH tekrarlaması ilişkili 

• İn-vitro ve hayvan çalışmaları etkenin anti-inflamatuvar etkili 

olduğunu ve SCFA ve IL-10 artışına neden olduğunu göstermiş 

• Zirai ürün  Hayvansal ürün  



hĠjyen hĠpotezi ve Ġbh 

• Erken yaşlarda az mo ile karşılaşma, 

hayatının ileri döneminde karşılaşacağı 

mikrop yüklü çevreye toleransını azaltmakta 

ve uygunsuz immün yanıta neden olmakta 

• Erken yaşta antibiyotik tüketimi mikrobiyota 

çeşitliliğini azaltmakta ve IBH gelişim riskini 

arttırmakta 



• Esansiyel HT  etiyopatogenezinden mikrobiyata disbiyozisi sonucu 

tyramin aşırı üretimi de sorumlu olabilir? 

• İntestinal bakterilerin ürettiği aromatic-L-amino acid dekarboksilaz ile 

tyrosin →tyramine  

• Lactobacillus bulgaricus (histamin, tiramin, triptamin),  

• Enterococcus faecalis (tiramin) 

• Lactobacillus plantarum histamin ve tiramin üretirler 

• AII ile uyarılmış hipertansif sıçanlarda Firmicutes ve Bacteroidetes 

oranında artış bildirilmiş 

Barsak mĠkrobĠyomu ve hĠpertansĠyon 



MĠkrobĠyota ĠçerĠğĠnĠ EtkĠleyen faktörler 

• Maternal kolonizasyon 

• Yaş 

• Diyet 

• Çevresel temaslar 

• Antimikrobiyal tedaviler 































RomatolojĠk hastalıklar ve mĠkrobĠyom 

• İnsan mikrobiyomu, insan immüm sistemi ile tüm epitelyal yüzeylerde sıkı bir 

etkileşim içinde 

• Genetik yatkınlğı olan bireylerde bazı kommensal bakteriler, inflamatuvar artritin 

potansiyel tetikleyicisi ve süregenliğini sağlayıcı 

• Mikrobiyomun spesifik elementlerindeki değişim disbiyoz ile sonuçlanır ve konak 

yanıtı anti-inflamatuvardan pro-inflamatuvara değişime yol açar 

• Bu hipotez hayvan modelleriyle desteklenmiş 

• Disbiyoza katkı sağlayan faktörler: genetik, diyet, yaşam şekli tercihi-sigara içmek 

gibi, potnsiyel patojenik mikrooganizmalarla karşılaşma  





Oral mĠkrobĠyota 

• RA etiyopatogenezinde periodontal patojenlerin rolü ??? 

• RA hastalarında sağlıklı kontrollara göre daha fazla periodontit ve diş kaybı 

• Periodontal hastalığın şiddeti RA hastalık aktivitesi ile ilişkili 

• Periodontit tedavisi RA aktivitesini azaltıyor 

• RA ve bazı spondiloartropati hastalarında sinovyal sıvıda oral mikrobiyota 
elemanlarının izolasyonu 

• Porphyromonas gingivalis RA ilişkisi güçlü 

• Endojen peptitleri (fibrinojen ve alfa enolaz peptitleri gibi) sitrüline eden peptidilarjinin 
deaminaz üretir 

• RA hastalarında sitrüline proteinlere karşı AB artışı 

• Anti-sitrülin protein AB (ACPA)  



ĠntestĠnal mĠkrobĠyota 

• RA’lı hastalarda kommensal bakteri miktarında azalma 

• Bifidobacterium, B.fragilis 

• K.pneumonia, Bacteroides vulgatus, Sülfat üreten bakteriler 

(Disulfovibrio disulfuricans) SpA ve ÜK patogenezinden sorumlu 

olabilir 





mĠkrobĠyota ĠlĠşkĠlĠ tedavĠler 





probĠyotĠkler 

• Uygun miktarda verilen canlı mikroorganizmalar 

• Patojen mo ile yarışma 

• Kolonun asitleştirilmesini engellerler 

• Biyoaktif molekül üretimi 

• İmmünomodülasyon  

 

 



KlĠnĠk uygulamada probĠyotĠkler 





prebĠyotĠkler 

• İnsan ve hayvanların barsak mikrobiyatasında bir veya daha fazla 

bakteri türünü seçici şekilde stimüle etme özelliğine sahip 

sindirilmeyen besin maddeleri ya da kimyasallar 



postbĠyotĠkler 

 



Tekrarlayan C.dıffıcıle enfeksiyonunda ĠntestĠnal 
mĠkrobĠyota transplantasyonu 

İlk kez 1958’de 
Standart tedavinin başarısız olduğu durumlarda %92 etkinliği var 
NG, NJ, kolonoskopi ya da enema yoluyla uygulanmakta 
Tx öncesi antibiyotik kullanımı etkinliğini bir miktar arttırmakta 











MĠKROBĠYOM ZENGĠNLĠĞĠ 


