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Nedir bu Mikrobiyota?

Mikrobiyota :

Bireylerin / Canlıların simbiyotik ilişki geliştirdiği 
bakteri, arkea, virus, mantarların,
çok büyük sayılarından oluşan
kompleks biyolojik topluluklar 

1014 : ?!!

https://eurecat.org/
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* 3,8 / 3,0 gibi bir oran ! ~ 1,3 kat daha fazlalar 

* 200g kadar 

* Eritrositleri çıkarırsak : 3,8 / 0,5 ~ 7,6 kat daha fazla

Nedir bu Mikrobiyota?

Mikrobiyota & Aşılar

PLoS Biology, 2016;14:e1002533



Reference adult woman 1.63m, 60kg; adult man 1.70m, 70kg

Çeşitli dönemlerde Bakteri / insan hücresi oranları

Mikrobiyota & Aşılar

PLoS Biology, 2016;14:e1002533



Mikrobiyota :

Çoğunluğu (>%70) bağırsaklarda yer alıyor
İşin ilginci: immün hücrelerin de,

~%80’i bağırsaklarda

Mikrobiyom (total gen sayısı olarak alırsak):

Yalnızca bağırsaklarda ve bakterilerde:
: 3 milyon

İnsanda ~ 20 bin
Oransal olarak : minimum 150 kat daha fazla

‘kendi dışımızdan’ gen sahibiyiz

Mikrobiyota & Aşılar

https://www.israel21c.org/



Mikrobiyota & İnsan simbiyozunun ‘anlamı’ :
Besinlerin sindirimi
Vitamin sentezi
Kolonizasyon direnci (bariyer etkisi)
Epigenetik değişiklikler*
İmmün sistem gelişimi
Enterositler için doğrudan enerji kaynağı

è İnsan için önemli bir:
sağkalım avantajı oluşturmuştur

Simbiyoz 

Mikrobiyota & Aşılar

https://phys.org/



Mikrobiyota & İnsan simbiyozunun ‘anlamı’ :

è Mikroorganizmalar için :

«Abigail A. Salyers, Bacterial Pathogenesis»,
Tannock – Understanding the Gut Microbiota 
(2017)

«Philosophers and theologians regard humans as the 
crown of creation, but to the microbes we are no more 
– and no less – than the proverbial free lunch».

Mikrobiyota & Aşılar
Simbiyoz 

https://www.sciencemag.org/



‘Sağlıklı / Normal Mikrobiyota’; «Eubiosis» :
«...sağlıklı bir bireyde bulunan herhangi bir mikrobiyotadır...»

Schwiertz - Microbiota of the Human Body
in Health and Disease (2016)

Curr Opin Gastroenterol, 2015; 31: 69:

Notably, great inter-individual differences were observed in the 
overall microbial community, highlighting the limitation in
defining the absolute composition of a “healthy” microbiota.

Mikrobiyota & Aşılar
«Eubiosis, Dysbiosis»

«Intra-individual» farklılıklardan bahsediliyor



‘Sağlıksız/ Disbiyotik Mikrobiyota’ – «Dysbiosis» :
«Microbial imbalance» : Dikkat çekici ölçüde ‘popüler’ hale geldi

https://pranathrive.com



‘Sağlıksız/ Disbiyotik Mikrobiyota’ – «Dysbiosis» :

Curr Opin Gastroenterol, 2015; 31: 69:

... a microbiota community associated with a diseased state that can 
be differentiated from the microbiota community associated with a 
healthy control state ...

Schwiertz - Microbiota of the Human Body_in Health and Disease (2016) :
... a type that seems to be in dysbiosis, since it is often found in 
relation to inflammatory diseases and diarrhea. It is characterized by a 
high amount of enterobacteria, such as E. coli. Furthermore, 
Ruminococcus gnavus is relatively high and there are Bacteroides 
present. There is a low amount of other Clostridium clusters XIVa 
species, and a low amount of Clostridium clusters IV ....
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‘Sağlıksız/ Disbiyotik Mikrobiyota’ – «Dysbiosis» :

Front Immunol, 2015; 6: 555 :

... so-called dysbiosis..... It is still not clear 
whether the observed dysbiosis is the cause or a 
consequence of the disease... 
WT mice develop colitis when recolonized with 
dysbiotic fecal microbiota...

