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En iyi mikrop ölü mikrop (mu)?



Vücudumuzdaki Mikroplar

Bakteriler

Mantarlar

Virüsler





Bakterilerle Evrimsel İlişkimiz

• Vücudumuzdaki bakterilerin toplam yüzey 
alanı 400 m2

• İnsandaki gen sayısı 35.000

• Bakteriyel genom: >2 milyon gen

• Toplam hücre sayısı insan= 10 14 bakteri=1015

• Bakterilerle konakçı arasında sürekli etkileşim 
var



Mikrobiota Nedir?

• İnsan vücudunda değişik bölgelerde bulunan 

• Simbiyotik ilişki (Birlikte yaşam)

– Mutualism Kolon bakterileri

– Kommensalizm Derideki bakteriler

– Parasitizm Tüberküloz

• Normal flora olarak da adlandırılır

• İnsan vucudunda kolonize, hastalık yapmayan



Türleri

• Kalıcı Mikrobiota

– Hayat boyunca bulunur

– Çoğunlukla kommensal

• Geçici Mikrobiota

– Saatler veya aylar süresince

– Diğer mikroorganizmalar yerleşmesini engeller

– Savunma hücreleri yok eder

– Kimyasal veya fiziksel değişiklikler zorlar



Asıl Etki Kolonda!



Türleri

• Bacteriodetes: Gram negatif
– Bacteriodes: enterotip 1

• Firmicutes : Gram pozitif
– Provetella: enterotip 2

• Actinobacteria

• Proteobacteria
– Ruminococcus: enterotip 3

• Ana gruplar stabil ancak alt grupları çok 
değişkenlik gösteriyor







Gastrointestinal sistem



İntestinal Flora Nasıl Araştırılır?



Normal Mikrobiota Nasıl Oluşur?

• Uterus: Mikropsuz alan?

• Normal doğum sırasında 

– Perineal mikroorganizmalar

– C/S da daha çok deri mikroorganizmaları

• Genelde birinci ay sonunda kalıcı flora gelişir

• 4 yaşından sonra erişkin barsak florası yerleşir

• Ancak; bu zararsız organizmalar belirli şartlar 
altında hastalığa yol açarlar



Meta – Organizma:

• Belirli bir organizmanın hayatı etraf (Eko sistem) 

ile ilişkili

• Bu kavram insan ve barsak mikro-organizmaları 

için doğru

• Mikrobiyota değişiklikleri (Disbiosis) bazı 

hastalıklara yol açar (İBH vb)

• Barsak mikrobiotası hakkı tam olarak verilmemiş 

bir «Endokrin Organ»

• Ürettiği maddeler fizyolojik fonksiyonları 

etkiliyor



Barsak Mikrobial Endokrin Organ 
Nedir?

• İnsan meta –organizmasındaki DNA nın % 10 u insan orijinli

• Mikrobiom bileşenleri değişebiliyor

– Antibiyotik, diyet vb

• Mikrobiom binlerce humöral madde oluşumuna yol açıyor 

• Kan ve lenf yolu ile taşınıyor = Endokrin organ

• Bu maddeleri algılayabilen sensörler mevcut



Mikrobiota

• Enerji metabolizması

• Hepatik fonksiyonlar

• İmmün sistem gelişimi ve normal fonksiyon 
görmesi

• Davranış ve motor sistem üzerine etkileri

• Endokrin fonksiyonları

• Diyet ile belirgin ilişkisi var



Mikrobiyota ve Gastrointestinal Sistem

• İmmün sistem gelişimi

• Epitel matürasyonu

• Beslenme

• Ksenobiyotik ve ilaç metabolizması

• Hormonal etkiler



Etkileri







İmmün sistem üzerine etkileri



Çeşitlilik faydalı bir şeydir



Disbiosis



Çevre

Mikrobiom Hastalık

Genetik



Nasıl Değişir

• Yaşlanma

• Diyet

• Yaşadığı çevre

• Beyin barsak etkileşimi

• Düzenli kullanılan ilaçlar

• Antibiyotikler

• Genetik faktörler



Yaşla değişir



Hastalıkta ve sağlıkta değişir



Yaşadığınız çevreyle değişir



Antibiyotiklerle değişir



Beyin barsak etkileşimi



İBS



İnflamatuvar Barsak Hastalığı

• Bakteriyel çeşitlilik azalmış

• Bakteri dışı türlerde artış?

• Bakteri türlerinde değişiklikler

• Genel olarak Bacteriodes türlerinde artış

• Enterobakter, Mycobakter türleri belirgin

• Firmicute türleri azalmış

• SCFA üretimi azalmış, oksidatif stres artmış



Tedavi:

• Probiyotikler

• Prebiyotikler

• Sinbiyotikler

• Bitki lifleri

• Fekal transplantasyon



Fekal Transplantasyon



Probiyotik Çılgınlığı

• Normalde vücudumuzda bulunan 
mikroorganizmaların yeterli miktarda verilmesi 
sağlığımıza katkıda bulunur?

Şarlatanlık?
• Her hastalığı tedavi eder
• Neden çok fazla çeşit var
• Ne kadar ve süre verilmeli
• Kaliteli çalışma sayısı az
• İstatistik yetersiz
• Review sayısı çalışmadan 

çok

Tedavi edici
• Kültürel uyglamalar (yoğurt, kefir 

vb)
• Çalşıma düzaynlarına göre karar 

verilmeli



Probiyotiklerin etkili olduğu hastalıklar

• Kanser

• Kalp hastalıkları

• Depresyon

• Karaciğer yağlanması

• İnfeksiyöz hastalıklar

• Diyare

– Antibiyotik ilişkili

– Bakteriyel

– C difficle, viral

• İnflamatuvar hastalıklar

– İBH

– Allerji

– Astım

• Otoimmün hastalıklar

• Yaşlanma

• Obezite

• Yoğun bakım

– Pankreatit, travma vb



Klinik Etki Gösterilen Hastalıklar

• İnfeksiyöz diyare

• Turist diyaresi

• Poşit tedavisi

• Ventilatör ilişkili pnömoni

• Antibiyotik ilişkili diyare



Ticari ürünler

• Ürün etiketi yanlış: %93

• Kontamine: %57

• İçindeki türleri tam olarak vermeyen: %36

• Yazılı miktarda probiyotik bulunan: %38

• Yazılı suşu içermeyen: %29



Probiyotik Çılgınlığı: Sorular

• Tek tür veya birden fazla tür

• Pre, pro veya sinbiyotik

• Hücre ekstreleri işe yarar mı?

• Doz nedir (107  ila 1012)

• Pediatrik doz

• Güvenli midir?

• Uzun süre kalması nasıl sağlanacak

• Kontrendike olduğu durumlar



Teşekkürler


