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Sunum Akışı

Mikrobiyom ve Disbiyoz

Antibiyotik ilişkili disbiyoz geçici midir? kalıcı mıdır?

Disbiyoz ve zararlı bakteriler ile enfeksiyonlar 

Disbiyoz ve antibiyotik direnci

Disbiyoz tedavisinde güncel yaklaşımlar



Mikr
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om

Patobiyontlara
karşı koruma

Adatif ve Doğal 
bağışıklığın
uyarılması

Barsak Beyin 
aksı

Biyosentez
Vitaminler

Biyo
transformasyon

SCFAs

Epitel
hücrelerinin ve 

intestinal
villusların
gelişimi

Bağışıklık 
sistemi gelişimi
(B ve T hücre 

gelişim)Yeni jenerasyon sekanslama
tekniklerindeki gelişmeler

Multi-omik çalışmaların hız kazanması

Daha erken dönem yapılan çalışmaların
uzun dönem sonuçlarının toplanması

Mikrobiyom konuda deney hayvanları ile
yapılan in-vivo çalışmalardan gelen veriler

Mikrobiyom (Süperorganizma)



Disbiyoz;

Mikrobiyom kompozisyonunda,

• Yararlı bakterilerin kaybı, 

• Mikroorganizma çeşitliliğinin

azalması, 

• patojen bakterilerin

(patobiyont) artması olarak 

tanımlanmaktadır. 

Mikrobiyom ve Disbiyoz



• Mikrobiyom kompozisyonunda, zenginliğinde ve 
sürekliliğinde anlamlı değişikliklere neden olmaktadır. 

Antibiyotik kullanımı,

• Metabolizma (obezite, metabolik sendrom, diyabet)
• İmmunoloji (astım, atopik hastalıklar, Chron hastalığı, 

IBH)
• Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji

Bu değişiklikler; 

Antibiyotik Tedavileri ve Disbiyoz



Antibiyotik Tedavileri ve Disbiyoz

Patobiyontlarda
çoğalma

Antibyotik
direncinin artması

Mobil genetik
elamanlarda artma

Zararlı bakterilerin
yerleşmesi için

boşluk oluşması



Yaş

Antibiyotik tedavisinin süresi  ve tekrarı

Antibiyotik sınıfı

Antibiyotiğin kullanım yolu

Konak faktörleri

Antibiyotik Tedavileri ve Disbiyoz



Antibiyotik Tedavileri ve 
Disbiyoz

• 39 yenidoğan 3 yıl longitunal olarak 
incelenmiş
• 16s rRNA+Shot-gun metagenomik

analiz
• 20 yenidoğan (9-15 ab tedavisi)
• Ab verilen yenidoğanlarda yoğunluk

ve çeşitlilikte azalma, tek tür
hakimiyeti, 
• Mikrobiyom değişimi bazı

yenidoğanlarda uzun süre sebat
ediyor



• 4688 çalışma incelenmiş
• 12 çalışma kriterlere uygun

bulunmuş
• Antibiyotik kullanımı sonrası

mikrobiota çeşitliliğinde ve 
zenginliğinde istatistiksel olarak 
azalma
• Yararlı bakteri türlerinde azalma

Bifidobacteria (5 çalışma) 
Lactobacillus (4 çalışma)

• Patobiyontlarda artma
E. coli (4 çalışma)

Antibiyotik Tedavileri ve 
Disbiyoz



• 24 yoğun bakım hastası, 228 
örnek
• Shot gun metagenomik

sekanslama
• Geniş spektrumlu ab alan

hastalarda patojen türler hakim 
hale geliyor
• Meropenem mikrobiyotada

anlamlı ölçüde çeşitlilik kaybı



Ravi et al., Microbial Genomics 2019;5



• Tüm antibiyotik sınıflarında
ortak olarak  
Bifidiobacterium ve 
Lactobacillus türlerinde
azalma
• Glikopeptid->E.coli, Shigella, 

Proteus, Serratia
• B-Laktam->Klebsilella, 

Pseudomonas, Enterococcus
• Makrolid->Enterococcus, 

Streptoccous

Antibiyotik Türü ve 
Disbiyoz



• 12 sağlıklı erişkin
• 4 gün süre ile vankomisin, 

gentamisin, meropenem 
• 0,4,8,42 ve 180. günlerde

örnek alınıyor
• Bifidiobacterium sp.  geri

dönüşsüz azalma
• Enterococcus sp. artma



Sadece direnç genlerinde değil, 
tüm virulans ilişkili genlerin

ekspresyonunda artma



Disbiyoz ve Rezistom

Antibiyotik direnciyle ilgili tüm genler ve ürünlerinin oluştuduğu dinamik topluluk

İnsan bağırsağı rezistom için büyük bir repartuvar içermekte

Horizontal gen transferine aracılık eden tüm elemanlar (fajom, mobilom) 
rezistomun komponentlerini oluşturmakta
Antibiyotiklerin seçici baskısı altında ARG’lerde hızla artma

Antibiyotik ilişkili disbiyoz nedeniyle patobiyontlarla(Enterobacteriacea) öbiyontlar 
arasında ARG lerin transferi hızlanmakta
Yeni “superbug” ların oluşumu



Antibiyotik ilişkili ishal
(klindamisin, dar ve geniş
spektrumlu penisilinler, 

sefalosporinler)

Güncel tedavilerle
(vankomisin, 

fidaksomisin) %20 
oranında relaps

FMT güncel tedaviler 
arasında yerini almakta

Mikrobiyomun 
çeşitliliğinin ve 

zenginliğinin sürekliliği en 
önemli korunma

Bacteroidetes, Prevotella, 
Ruminococcaceae ve 

Bifidobacteria türlerinde 
azalma CDI ile ilişkili

Sekonder safra asitlerinin 
(deoksikolik asit, litokolik

asit)  C.difficile’e
koruyucu etkisi

Disbiyoz ve C. difficile enfeksiyonları



Disbiyoz ve C. difficile enfeksiyonları

Pike CM, Theriot CM. J Infect Dis. 2021. 



Baunwall SMD et al.  EClinicalMedicine. 2020 Nov 23;29-30. 

Fekal Mikrobiota Transplantasyonu

• C.difficile’e bağlı kronik rekküren
enfeksiyonların tedavisinde
başarı yüksek

• Meta-analiz->8 hafta sonunda
başarı oranları tekrarlayan
uygulamalarda %93

• RCT’a göre antibiyotik
(vankomisin, fidaksomisin) 
tedavilerilerinden daha başarılı
sonuçlar

• Standardizasyon ve takip ile ilgili
yeni çalışmalara ihtiyaç
bulunuyor



Kişiye özgü
probiyotikler

Yeni 
jenerasyon

probiyotikler

Klasik
probiyotiklerAntibiyotik ilişkili

Disbiyoz ve 
Probiotikler

• Belirli bir dozda uygulandığında, konakta
sağlıkta iyileşmeye neden olan canlı
mikoorganizmalar
• Yeni jenerasyon probiyotiklerde yeni 

mikroorganizmalar kullanılmktadır.
• Genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar
• Metagenomik çalışmaların yaygınlaşması

ile kişiye özgü yaklaşım

O’Toole,et al. Nat. Microbiol. 2, 17057 (2017).



Fan, Y., Pedersen, O. Nat Rev Microbiol 19, 55–71 (2021).
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