Front Microbiol 10:1305 2019 :

...concept of “dysbiosis” is, however, 
challenging in its definition because 
the known intra-variability and inter-variability
of the human microbiota make difficult 
the distinctions between normal and abnormal
microbial communities... 
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https://sapienlabs.org/



‘Sağlıksız/ Disbiyotik Mikrobiyota’ – «Dysbiosis» :

Disbiyozis kavramını kullanmak durumundayız; 
Ne kast edildiği tam olarak belli olmasa da elde başka seçenek yok.

Curr Opin Virol, 2019; 37: 16 :

A combination of gut microbiome alterations associated with negative 
health effects is known as ... dysbiosis.

à Bu iyi bir seçenek gibi duruyor

Mikrobiyota & Aşılar



Mikrobiyota ile ilişkilendirilen durumlar :

...gut microbes play a significant role in 
cancer therapy by modulating drug 
efficacy, abolishing the anticancer effect, and 
mediating toxicity.

2019;10:1050

...microbiota plays an important role in 
stem cell ageing. ...Dysbiosis causes an 
increase in gut permeability ... delivering 
‘leaky’ materials to the multiple tissues.
...activation of proinflammatory cytokines 
in the immune system as well as induction 
of DNA damage...

...alterations in the ocular surface 
microbiota and ophthalmic disease. 
...soft contact lenses ...corneal 
infiltrative events... acute, post-
operative endophthalmitis

2016;89:325

commensal gut flora -in the absence 
of pathogenic agents- is essential in 
triggering immune processes, 
leading to a relapsing–remitting 
autoimmune disease driven by 
myelin-specific CD4+ T cells. MS...

2011;479:538

IBD, Tip 1 Diabet, astım, obezite.....



Mikrobiyota ile ilişkilendirilen durumlar :

The influence of the microbiota on immune 
development, chronic inflammation, and 
cancer in the context of aging

Microbial Cell. 2019;6:324.

Role of the gut microbiota in the 
development of various neurological 
diseases.

Neurologia. 2019;doi:10.1016/j.nrl.2019.03.017

Study Insights into Gastrointestinal Cancer 
through the Gut Microbiota.

Biomed Res Int. 2019:8721503.

Parkinson's Disease: The Emerging Role of 
Gut Dysbiosis, Antibiotics, Probiotics, and 
Fecal Microbiota Transplantation.

J Neurogastroenterol Motil. 2019;25:363.

Current and Evolving Concepts on the 
Pathogenesis of Diverticular Disease.

J Gastrointestin Liver Dis. 2019;28:225.

Host-microbe interactions in the 
pathogenesis and clinical course of 
sarcoidosis.

J Biomed Sci. 2019;26:45.

The heart-gut axis: new target for 
atherosclerosis and congestive heart 
failure therapy.

Open Heart. 2019;6:e000993.

The gut microbiota and graft-versus-host 
disease.

J Clin Invest. 2019;129:1808.

Microbiome Influence in the Pathogenesis 
of Prion and Alzheimer's Diseases.

Int J Mol Sci. 2019;20.pii: E4704.



Mikrobiyota infeksiyonlarda etkili mi?

Aşılar : infeksiyonları önlemek için +
infeksiyonların zararsız ‘taklit’ edilmesi – mimesis

Aşı ile verilen «bilinen, kontrollü antijen»,
infeksiyonlarda bu antijenler ile kontrolsüz

biçimde temas ediyoruz

Mikrobiyota & Aşılar
Mikrobiyota & İnfeksiyonlar



Mikrobiyota infeksiyonlarda etkili mi?

