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Netherlands: 
1983       1994: 
 +4x asthma  
increase (2%) 

EU enlargement:  
EU15: 373 M         
CEEC10: 104 M 

Allergic sensitisation:  19 % (1991)       27 % (1995)  
Asthma:      4 % (1973)         9 % (1988) 
Eczema:      5 % (1973)       16 % (1988) 

Allerji artıyor mu? 
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TÜM DÜNYADA 300 MİLYON ASTIM HASTASI VAR 



GENLER 
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“Hijyen Hipotezi” 

• Erken yaşlarda infeksiyonların azlığı allerji astım ve 
otoimmun hastalık riskini artırabilir.  

•  Çevresel gözlemler: 

– Parazitlere, virüslere, allerjenlere erken maruziyet… 

–  Kent- kırsal alan 

–  Çiftlik yaşamı 

–  Doğum şekli, aile büyüklüğü, kreş 

 

7 



Th1 fenotip gelişimini etkileyen 
faktörler 

 
Büyük kardeş varlığı 

Kreşe erken başlamak 
Tüberküloz, kızamık veya hepatit A 

infeksiyonu 
Kırsal çevre 

 

Th2 fenotip gelişimini etkileyen 
faktörler 

 
Aşırı antibiyotik kullanımı 

Batı tarzı yaşam 
Kentsel çevre 

Diyet 
Ev tozu akarı ve hamam böceği duyarlılığı 

Th1 Th2 

 Sitokin     
dengesi 

Koruyucu immünite Alerjik hastalıklar astım 
dahil  
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NE KADAR HİJYENİK O KADAR ALERJİK! 9 



HANGİSİ ASTIMA YATKIN? 
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IFN-  düşük 

Kord IgE yüksek 

anne sütü 

sigara 

aşılar 

enfeksiyonlar 

antibiyotikler 

yuva yaşı 

kardeşler 

Atopik 
dermatit GIS Tekrarlayan 

hışıltılar 

Astım  

rinokonjüktivit 

ALLERJİK YÜRÜYÜŞ 
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J Allergy Clin Immunol 2001;108:516-20 

• Estonya (24 bebek) 
• İsveç (20 bebek)                         0-2 yaş arası takip 

 
• Fekal örnekler 5. gün, 1,3,6,12 ay 
• 13 grup aerobik ve anaerobik mikrorg. (konvansiyonel yontemler) 

 
• 9 Estonyalı, 9 İsveçli çocukta AD ve/veya pozitif deri prik testi 

 
• Allerji gelişen çocuklarda 

•  İlk ayında enterokok, ilk yılında bifidobacteriler az;  
• 3. ayda Clostridia fazla 
• 6. ayda S. aureus fazla 
• 12. ayda Bacteroides az  

 
• Sonuç: Allerjik çocukların barsak florası farklı (dysbiosis)  
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J Allergy Clin Immunol 2013 

• Randomize plasebo kontrollü çalışma 

• 606 atopi açısından riskli sağlıklı YD 

• Oral bakteri lizatı (ölü E.coli+ E.faecalis)  (5 hafta-7 ay) 

• Fekal örnek 5. hafta, 13. hafta, 31. hafta 

• Bifidobacteria, bacteriodes, lactobacilli, E. coli, C. difficile, Clostridium (PCR) 

• Mikrobiotayi etkileyen faktörler:  

• Doğum sekli 

• Anne sütü 

• Kaçıncı çocuk olduğu 
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J Allergy Clin Immunol 2013 

• Sezeryanla doğanlar  

• Clostridium ve C. difficile sık,  

• Bifidobakteria, bacteroides, E coli az 

• Bifidobakteria, bacteroides ile kolonize ise bakteri sayısı , clostridia  

•  31. haftaya kadar bacteroides  , clostridia   

• Evde kardeş sayısı arttıkça 5. haftada lactobacilli, bacteroides , Clostridia  

• Anne sütü ≥6 ay alanlarda lactobacilli, bifidobakteria daha fazla  

• Cins, yuvaya gitme, maternal-paternal atopi mikrobiotayı etkilememiş 

 

• 5. ay ve 13. ayda Clostridia kolonizasyonu sonraki 6 ayda AD gelişme riskini  
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BARSAK  MİKROBİOTA SI  

• Barsakta Bacteriodes ve Bifidobacteria miktarı daha az 
olan çocuklarda ; 

      -Staphylococcus aureus miktarı daha fazla. 

