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Orson Welles " yalnız doğar, yalnız yaşar, yalnız ölürüz, "derken yanılıyordu. Tek 
başınayken bile asla yalnız değiliz. Bir arada yaşayan farklı organizmalar için 
kullanılan mükemmel bir terim olan simbiyoz halinde yaşarız.. Ed Yong



Bağırsak mikrobiyotası üyeleri

Bakteriler, arkeler, virüsler ve mantarları içeren 
1014 yerleşik mikroorganizma

Sağlıklı ince bağırsakta dört filum hakim:

Actinobacteria

Firmicutes

Proteobacteria

Bacteroidetes



https://www.mdpi.com/microorganisms/microorganisms-07-00014/article_deploy/html/images/microorganisms-07-00014-g001.png. What is the 
Healthy Gut Microbiota Composition? A Changing Ecosystem across Age, Environment, Diet, and Diseases by Emanuele Rinninella et al

https://www.mdpi.com/microorganisms/microorganisms-07-00014/article_deploy/html/images/microorganisms-07-00014-g001.png


Bağırsak mikrobiyotasının bağışıklıktaki  
rolleri

• Doğal ve kazanılmış bağışıklık sistemlerinin gelişimini ve 
işlevini düzenler

• Antimikrobiyal peptidler salgılar

• Besin ve habitat  için patojenitesi yüksek mikroplar ile 
rekabet eder

• Bağışıklık hücrelerini pro ve anti-enflamatuar yanıtlar için 
hazırlar

• Çeşitli hastalıklara karşı duyarlılığı etkiler

• Treg (inflamatuar düzenleyici T hücreleri) ve Th17 
dengesini sağlar



Th17 ve Treg hücreleri ilişkisi

• Yakın, karmaşık bir ilişki
• Kökenleri naive T hücreleri
• Yüzeyindeki kemotaktik

reseptörlerin çoğu aynıdır
• Normalde Th17 ve Treg hücre 

sayıları dengededir
• Stabil bir bağışıklığın 

sürdürülmesi için bu denge 
korunmalıdır

• Treg'ler bağışıklık toleransına 
aracılık eder

• Th17 hücreleri enflamatuar
yanıta aracılık eder



Th17 hücreleri

• TGF-B ve IL-6'nın sinerjistik etkisi altında CD4 + T hücrelerinin  
farklılaşması ile oluşur

• IL-17, IL-21, IL-22, IL-26 ve TNF-α üretimine aracılık eder

- IL-17:
- Bakteriyel enfeksiyona karşı enflamatuar tepkileri teşvik eder

- IL-17A:
• Enfeksiyon veya enflamasyonun erken aşamalarında nötrofil aracılı 

pro-enflamatuar yanıta katkı sağlar
• IL-6, akut faz proteini (AFP), granülosit koloni uyarıcı faktör (G-CSF) 

ve prostaglandin E2 (PGE2) ekspresyonunu indükler
• Vasküler endotelyal hücrelerin gelişmesi ve anjiyogenez



Treg hücreleri

• Bir anti-enflamatuar
sitokin olan IL10 
salgılar

• Enfeksiyon sırasında
Th1, NK hücrelerinin
ve makrofajların
aktivitesini inhibe
ederek optimal 
patojen klirensini
sağlar

• Doku hasarı !



Treg / Th17 dengesizliği nelere yol 
açar? 

• Bağışıklık sistemi ile 
ilgili hastalıklar

• Tümörler

• İnfeksiyon
hastalıkları’na
yatkınlık…



Bağırsak mikrobiyotası optimal bağışıklık sağlar

• Bağırsak 
mikrobiyotasının
aracılık ettiği aşırı 
aktif ve yetersiz 
bağışıklık tepkisi 
ciddi klinik yan 
etkilere yol açabilir



Bağırsak mikrobiyotasının bağışıklıkta rolü

• İkincil enfeksiyonlar için 
koruyucu mekanizma:

• MAMP ve PAMP’lar, PRR’ler
(TLR, NOD) tarafından 
tanınabilir

• TLR'ler, ligand veya reseptör 
tipine bağlı olarak farklı 
immünolojik reaksiyonları 
uyarır

• Bu da ikincil enfeksiyon ya da 
patojenik maruziyetler
sırasında koruyucu bir 
mekanizma sağlar



•Bağırsak mikrobiyal bileşenlerine ilk maruziyetten sonra, doğal bağışıklık hücreleri  "hafıza" 
özelliği kazanır
•Bu hücreler ikincil uyarıma yüksek bağışıklık tepkisi ile hızlı bir şekilde yanıt verirler

Negi S ve ark. Front. Immunol., 25 October 2019 | https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.02441



• Hematopoietik progenitörlerin uyarılması:

• Mikrobiyal ligandlar kan dolaşımı yoluyla kemik iliğine ulaşır

• Hematopoietik progenitörleri uyarır;