Wild Type: doğal tip, vahşi tip; ama nesiller boyu laboratuvarda

Bu konudaki çalışmalar ağırlıklı olarak fareler ile 
yapılan çalışmalar

Germ-free ( =axenic; A: olumsuzlama ön eki,
ve Xenos: yabancı yaşam formu ):

Nesiller boyu mikrobiyota dahil, her türlü 
mo’dan «ari» yaşamış / yaşayan 

Gnotobiotic ( = gnoto:bilinen; biot:yaşam):
Mikroorganizma kümesi bilinen

(GF’lerde bir anlamda gnotobiotiktir)
https://www.atlasobscura.com
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«Wild mouse» : doğadaki fare; 
özellikle mikrobiyota çalışmalarında

Cell, 2017;171:1015
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[ ‘mikrobiyota etkisi yok ise’ ]:

Peritoneal mφ & DC & splenositlerde :
LPS, İnfluenza A virusu vb uyaranlara yanıt düşük

Peritoneal mφ & sistemik olarak :
Tip I IFN & ISG’lerde azalmış xpr

Tip I IFN & ISG’lerde sistemik azalma :
à artmış virus titreleri ve/veya letal infx’a artmış duyarlılık anlamına gelir

2012;37:158.è intestinal mikrobiyotanın olmaması, 
sistemik Tip I IFN yanıtlarına olumsuz etkili

Mikrobiyota infeksiyonlarda etkili mi?

Mikrobiyota & Aşılar

Ab-X farelerde



Mikrobiyota «İnflamazom» oluşumu
üzerinde de etkili :

Ab-X farelerde

AB-x farelerde BAL’da :

TNFα, IL-1β, IL-18, IL-6 düzeylerinde,
Nlrp3, pro-IL-1β, pro-IL-18 mRNA;
IL-1β protein xpr’larında azalma:
à Özellikle inflamazomlar üzerinden yürüyen 

mekanizmalarda defekt

è intestinal mikrobiyotanın olmaması, 
sistemik İnflamazom yanıtlarına olumsuz etkili

à WT fare mikrobiyotasının transferi:
BAL’da yeniden pro-inflamat SK sentezi sağlanıyor

2011;108:5354

2017;171:1015

Germ-free farelerde



Mikrobiyota infeksiyonlarda etkili mi?

Doğal immünite üzerinde :

AMP sentezi mikrobiyota bağımlı 

Hematopoiezi artırıyor *
Periferik dokularda (alveoller dahil) makrofaj, DC sayılarında artış

Dolaşımdaki monositlerde artış

*: HSC ve progenitor hücrelerin PRR xpr ettiği biliniyor
bakteriyel ligandlar kemik iliğinde, timusta saptanabiliyor 

Curr Opin Hematol. 2019;26:207

Mikrobiyota & Aşılar



Doğal immünite üzerinde :

Dolaşımdaki monosit + nötrofillerde :
yaşam süresini uzatıyor

Peptidoglikan komponenti,
mezo-DAP (diaminopimelik asit), 

Nod1 tarafından tanınır à
γδ-T IL-17A sekrete eder à
IL-17A yaşam süresine etkili

2016;127: 2460

Geniş spektrum Ab-X veya
tek başına Neomisin

monosit + nötrofillerde :
spontan apoptoz artıyor
hücre döngüsü hızlı

Mikrobiyota & Aşılar



Doğal immünite üzerinde :

DC’lerin :
* sayısını
* Ag sunum kapasitesini
* Ko-stim molekül xpr’unu
* LN’una göç kapasitesini artırıyor

Özellikle DC’lerde gözlenen defektler : 
immün hücrelerin periferik aktivasyonu 
sorunlu oluyor
à mo lehine durum

NK hücrelerinde:
* sitotoksisitede &
* IFNγ sentezinde defektler +

Mikrobiyota & Aşılar

ht
tp

s:
//m

ap
io

.n
et

/p
ic

/p
-3

22
20

5/

Ab-X farelerde



Edinsel immünite üzerinde :

Sekonder lenfoid dokuların gelişimi,

T & B lenfositlerin:
- farklılaşması,
- matürasyonu,
- fx’u için gerekli
(effektör CD4+, CD8+ T’ler, Treg’ler, Th17)