     - Bifidobacteria / Clostridia oranı daha düşük. 

• Barsak mukozasında yeni antijenlerle karşılaşma immün 
regülasyonun gelişimini sağlayarak allerjik reaksiyon 
riskini azaltmakta.. 

• Sezeryan doğum, hijyenik yaşam barsak flora çeşitliliğini 
azaltan en önemli risk faktörü… 

     

Low diversity of the gut microbiota in infants with atopic eczema. J.Allergy Clinical Immunology. 
2014.:128;434-440 
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• The development and persistence of asthma are driven 
by gene-environment interactions 

• Current recommendations are 

– Avoid exposure to tobacco smoke in pregnancy and 
early life 

– Advise breast-feeding for its general health benefits 

– Encourage vaginal delivery 
 

– Where possible, avoid use of paracetamol 
(acetaminophen) and broad-spectrum 
antibiotics in the first year of life 

Primary prevention of asthma 
GINA 2014 

GINA 2014, Box 7-1 
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NIH-National Instıtutes of Health 
Ekim 2007  
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PUBMED’de insan mikrobiom çalışma sayısı:  

 
2000: 78  

2005: 245  
2010: 909  

2013: 2752 
2015 >3500 
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TANIM 

• İnsan Mikrobiotası: Vücudumuzda 

yaşayan tüm mikroorganizmalar. 

 

• İnsan Mikrobiomu: Mikroorganizma 

DNA’sı. 

 

• Mikrobiyal Metabolome: Mikrobiota 

tarafından üretilen metabolitlerin tamamı. 

 
20 



21 



Intestinal  mikrobiota 

• “2. beyin, 12.genom, 

sanal organ, unutulmuş 

organ…” 

• Yaklaşık 100 trilyon mikrop, 

• Insan hücre sayısından çok fazla,  

• Toplam ağırlığı 1,5-2kg, 

• Mideden aşağıya indikçe mikrop 

yoğunluğu artıyor, 
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Barsak immunitesi 
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ASTIM PATOGENEZİ 



Duncan SH, Flint HJ. Maturitas (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2013.02.004  

İNTESTİNAL MİKROBİOTA 
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Intestinal  mikrobiota 

• Bebekte ilk yerleşenler: Bifidobacterium, Bacteroides, Clostridium 

• Erişkinde Bacteroidetes, Firmicutes  28 
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İNTESTİNAL MİKROBİOTA 
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İNTESTİNAL MİKROBİYOTA 
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Noverr & Huffnagle . CEA 2005;35:1511-20 

Barsak bakterilerinin teorik barsak 
dışı etkileri 
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Akciğer mikrobiomunun kaynağı 

Hava yollarının ses tellerinin altında kalan bölümü steril değildir  
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Solunum yolu mikrobiyomasının görevleri  

• Bağırsak ve akciğer mukozası arasında bir ilişki olduğuna inanılmaktadır 

• Bağırsak ve akciğer mukozası tek bir aerodijestif sistem gibi fonksiyon görüyor 
olabilir  

 

• Akciğer mukozasının immünolojik hemostazı 
için gereklidir 

• Sağlıklı solunum yolu mikrobiyoması doğal 
immün sistem ve  optimal T hücre alt grubu 
olgunlaşması için gerekli olabilir 
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SOLUNUM SİSTEMİ MİKROBİOTASI 
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Am J Respir Crit Care Med Vol 190;  2014 

      

     Solunum Yolu Mikrobiotası  
 
• İlk 6 ayda stabil değil.  
 
• > 6 aydan sonraki mikrobiota çeşitliliği ve cinsi solunum yolu sağlığı ile 

ilgili. 
 
• Mikrobiomada çeşitlilik en önemli faktör. 

 
• Bu patern gelecekte tanı ve tedavide etkili mi ? 

Hayatın ilk 6 ayında solunum yolu mikrobiyoması şekilleniyor ve bu gelecekteki 

solunum yolu sağlığı ve enfeksiyon  ile ilişkili !! 

SOLUNUM  YOLU MİKROBİOTASI  
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Astım ve Bakteriler 

• Chlamydia pneumophylia ile erişkin astımı 
arasında ilişki 

• Standart doz ICS ile havayolu bakteriyel 
kolonizasyonunda farklılık oluşuyor ve bu da 
havayolu hiperreaktivitesi ile ilişkili (!) 

