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GİRİŞ
• Normal bakteriyel 

flora
– Bacteriodes ve 

Firmicutes filum

– Proteobacteria filum

• ‘Bağırsak- akciğer 
ekseni’
– Çift yönlü

• ACE-2 reseptörleri
– Solunum yolu ve GİS 

sistemde yoğun
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METOT

1) Çalışma Planı
– 15 Nisan 2020-31 Mayıs 2020

• İtalya Roma Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü

– Pnömoni tanısı almış hastalar
• 1. grup: PCR + servis (9)

• 2. grup: PCR + yoğun bakım (6)

• 3. grup: Kontrol ( PCR - ) servis/yoğun bakım

– Rektal sürüntü örnekleri
• Hastaneye yatıştan 1-2 gün sonra

• 4 saat içinde (-80° C)
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METOT

2) DNA Ekstraksiyonu
– DNA ekstraksiyon kiti (Qiagen, Almanya)

3) Sekanslama ve Analiz
– Yüksek değişkenşik gösteren bölgeler

• V2/V4/V8/V3-6,7-9

– Ion 16S ™ Metagenomik Kiti (Ion Torrent-
ThermoFisher Scientific ) 

4) İstatiksel Analiz
– Tek yönlü ANOVA testi ve Kruskal-Wallis
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BULGULAR
1. Çalışma Popülasyonu
23  hastanın klinik ve serolojik verileri

Değişkenler s-COVID19 y-COVID19 KTRL ANOVA Kruskal-

Wallis
p değeri p değeri

Hasta sayısı ( 23) 9 6 8 - -

Medyan yaş 67 (44–83) 70 (64–74) 69 (51–77) 0.702 0.7165

Erkek, n (%) 5 (% 55) 3 (% 50) 5 (% 62) - -

Komorbiditeler, n (%) 7 (% 78) 6 (% 100) 6 (% 75) - -

Eş enfeksiyonlar, n (%) 1 (% 11) 4 (% 67) 0 (% 0) - -

Antibiyotik tedavisi, n(%) 5 (% 55) 3 (% 50) 3 (% 37) - -

Lenfositler, mm 3 (IQR) 1310 (1190–1480) 810 (437–995) 1400 (950–2070) 0.201 0.1503

C-reaktif protein, mg / dl (IQR) 3,25 (0,84–6,54) 10,94 (3,09–12,53) 1,45 (0,92–5,04) 0.228 0.2711

Ferritin, ng / ml (IQR) 393 (169–616) 960 (565–1121) 289 (88–251) 0,0153 0,04481

Fibrinojen, mg / dl (IQR) 529 (422–616) 469 (346–600) 470 (332–527) 0.751 0.6684

D-dimer, ng / ml (IQR) 715 (265–1760) 638 (350–865) 760 (442–1845) 0.309 0.7042
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BULGULAR
2. Kontrol ile Karşılaştırıldığında COVID-19 Hastalarında 
Mikrobiyal Zenginlik ve Çeşitlilik İndeksleri

KNTRL s-COVID19 y-COVİD19 y-COVİD19s-COVID19KNTRL

s-COVID19, y-COVID19 hastalarında ve KTRL'de
Chao1 tür zenginliği indeksi (A) ve Shannon tür 
çeşitliliği indeksinin (B) kutu grafikleri. Üçgenler 
medyanları gösterir

KNTRL: Kontrol       s-COVID: Servis    y-COVID: Yoğun Bakım 6



Filum seviyelerinde bireysel mikrobiyota profilini gösteren taksonomi çubuk grafiği.

• s-COVID19 hastalarında KTRL'e kıyasla;
• Proteobacteria ↑
• Spirochaetes ve Fusobacteria ↓s-COVID19

• s-COVID19 ve y-COVID19 hastaları 
arasında önemli bir değişiklik 
gözlenmedi

3. Kontrol ile Karşılaştırıldığında Serviste ve Yoğun Bakımda 
Yatan COVID-19 Hastalarının Mikrobiyota Profilleri
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Aile düzeyinde s-COVID19, y-COVID19 hastaları ve KTRL'nin mikrobiyota bileşimi.