è Mikrobiyota bu süreçlerde 
mutlak (homeostaz için) gerekli

Mikrobiyota & Aşılar

https://www.mayoclinic.org/

https://askabiologist.asu.edu



Ab-X farelerde

T-hücre aracılı / hücresel immünite :

efektör CTL sayısı düşük 
Th & CTL: IFNγ sekresyonu düşük
CTL’lerde efektör molekül xpru düşük

Yetersiz viral klirens, artmış viral yük

Letal sonuç

B-hücre aracılı / hümoral immünite :

HBV, IAV sonrası :
sistemik, Ag-spesifik
Ab düzeyleri düşük 

? Doğrudan B-hücrelere etki ?
? Dolaylı olarak CD4+’lerden mi ?

2019;37:44
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… etkili … !!!

Olası Mekanizmalar :

Belirli mikrobiyal komponentler,
«mikrobiyotasız durum»da oluşan,
bu ‘duyarlılaşma’ tablosunu geri çevirebiliyor:

PRR ligandları :
LPS, CpG, peptidoglikan, muramil-dipeptid, mannan…

inflamazom bağımlı SK sentezi,
DC’lerin göç & lenfosit aktivasyon özelliklerinde,
efektör T-lenfosit yanıtlarında,
Tip I IFN yanıtlarında 

düzelme

Mikrobiyota & Aşılar

https://shutterstock.com/



Mikrobiyota – Aşı Yanıtları :  etkili mi?
Aşı yanıtları multi-faktöryel bir süreç

2019;10:1305

Mikrobiyota & Aşılar



Mikrobiyota – Aşı Yanıtları :  etkili mi?
Mikrobiyota & Aşılar



Mikrobiyota – Aşı Yanıtları :  etkili mi?

Yerel farklılıklar:
Sosyo-ekonomik durum

Diyet
Çevresel

Hijyen koşulları
Aşı yanıtlarında:
Coğrafik heterojenite

Mikrobiyota & Aşılar



*Laktaz (LCT) geninde SNP: Laktoz intoleransı
Belirli LCT SNP’leri, Bifiodbacterium yoğunluğu ile pozitif korrele

Mikrobiyota & Aşılar

2016;46:1407

*FUT2 geninde mutasyon: mukozal epitelde glikan üniteleri xpr edilemez
Bifiodbacterium yoğunluğu ile negatif korrele 2011;6:e20113



Mikrobiyota – Aşı Yanıtları :  etkili mi?

Pabst & Hornef : 
«Microbiota, a constant source of natural adjuvants ?»

2014;41:349

«endojen adjuvan potansiyeli»

Mikrobiyota & Aşılar



Mikrobiyota – Aşı Yanıtları :  etkili mi?
Bali Pulendran, 2014;41:478



2014;41:478

aşı sonrası 7. gün aşı sonrası 7. gün
GFàConv :
conventionalized germ-free mice

GF + Flajellin xpr eden
E.coli: nml yanıt

GF + Flajellin xpr etmeyen
E.coli: düşük yanıt

Mikrobiyota & Aşılar



Aynı çalışmada:
flajellin etkisi inaktif Polio için de gösterilmiş

flajellin etkisi atenüe (sarı humma, YF-17D),
ve diğer (TDP) aşılar için gösterilememiş

è Aşıda adjuvan varsa, 
«endojen adjuvan etkisi» 
ek bir avantaj sağlamıyor

à «Endojen kaynaklı adjuvan (flajellin) dolaşıma geçiyor; 
sistemik bölgelerde TLR5 xpr eden B-lenfositler ve 
Makrofajlara etki ederek, verilen aşı için adjuvan görevi 
görüyor»

Mikrobiyota & Aşılar



Mikrobiyota – Aşı Yanıtları :  etkili mi?

