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Özet
Son yıllarda mikrobiyom ve mikrobiyota terimleri sıklıkla kullanılmaktadır. Mikroorganizmalar arası ve mikroorganizma
ile konak arasındaki ilişkiler, mikrobiyom çalışmaları ile incelenmektedir. 2007 yılında 300 gönüllü ile başlatılan insan
mikrobiyom projesi ile insan vücudundaki tüm mikroorganizmaları belirlemek, insan mikrobiyom değişikliklerinin
hastalıklarla ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceğini araştırmak hedeflenmiştir.
İnsan mikrobiyotası; başta bakteriler olmak üzere, virüsler, mantarlar ve birçok ökaryotik mikroorganizmalardan
oluşmaktadır. Ayrıca insan vücudundaki bakteri genomu, insan genonumdan 150 kat daha fazladır. Tıpkı genom olarak
üstünlükleri gibi, insan vücudundaki mikroorganizma sayısı da insan hücre sayısından 10 kat fazladır. Yani insan, %10
insan ve %90 mikrobiyal hücrelerin birleşiminden oluşan bir holobiont (süperorganizma)’tur.
İnsan mikrobiyotasının büyük kısmı, başta sindirim sistemi olmak üzere deri, genitoüriner sistem ve solunum sisteminde
kolonize olmuştur. Kolon, tek başına vücudumuzdaki mikroorganizmaların %70’inden fazlasını barındırmaktadır.
Mikrobiyotanın insanda, hastalık ve sağlık durumlarında önemli rolü mevcuttur. Bu durumda mikrobiyota, gözardı
edilmiş bir organ gibi düşünülebilir. Başta intestinal mikrobiyota olmak üzere insanda mikrobiyota, hastalık ve sağlık
durumlarını, bağışıklık hücrelerinin olgunlaşmasını ve bağışıklık sistem fonksiyonlarının normal gelişimini teşvik ederek
gerekli sinyalleri sağlar. Mikrobiyota ile ilgili bilimsel veriler romatolojiye yeni bir sayfa açmıştır. Son yıllarda başta
bağırsak, ürogenital, solunum yollarının mikrobiyota yapısının inflamatuvar romatizmal hastalıklarla ilişkisi daha çok
anlaşılır olmuştur.
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Abstract
In recent years, microbiomic and microbiota terms are frequently used. Relationship between microorganisms and the
host can be studied by microbiomic studies. It was aimed to determine by human microbiology project initiated with
300 volunteers in 2007 and to investigate whether human microbiomic changes can be related to diseases.
Just like genomics, the number of microorganisms in the human body is 10 times higher than the number of human
cells. That is, a human is a holobiont (super organism) consisting of a combination of 10% human and 90% microbial
cells.
Human microbiota consist of viruses, fungi and many eukaryotic microorganisms, especially bacteria, In addition, the
bacterial genome in the human body is 150 times more than the human genome.
Most of the human microbiota is colonized in the gut, genitourinary system and respiratory system, especially in the
digestive system. The colon alone contains more than 70% of the microorganisms in our body.
Microbiota has an important role in human, illness and health. In this case, microbiota can be thought of as an obscured organ. Primarily the intestinal microbiota, provide the necessary signals by promoting immune cell maturation and
normal development of immune system functions.
Research in microbiota have opened a new page in rheumatology. In recent years, the microbiota structure of the
intestines, urogenital, and respiratory tracts has become more understandable in relation to inflammatory rheumatic
diseases
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Son yıllardaki teknolojik ilerlemelerle mikrobiyal DNA dizilişinin

organizmaların genlerini ifade etmektedir. Mikrobiyomlar bireyler

( DNA squencing) ve mukozal bağışıklığın daha iyi anlaşılmasına

arasında değişmekle birlikte, temsil edilen bakteri türlerinde ailesel

paralel olarak, mikroplarla vücudumuz arasındaki etkileşim hakkın-

ve işlevsel benzerlikler bulunmaktadır2. Sağlıklı insan popülasyon-

daki bilgilerimiz katlanarak gelişmiştir.

larında bağırsak mikrobiyolojisi analizinde yaklaşık 1150 bakteri
türü ortaya çıkmıştır. Çoğunluk (% 50-75) firmicutesler, onu ta-

İlk yıllarda sadece hastalığa etken olan spesifik ajanlar üzerinde

kiben de bacteroidetes (% 10-50) ve actinobacteria (% 1-10) ile

durulurken, son yıllarda yapılan kollaberatif çalışmalar sayesinde

daha az % 1’i proteobakterilerden oluşmaktadır3.

romatizmal otoimmün hastalıkların etyopatogenezide rol oynayabilecek bakteri ve virüslerin araştırılmasına ilgi doğmuştur.