• Sistemik enfeksiyonlar sırasında yararlı enflamatuar yanıt oluşur

• Uzun vadeli hafıza indüklenir

• Miyelopoeze katkı sağlar

Negi S ve ark. Front. Immunol., 25 October 2019  https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.02441

Bağırsak mikrobiyotasının bağışıklıkta rolü



Bağırsak mikrobiyotasının bağışıklıkta rolü

•Epigenetik, metabolik
yeniden düzenleme:

•Bağırsak bakterileri bütirat, asetat 
ve propiyonat gibi kısa zincirli yağ 
asitleri ve ikincil safra asitleri 
üretimini sağlar
•Bu ürünler dentritik hücre ve 
makrofaj reseptörlerine 
bağlanarak, metabolizmalarını ve 
işlevlerini modüle eder

Rooks ve Garrett, 2016; Jia ve diğerleri, 2018

Li Y ve ark. Front. Pharmacol., 17 March 2020 | 
https://doi.org/10.3389/fphar.2020.00334





BUTYRIC ACID A POTENTIAL INGREDIENT AMONG ANTIBIOTIC ALTERNATIVES FOR POULTRY
Dr. Rajesh Singh

https://www.pashudhanpraharee.com/butyric-acid-a-potential-ingredient-among-antibiotic-alternatives-for-poultry/

https://www.pashudhanpraharee.com/author/pashudhanpraharee/


• Bütirik asit; 

• Bağırsakta sıkı bağlantı proteinlerin üretimini artırır

• Trans epitelyal elektrik direncini artırır

• Mukoza geçirgenliği azaltılır

• Bakterilerin mukozal bariyerden daha az yer değiştirmesine 
neden olur

Tralongo P. The role of butyric acid as a protective agent against inflammatory bowel diseases; EuroMediterranean Biomedical Journal 2014

https://www.researchgate.net/journal/2279-7165_EuroMediterranean_Biomedical_Journal


Bütirik asit Treg -Th17 
dengesini sağlar 



Demystifying the manipulation of host immunity, metabolism, and extraintestinal tumors by the gut microbiome. Ziying Zhang et al Signal Transduction and
Targeted Therapy volume 4, 41 (2019)

https://www.nature.com/sigtrans




Bağırsak-akciğer aksı

• Bağırsak mikrobiyotası ve akciğerler arasında hayati çift yönlü bir 
iletişim vardır (Keely ve diğerleri, 2012)
• Bağırsaktaki endotoksinler, mikrobiyal

metabolitler kana geçerek akciğeri 
etkileyebilir

• Akciğerdeki inflamasyon bağırsak 
mikrobiyotasını etkileyebilir (Dumas ve 
diğerleri, 2018)

Regulation of Lung Immunity and Host Defense by the Intestinal Microbiota
2015, Frontiers in Microbiology 6(1085), Derrick R Samuelson

https://www.researchgate.net/journal/1664-302X_Frontiers_in_Microbiology
https://www.researchgate.net/profile/Derrick_Samuelson


• Bağırsak mikrobiyotası sepsis ve ARDS patogenezinde anahtar bir rol oynar             
(Dickson ve Arbor, 2017)

• Bağırsak mikrobiyotalarından yoksun farelerde   akciğer patojen klirensi
kapasitesinin bozulur           (Fagundes ve ark, 2012)

• Antibiyotik kullanımının akciğer kanseri riskini artırdığı

• Diyet lifi alımı sonucu üretilen kısa zincirli yağ asitlerinin  akciğerleri alerjik 
inflamasyona karşı koruduğu, astım krizini iyileştirdiği (Trompette 2014, Anand ve 
Mande 2018).

• Lactobacillus casei Shirota veya Lactobacillus rhamnosus GG'nin kistik fibroz
hastalarında iyi sonuçlar      (West ve ark, 2017)

• Fare modellerinde Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium lactis ve 
Bifidobacterium breve gibi probiyotik bakterilerin kullanımı alerjik yanıtı azalttığı                                                   
(Feleszko ve ark, 2007) 

Bağırsak mikrobiyotası- akciğer ilişkisi
ile ilgili kanıtlar 



Akciğer mikrobiyotası nasıldır?

• Akciğer mikrobiyotası, cm2 başına yaklaşık 2,2 × 103 bakteri

• Akciğer mikrobiyomu, hava ve mukusun 
çift yönlü hareketi nedeniyle dinamik

• Sağlıklı bir insanda, akciğer mikrobiyotası
düşük bir yoğunluğa ancak yüksek 
çeşitliliğe sahip !