Flajellinin immün hücreleri uyarma özelliği,
bakterilere göre değişiklik gösteriyor:
Campylobacter veya Helicobacter flajellini à Zayıf uyaran
E. coli ve Salmonella enterica à Güçlü

Flajellinin intestinal epiteli geçebiliyor;
bazolateral yüzeyde akümüle + ;
(LPS, bakteriyel DNA’da bu olmuyor,
KC’de bunlar da saptanabiliyor)
KC etkin bir klirens sağlıyor;
ama «escape» olası görülüyor)

Flajelline benzer adjuvan etki gösteren
mikrobiyota komponentleri:
*muramil-dipeptid
*MPL

Mikrobiyota & Aşılar



2018;23:653

* erken & erişkin dönem AB maruziyeti
ile oluşan disbiyozisin aşı yanıtlarına 
etkisi araştırılmış

* gebeliğin son dönemi ABX 
(ampisilin+neomisin) başlanmış ve 
yavru farelerde belirli sürelerle devam
edilmiş
(21.güne kadar / pre-weaning period)

* yavrularda çok kısa süreli ABX ted’leri de
çalışılmış

* aynı model erişkin farede, aynı 
aşılarla çalışılmış

Mikrobiyota & Aşılar



2018;23:653

* erken & erişkin dönem ABX etkisi:
anne ve yavru farelerde ciddi oranda
fekal bakteriyel yükte azalma gözlenmiş

*post-ABX 1.hf’da:
bakteriyel yüklerin ~ eşitlendiği gözlenmiş:
Ancak: 
16sRNA bakıldığında kompozisyonun farklılaşmış old’u 
gözlenmiş;
bakteriyel çeşitlilik (diversity) ciddi olarak azalmış ve 
post-ABX 13 hf boyunca devam etmiş (ABX doğum sonrası 
21.güne kadar devam ediyor; disbiyotik etkisi 13 hf sürüyor)

Mikrobiyota & Aşılar



* canlı, atenüe aşı olarak BCG kullanılmış

* + adjuvan içeren aşılar olarak da:
meningokok B (Bexsero),
meningokok C (NeisVac-C), 
pnömokok (PCV13), ve 
Infanrix Hexa

(HBV, Dipht, Tet, aCell pertussis,
Haemophilus b, inaktive polio) kullanılmış

Mikrobiyota & Aşılar

è her aşı grubunda:
erken AB maruziyeti aşıya yanıtlarda bozulma gözlenmiş
(Antikor düzeyleri ile; BCG için de Ab düzeylerini kullanmışlar)
(Hexa yanıtları yalnızca pertussis pertactin’i için ölçülmüş)

è erişkin fare grubunda aynı ABX ve süre sonucunda 
aşılara karşı normal yanıtlar saptanmış



Mikrobiyota & Aşı Yanıtları: İnsan Çalışmaları :

* yanıt veren VS vermeyenlerde,
mikrobiyota kompozisyonu, çeşitlilik karşılaştırılmış

- farklı yaş gruplarında
- farklı ülkelerde (düşük gelir VS yüksek gelir ülkeleri)
- sistemik aşılar, ancak genelde oral aşılar incelenmiş

Mikrobiyota & Aşılar

2019;10:1305



Gana’lı ve Hollanda’lı infantlar karşılaştırılmış

2017;215:34

Gana’lı RV’na:
yanıt veren (n=39) ve yanıt vermeyen (n=39)
(Rotavirus spesifik IgA ölçümü ile)

NL eşleşen 154 infant mikrobiyomları karşılaştırılmış;

Hollanda’lı çocuklar ‘yanıt verenler’ olarak kabul edilmiş,
bunlarda RV aşılaması mevcut değil

Gana: dışkı örnekleri aşılamadan (6.haftada) hemen önce alınmış

«RV’na immün yanıt oluşumunda, mikrobiyomun bir önemi var mı?»

