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Tanım 

• Fekal mikrobiyota transplantasyonu (FMT) 

– Sağlıklı bir insanın dışkısından elde edilen 
mikrobiyal solusyonun değişik yollarla hasta kişiye 
nakledilmesidir. 

– Bu işlemin amacı bozulmuş barsak mikrobiyotasını 
sağlıklı bakteri topluluğu ile baskılamak, işlevini 
değiştirmektir.  





Tarihçe 

• FMT yeni bir tedavi değil, ancak yeni popülarite kazanan bir 
tedavidir.  

• Özellikle son yıllarda bakteri genetiği ve işlevi daha iyi 
araştırıldığı için FMT uygulaması artmıştır.  

• Çin’de 4. yüzyılda besin zehirlenmesi ve şiddetli ishalde 
insan dışkısının ağızdan uygulandığı Ge Hong tarafından 
bildirilmiştir. 

» Am J Gastroenterol 2012 

• 16. yy da Li Shizhen dışkının diyare, ateş, ağrı, kusma ve 
kabızlıkta tedavide kullanıldığını bildirmiştir.  

• 17. yy da veterinerlikte transfaunation olarak 
tanımlanmıştır. 

» J Clin Gastroenterol 2004; 38:475–483 

• İnsanlarda ilk kez psödomembranöz kolit için Eiseman 
tarafından 1958 de kullanılmıştır.  

» Surgery 1958; 44:854–859. 

 



Teknik 



Hastaların bakış 
açısının sorgulandığı 

bir anket 
çalışmasında,  

Hastaların işleme 
sıcak baktığı 

doktorların işlemden 
kaçındığı 

bulunmuştur. 



İdeal Donör Nasıl olmalı? 



Kan testleri 
Clin Microbiol Infect. 2014 Oct 1. doi: 10.1111/1469-0691.12796. [Epub ahead of print]  



Dışkı testleri 

Clin Microbiol Infect. 2014 Oct 1. doi: 10.1111/1469-0691.12796. [Epub ahead of print]  



Donör dışlama kriterleri-1 
Clin Microbiol Infect. 2014 Oct 1. doi: 10.1111/1469-0691.12796. [Epub ahead of print]  



Donör dışlama kriterleri-2 

Clin Microbiol Infect. 2014 Oct 1. doi: 10.1111/1469-0691.12796. [Epub ahead of print]  



FMT uygulama yolları 

Clin Microbiol Infect. 2014 Oct 1. doi: 10.1111/1469-0691.12796. [Epub ahead of print]  



Endikasyonlar 

• Kesinleşmiş endikasyon 
– Kronik Clostridium difficile enfeksiyonu 

• Araştırma aşamasında 
– Ülseratif kolit 
– Crohn hastalığı 
– İBS 
– Kabızlık 
– Diyabetes mellitus 
– Metabolik sendrom 
– Obezite 
  



C.Difficile  

• Antibiyotik kullanımı sonrası gelişen 
psödomembranöz enterokolit etkeni 

• Literatürde CD için FMT ile ilgili birçok yayın 
olgu serisi şeklinde.  

• Tek yayın randomize kontrollü 

• Başarı (kür) oranı %98 ! Oldukça yüksek 

• Semptomlar birkaç gün içinde normale geliyor. 



















Clostridium difficile için yapılan FMT nin 
başarılı olması için vercinin tüm 

mikrobiyotasının engrafmanı şart değil.  
Özellikle safra asit metabolize eden 

bakterilerin tutunması tedavide önemli 



İBH ve FMT 











Curr Gastroenterol Rep. 2013; 15(8): 337. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3742951/


FMT ye yanıt veren 
hastaların donör 

örneklerinin 
çeşitliliği daha fazla.  

Figure C 



C.Difficle süperenfeksiyonu olan 
İBH’da FMT 







Curr Gastroenterol Rep. 2013; 15(8): 337. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3742951/


Kronik Konstipasyon  
FMT 





Diğer hastalıklar  
FMT 



İBS ve karın ağrısı 



FMT grubunda 36/55 
(%65) vs plasebo 
12/28 (%43) IBS 
semptomlarında 
azalma görüldü 
(p<0.05) (3.ay) 

 
12. ayda ise FMT %56 
vs plasebo %36 (NS) 



Antibiyotik ilişkili ishal 



Metabolik sendrom 



Özet-CDI ve FMT 



Özet- CDI+İBH  ve FMT 



Özet-İBH ve FMT 





The effect of lean vegan‐donor FMT in fecal microbiota diversity and composition.  

Loek P. Smits et al. J Am Heart Assoc 2018;7:e008342 

© 2018 Loek P. Smits et al. 



Unlabeled plasma and urine TMA/TMAO‐ and d3‐carnitine‐derived plasma and urine metabolites: 

metabolic syndrome patients vs lean vegan FMT donors, and the effect of lean vegan donor 

FMT. A through C, Unlabeled plasma and urine TMA/TMAO data compari... 

Loek P. Smits et al. J Am Heart Assoc 2018;7:e008342 

© 2018 Loek P. Smits et al. 



18F‐FDG PET/CT results of lean vegan donors vs obese metabolic syndrome patients and 

posttreatment changes.  

Loek P. Smits et al. J Am Heart Assoc 2018;7:e008342 

© 2018 Loek P. Smits et al. 



Ekstended spektrum beta laktamaz (ESBL) üreten Enterobacteriaceae 
dekolonizasyonu için 15 hastaya FMT uygulanmış. 

 
Birinci seans sonrası 3/15 (%20) 4 hafta sonrası ikinci FMT uygulanmış, bundan 

sonra 6/15 (%40) negatif bulunmuş.  







Sonuç 

• FMT CDI için başarısı kabul edilmiş bir 
tedavidir 

• Diğer alanlarda sonuçlar değişken olup, henüz 
geniş ölçekli çalışmalar yok denecek kadar az 

• Sorun muhtemelen kişiye özgü mikrobiyota ve 
bunun tedaviyle nasıl değiştiğini gösterecek 
tanı yöntemlerinin yaygın olmaması 

• Ancak gelecekte etkili bir tedavi olması 
muhtemel. 