Bağırsak mikrobiyomu ve immün sistemin tepkileri arasındaki koordinasyon süreci giderek artan bir şekilde araştırılmaktadır. Öyle-

Human Microbiome’un bir disiplin olarak gelişmesiyle, insan Mik-

ce bağırsak mikrobiyotasının bağışıklık sistemini nasıl şekillendir-

robiyotasının romatizmal hastalığın patogenezindeki potansiyel

diği ve sağlıklı homeostazı modüle ettiği ve disbosis oluştuğunda

katılımını gösteren önemli bir kanıt ortaya çıkmıştır. Bu derin, çift

otoimmün iltihabı tetiklediği de giderek artan bir şekilde anlaşılıyor

yönlü etkileşim ve bunun hastalıklardaki sonuçları yepyeni bir araş-

olmaktadır.

tırma alanına yol açtı.
Bağırsak lümeninde bu büyük antijenik yüke karşın vücudumuzda
Burada en çok romatoid artrit (RA), sedef hastalığı (PsO), inflama-

birden fazla koruyucu mekanizma bulunmaktadır. Bunlara mukus

tuar bağırsak hastalığı (IBD) ve ilgili spondiloartrit (SpA), ankilozan

tabakası, antimikrobiyal proteinler ve mikrobiyotayı epitel hücre-

Spondilit (AS), reaktif artrit (ReA) ve SpA’daki bağırsak mikrobiyo-

lerinden uzak tutan salgısal IgA içeren bir fiziko-kimyasal bariyer

munun rolüne odaklanan hayvan ve insan çalışmalarından eldeki

dahildir.

verileri eleştirel olarak gözden geçireceğiz.
İntestinal epitel hücreleri, Toll like receptors (TLR’ler)] ve bir grup
Bu makaleyi terapötik amaçlı sindirim sistemine mikrobik manipü-

antibakteriyel moleküller bakterileri ilk karşılayan savunma meka-

lasyon uygulamasının bir açıklaması ve sahadaki zorlukları ve fırsat-

nizmasıdır. Doğal bağışıklık hücreleri olan makrofajlar ve dendritik

ları belirterek sonuçlandıracağız.

hücreler (DC’ler), lümeni sürekli olarak hisseder ve zararlı antijenleri ayıklar. Bu proses sonunda da MHC II molekülleri tarafından

Mikrobiyota insanlarla birlikte yaşayan özel mikrop türlerinin tama-

sunulan antijenler ve B- veya T-hücresi ile etkileşir ve adaptif oto-

mını, mikrobiyom ise insanlarla kommensal olarak yaşayan mikro-

immün sistem indüklenir.

organizmaların genlerini ifade etmektedir Mikrobiyota insanlarla
1

birlikte yaşayan özel mikrop türlerinin tamamını ifade etmektedir.

Mikrobiyal antijene bağlı olarak, spesifik bir CD4 + T hücre farklı-

Vücudumuzda yaşayan 100 trilyonun üzerinde hücrenin doğasın-

laşmasını etkilemek için belirli bir sitokin ortamı oluşturulmuş ol-

da prokaryotik olduğunun artık farkındayız.

ması gerekmektedir.

Aslında bağırsak mikroplarımız (1000’den fazla farklı tür tarafın-

T yardımcı (Th1) hücreler, hücre içi patojenlere yanıt olarak gelişir-

dan temsil edilmektedir); birlikte gelişmiş karşılıklı yarar sağlayacak

ken ve IFNy üretirken, Th2 ve Th17 hücreleri, hücre dışı mikroor-

şekilde ve enzimatik proseslerin bize yardımcı olmasını sağlamak

ganizmalar tarafından uyarılır (sırasıyla IL-4 ve IL-17).

diyetten kompleks polisakaritleri indirgemek ve gerekli vitaminleri
ve amino asidi çıkarmak için gereklidir.