• Filum düzeyinde Firmicutes, Bacteroidetes ve Proteobacteria
• Cins düzeyinde Prevotella, Veillonella ve Streptococcus baskın



Akciğer bağışıklığı

• Alveolar yüzey sürekli olarak istilacı mikroorganizmalara 
maruz kalır

• Pulmoner epitel hücreleri tabakası, solunan maddeler ve 
patojenler için fiziksel ve biyolojik bir bariyer

• Pulmoner epiteli kaplayan mukus, proteolitik enzimler, 
savunma proteinleri (immünoglobulinler, laktoferrin, 
defensinler) ve yüzeyde ve alveollerin etrafındaki sıvılarda 
bulunan lizozimler enfeksiyona karşı koruma sağlar

• Pulmoner epitel hücreleri; Sitokinler ve kemokin salgılarlar, 
TLR’ler ifade ederler

• Akciğer, dendritik hücreler, makrofajlar (alveolar ve 
interstisyel), lenfositler (T hücreleri, γδ T hücreleri, NK 
hücreleri, B hücreleri), doğal lenfoid hücreler,  nötrofiller
gibi hücreleri içerir

• Akciğerlerde bulunan Treg hücreleri-immün tolerans; 
bellek γδ T hücreleri, daha önce karşılaşılan bakteri ve 
virüslere karşı hızlı bir bağışıklık tepkisi 



Akciğer mikrobiyotası ne işe yarar?

• Pulmoner bağışıklığı şekillendirir

• Akciğerlere girebilecek zararlı 
patojenlerin çoğalmasını kısıtlar

• İmmün sistem hücrelerinin 
aktivasyonu, mikroplara maruz 
kalmayı gerektirir; akciğerin hayati 
efektör ve düzenleyici 
hücrelerinden biri olan γδT 
hücrelerinin işlevi patojen 
invazyonuna bağlı!



Akciğer hastalıklarında akciğer 
mikrobiyota değişir mi?

• Astım, bronkoskopi örneklerinde Haemophilus, Neisseria, Fusobacterium ve 
Porphyromonas artış

• Oral veya intranazal yolla probiyotik uygulamasının  astımda görülen alerjik 
inflamasyonu azaltabilir

• Kronik obstrüktif akciğer hastalığında; Lactobacillus, Fusobacteria, Leptotrichia ve 
Fusobacterium aşırı artışı

• Kistik fibrozda Pseudomonas, Staphylococcus, Stenotrophomonas, Achromobacter ve 
Streptococcus artışı

• Mikrobiyom kanser gelişimini ve seyrini etkilediği



• Pnömoni, akciğer mikrobiyomunda kayma

• Rhinovirüs enfeksiyonunda, sekonder akciğer 
enfeksiyonları ile ilişkili olan Haemophilus ve 
Neisseria'nın artışı

• Farelerde, akciğerlerin influenza virüsü 
enfeksiyonu sonrası  Alphaproteobacteria’dan
Gammaproteobacteria ve Actinobacteria’ya
kayması ve Streptococcus ve Staphylococcus artış

Akciğer hastalıklarında mikrobiyota
değişir mi?



Akciğer mikrobiyomu ve COVID-19

• ARDS'de, akciğer mikrobiyomunun bağırsakla ilişkili bakterilerle 
zenginleştirilmiş olduğu

• Değiştirilmiş mikrobiyomun (bakteri yükünde artış ve alfa 
çeşitliliğinde azalma) ARDS hastalarında inflamasyon ve mortalite
ile ilişkili olduğu

• Mikrobiyota popülasyonundaki değişiklik (Betaproteobacteria'da
bir azalma ve Staphylococcus, Streptococcus ve 
Enterobacteriaceae'de bir artış) serum sitokin IL-6 ile anlamlı 
şekilde ilişkili



COVID-19’da disbiyozis varlığına dair bir çalışma

• 16S ribozomal RNA geni V3 – V4 dizi analizi yapıldı

• COVID-19'lu 30 hasta, influenza A'lı (H1N1) 24 hasta ve 
30 sağlıklı kontrol

• Bulgu ve Sonuç: 

• COVID-19 hastalarında;
– Bakteri çeşitliliğini  anlamlı düşük

– Streptococcus, Rothia, Veillonella ve Actinomyces gibi 
fırsatçı patojenler  artmış

– Yararlı komensaller düşük

– Bağırsak mikrobiyotası COVID-19 için bir teşhis 
biyobelirteci ve terapötik hedef olabilir



Sonuç olarak 

• Bağırsak mikrobiyotası ve akciğer 
mikrobiyotası bağışıklığı ve Covid-
19‘un klinik seyrini etkileyebilir…

• Birçok gelişmiş ülkede, yıllar içinde 
diyet, sağlık koşulları, antibiyotik 
kullanımı, çevresel kimyasallara 
maruz kalma ve yaşam değişikliği 
mikroplara maruziyeti azaltmış 
olabilir; otoimmün akciğer 
hastalıklarının ve zayıf bağışıklık

• Kişiselleştirilmiş diyet verilebilir
• Fruktooligosakkarit , 

Galaktooligosakkarit ve çeşitli 
laktobasil suşları verilmesi

• Sağlık çalışanlarına prebiyotik, 
probiyotik takviyesi 



Hippocrates "Death sits in the bowel - bad digestion is the root of all evil»
“Bütün hastalıklar bağırsaktan başlar. Bağırsak hasta ise vücudun geri kısmı da hastadır.   

«Ölüm bağırsaklarda oturur”