 

 

Hahn DL JAMA 1991;266:225-30. 

HuanYJ, J Allergy Clin Immunol.2011;127:372-81 
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Astım ve Bakteriler 

• Yüksek doz ICS tedavisine karşın iyi yanıt 
alınamayan dirençli hastaların solunum 
yollarında “farklı” bir bakteri kolonizasyonu 
mu var? 

• Proteobacteria, astmatik kişilerin 
havayollarında, sağlıklı kişilere göre çok daha 
fazla. 

Huang Yj The microbiome and asthma. Ann Am Thorax Soc 2014, 11:48-51 

Marri PRJ Allergy Clin Immuno. l2013;131:346-52 
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Astımda balgam mikrobiatası 

Marri et al, JACI  2013;131:346-52 

Moraxellaceae and pasteurellaceae, to 
 which M. catarrhalis and H. influenzae 
respectively belong, were present in higher 
abundance in asthmatic samples. 
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• Astımda havayolu mikrobiomasında bakteri yükü, sağlıklılara göre  yüksek  

• Astımda bronşial hipereaktivite, artmış bakteriyel yük ve azalmış mikrobial çeşitlilik ile ilişkili 

Havayolu Mikrobiomu ve Astım 

Marri PR et al. ,Asthma-associated differences in microbial composition of induced sputum.J Allergy Clin Immunol 2013 
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Hilty et al, Plos One 2010:5:e8578 

ASTIMDA HAVAYOLU MİKROBİOTASI 

Haemophilus 

Neisseria 

Other 

Proteobacteria 

Streptococcus 
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MİKROBİOM ve ASTIM 

• Astımda havayolu mikrobiomasında bakteri yükü, sağlıklılara göre  yüksek  

• Astımda bronşial hipereaktivite, artmış bakteriyel yük ve azalmış mikrobial 

çeşitlilik ile ilişkili 

Marri PR et al. ,Asthma-associated differences in microbial composition of induced sputum.J Allergy Clin Immunol 2013 
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Reibman J et al. Asthma is inversely associated with Helicobacter pylori status in an urban population. PLoS One 2008; 

• Gastrik H.pylori (+) çocuklarda, (-)  göre % 40-60 daha az astım riski    !!!! 
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Mikroorganizmalar ve Akciğer: Alt hava yolu steril mi ? 

Ann Am Thorac Soc  2014  47 



Akciğer Mikrobiomu ne işe yarar ? : Sağlık ve Hastalık Durumu 

 Solunum yolu mukozası ≈ 

immün yanıtının şekillenmesi.  

 

 Artmış mikrobiyal çeşitlilik ≈ 

Astım ve alerjiden koruyucu. 

 

 Antibiyotik, diyet, antiinflam ≈ 

Bakteriyel çeşitliliği azaltıyor.  
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ALLERJİK RİNİT ve MİKROBİOTA 

 
 
 

 
• Fekal mikrobiotadaki değişiklik,  polen allerjisi 

ile ilişkili… 
• Probiyotik kullanımı nazal mukozadaki eozinofil 

infiltrasyonunu ve nazal semptomları 
azaltmakta… 
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• 12 çalışma (781 çocuk)  

• Heterojen çalışma grupları 

• Lactobacillus suş,.. 

• Egzema semptomlarında belirgin azalma yok 

• Egzema ciddiyeti, atopi varlığı sonuçları etkilememiş 

• Tedavide etkin değil 
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WAO Journal 2012 
•  Çalışmalar heterojen 

• Probiotikler egzamanın önlenmesinde yararlı olabilir 
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SONUÇ 
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• Akciğer mikrobiomunun fonksiyonu nedir? 

• Akciğer hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde 
kullanılabilir mi? 

• Değişmiş olarak bulunan hava yolu mikrobiomu ne ölçüde 
hastalığın nedeni veya sonucudur? 

• Bağırsak mikrobiomu ve akciğer arasında bir bağlantı var mı ? 

• Akciğerlerdeki  viral (bakteriyofajlar dahil)  ve fungal 
organizmaların bakteriyel toplulukla etkileşimleri nasıl 
olmaktadır ?  