Mikrobiyota & Aşılar

https://www.projects-abroad.kr/



2017;215:34

Gana’lı yanıt verenlerle (R) Hollanda’lı (NL) çocukların:
mikrobiyom dağılımları benzer çıkmış; 
yanıt vermeyen Gana’lılar (NR): R ve NL çocuklardan farklılaşmış

Filum düzeyinde:
R & NL’de bacilli fazla
NR’de Bacteroidetes fazla
(istat ol anlamlı fark)

Cins düzeyinde:
R ve NL’de:
Streptococcus gallolyticus fazla
NR’de Bacteroides&Prevotella fazla
(istat ol anlamlı fark)

R & NL: 
mikrobiyom 
dağılımları benzer; 
NR farklı

Mikrobiyota & Aşılar



2017;215:34

LPS’nin immün-stimülan etkisini değerlendirmek için :
Enterobakteri-Bacteroidet oranlarına bakmışlar

(Enterobakteri LPS’si daha immün stimülan;
Bacteroides öyle değil)

Oran, R & NL çocuklarda, 
NR’ye göre daha yüksek bulunmuş

Mikrobiyota & Aşılar



2017;215:34

Gana’lı çocukların seçiminde >2000g sağlıklılar alınmış
NL doğum ağırlığı ort : ~3600g

Doğum yolu, emzirme, malnutrisyon vb veri yok

Anneden olası aktarılmış Ab’lara dair data yok 
– yazarlar da belirtiyor –

Yazarlar : 
«Finally, the associations between
microbiome and RVV response 
are correlative and not causative
and taken at a single time-point—directly before
vaccination in a very young infants
with high variability in their microbiome population.»

Mikrobiyota & Aşılar



Aynı ekip benzer metodoloji – Pakistan’lı  çocuklar

Gruplar daha homojenize; NL’de aşı yok; her bir grup n=10
Pakistanlı grupta malnutrisyon %10, NL grupta 0.

Mikrobiyota & Aşılar

RV yanıtları:
artmış Gr neg / Gr poz oranları ile korrele +;
(Proteobakterilerde, özell E.coli ve Serratia)

Hollanda’lı çocuklar ile yanıt veren Pakistan’lılar:
benzer sonuç elde edilmiş



2014-2015 sezonunda TIV +
Bali Pulendran, 2019;178:1313

Neomisin, VA, Metronidazol

ABx : 3.gün aşılama +



3.gün mikrobiyom analizi :

16S rRNA / gram feçes à
3-4 log kat azalma

Mikrobiyota & Aşılar
Buna koşut olarak :



ABx : 

Relatif mikrobiyal
oranlar

Mikrobiyota & Aşılar



ilk sonuçlar : (anlamlı) fark yok

«pre-existing antibodies» ? 11 kişi ekleniyor – anti-
influenza Ab’ları düşük

2015-16 sezonu TIV +



Geçici bozulmalar (ABx), insanda immün belleği çok etkilemiyor

Bellek ‘yetersiz’  +  geçici bozulma à IY’ları zayıflatabiliyor



2019;143:e20181489 

RESULTS: Mean Bifidobacterium abundance in 
early infancy was positively associated with the 
CD4 T-cell responses to BCG, TT, and hepatitis B 
virus at 15 weeks, with CD4 responses to BCG 
and TT at 2 years, and with plasma TT-specific 
immunoglobulin G and stool polio-specific 
immunoglobulin A at 2 years. Similar associations 
were seen for the predominant subspecies, 
Bifidobacterium longum subspecies infantis. 



Mikrobiyota & Aşı Yanıtları: İnsan Çalışmaları :

- temel tanımlar oturmuş değil (disbiyozis, sağlıklı mikrobiyota)
- homojenizasyon çok güç
- aşılara yanıtta «coğrafik gradient» söz konusu

bunu belirleyen etmenler çok çeşitli
- sorun yalnızca taksonomik değerlendirme değil
- veriler yeniden üretilebilir (reproducible) olmalıdır 
- (bugün için yalnızca) bakteriyel metabolitlerin insandaki etkileri ?
- mikrobiyotanın kaynaklı epigenetik değişiklikler (bireysel farklılıklar ?)
- korrelasyon ile nedensellikleri iyi vurgulamak gerekli

Sırtımızdaki sancı
Rutubetten diyorsun, evimizin duvarındaki
Lekeler de rutubetten.
Peki söylesene:
Rutubet nerden?

Bertolt Brecht
2019;37:16



2012;13:498

https://commons.wikimedia.org/