KNTRL y-COVİD19 s-COVID19

KTRL'ye kıyasla s-COVID19 hastalarında
• Potansiyonel patojen ↑

• Peptostreptococcaceae, Enterobacteriaceae, 
Staphylococcaceae, Vibrionaceae

KTRL'ye kıyasla y-COVID19 hastalarında 
• Erysipelotrichaceae, Mycobacteriaceae, 

Pseudonocardiaceae, Brevibacteriaceae ↑ 
• Carnobacteriaceae, Coriobacteriaceae ↓

KNTRL: Kontrol       s-COVID: Servis    y-COVID: Yoğun Bakım 8



Aile düzeylerinde bireysel mikrobiyota profilini gösteren taksonomi çubuk grafiği.

• y-COVID19‘lu hastalarda s-COVID19 hastalarına 
kıyasla 
• Staphylococcaceae, Microbacteriaceae, 

Micrococcaceae, Pseudonocardiaceae, 
Erysipelotrichales↑

y-COVİD

• y-COVID19‘lu hastalarda  s-COVID19 
hastalarına kıyasla 
• Carnobacteriaceae, Pectobacteriaceae, 

Coriobacteriaceae ↓

KNTRL: Kontrol       s-COVID: Servis    y-COVID: Yoğun Bakım
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BULGULAR

– KTRL ve COVID-19 hastalarında birinden ayrılmış 
karakteristik bir mikrobiyal imza 

– y-COVID19 ve s-COVID19 arasında farklı bir profil

Aile düzeyinde hiyerarşik analiz
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TARTIŞMA

Bu çalışmada;

• COVID enfeksiyonunun, hastaların bağırsak 
mikrobiyota profilindeki değişikliklerle ilişkilisi

• Ana bulgular
– CTRL ve s-COVID19 ile karşılaştırıldığında y-

COVID19'daki mikrobiyal zenginliğin azalması

• Sonuçlar
– Fırsatçı patojenlerin ↑, Faydalı bakteri ↓

• Zuo ve ark. ile uyumlu

– Ferritin seviyesi
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TARTIŞMA
• Bağırsak mikrobiyotası

– Antibiyotik kullanımı;

• Yararlı simbiyozların ↓

• Disbiyozunun şiddetlenmesi

• Bağırsak bariyerini zayıflatması
– Viral pnömoni tedavisinde gereksiz antibiyotik kullanımından 

kaçınılması şiddetle önerilir. 
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• s-COVID19 ve y-COVID19 hastalarında 

– Proinflamatuar ve potansiyel patojenik bakteri 
artış 

• Peptostreptococcaceae, Enterobacteriaceae, Staphyloco
ccaceae, Vibrionaceae

– Mikrobiyota profilleri farklı

– s-COVID19 hastalarında semptomları daha düşük 
şiddette

TARTIŞMA

13



Erysipelotrichaceae

– COVID19 hastalarında↑ 

– GİS’de enflamasyonla ilişkili bozukluklarda ↑

Faecalibacterium

– y-COVID19 hastalarında↓

– Crohn hastalığı, kolonrektal tümör, diyabet ↓

– SCFAs’ den bütirat üretimi 
• Güçlü antiinflamatuar

Bacteroides dorei

– ACE-2 ekspresyonu ↓

– s-COVID hastalarında KTRL kıyasla ↓
14



TARTIŞMA

Çalışmadaki sınırlılıklar
– İtalya'daki bir bölgede sınırlı tek bir merkez

– Ciddi veya kritik hastalar
• Asemptomatik COVID-19 hastaları Ø

– YBÜ hastalarının uzun süre kalması mikrobiyota
bağırsak kompozisyonunu değiştirebilir
• Antibiyotik kullanımı (1-2gün sonra)

• Daha fazla hasta

– Hasta sayısı az

– Klinik ve demografik veriler
• İstatistiksel olarak anlamlı farklılık yok
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• Mikrobiyota analizi

– Dışkı veya mukozal biyopsi örnekleri

– Rektal sürüntülerin kullanılması 

• Tam olarak onay almadı

• Birkaç çalışmada, dışkı ve rektal sürüntü oldukça benzer
– Distal GİS yolunun topluluk yapısını değerlendirmek için 

birbirinin yerine kullanılabilir

• Bu çalışmada, rektal sürüntülerde SARS-CoV-2 
varlığına bakılmadı

TARTIŞMA
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SONUÇ..

• KTRL ile karşılaştırıldığında COVID-19 
pnömonili hastalarda bağırsak mikrobiyal
topluluklarında önemli değişiklikler tespit 
edilmiştir. 

• COVID-19 hastalarında spesifik mikrobiyata
profili için daha fazla çalışmanın literatüre 
katılması gerekmektedir.
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