Düzenleyici T hücreleri (Treg’ler) aksine IL-10 gibi anti-inflamatuar
sitokinlerin üretimi yoluyla bu pro-inflamatuar özellikleri önler. Bu

Mikrobiyom insan vücudunda kommensal olarak yaşayan mikro-

ince homeostatik denge, lamina propriada bazal bir “fizyolojik ilti-
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periodontitis ve oral mikrobiyota nın RA da (örn., P. gingivalis) ne-

rilen bir hipoteze göre araştırmacılar bağırsak kanalı içerisindeki

den olan faktör olabileceğine işaret etmiştir. P. Gingivalis in peptidil

fazla gram negatif anaerobların ürettiği toksik maddelerin bağırsak

arginin deiminaz (PAD) enzimi aracılığıyla peptidleri sitrullinasyon

kanalından emilmesinin romatoid artrit (RA) gelişiminden sorumlu

yapma kabiliyeti göz önüne alındığında, ağız içindeki çeşitli mik-

olduğunu ileri sürdüler7. Mikrobiyal ürünlerin bağırsak translokas-

roorganizmalar (Prevotella ve Leptotrichia türleri de dahil olmak

yonunun artmasının, daha sonra perifere göç eden spondilit iltiha-

üzere) tarafından ortaya çıkan periodontal enflamasyonun hasta-

bına neden olan otoimmün hücrelerinin gelişmesine öncülük ede-

lık gelişimine katkıda bulunması mümkündür9. Başka bir olasılık;

bileceği düşünülmektedir. Dahası, mikrobiyal ürünlerin periferik

belki de çevresel fraktörlerin (örn., Sigara içilmesi) ve / veya mik-

enflamasyonu kendileri tetikleyebilir artrit, spondilit, endotoksin

robiyal zorlukların bir sonucu olarak, distal hava yollarının gerçek

ilişkili üveit ve diğer bölgelerde inflamatuvar kaskadı tetikleyebi-

citrullinasyon bölgesini temsil etmesidir10. Çoklu hayvan modelleri

lirler8. Modern mikrobiyolojik görüş bağırsağı enfekte eden (veya

çalışmalarında, mikrobiyota ile sinovit gelişimi arasında biyolojik

kolonize edici) bakterilerin distal artrite neden olabileceği fikrini

bir bağ olduğu ortaya konuldu. Kohashi ve ark11 sıçanlarda adjuvan

ortaya koydu. Spondiloartropatilerin, en önemlisi IBH ile ilişkili art-

artritinin sadece mikrop içermeyen (GF) koşullar altında (tüm mik-

ritin, ReA’nın ve aksiyel SpA’nın birçoğu bunun açık örnekleridir.

roorganizmalarından boşaltılmış, yalıtılmış) geliştiğini göstermiştir.
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Dahası, bakteri türevi lipopolisakkaritler (LPS) tek başına farelerde

RA’dan farklı olarak, SpA’nın varlığı yüzyıllar boyunca belgelen-

kollajen tarafından uyarılmış artrit (KIA )oluşturmaya yeterlidir .

miştir, Kafkas popülasyonlarında prevalansı belirgin olarak daha

Birlikte ele alındığında, bu bulgular, bağırsak mikrobiyolojisi bileşi-

yüksektir, Klinik bulgular çok daha heterojen, genler (özellikle

mindeki pertürbasyonların, çeşitli deneysel fare modellerinde art-

HLA-B27) hastalık insidansında nispeten daha büyük bir etkiye sa-

ritin tetiklenmesi için yeterli olabileceğini düşündürmektedir

hiptir, pro-inflamatuar Th17 hücreleri ve onun imza sitokini, IL-17

.

nin patogenezdeki belirgin rolü ortaya konmuştur.

12

Örneğin artrite duyarlı (HLA DRB1 * 0401) transjenik farelerde,
artrite dirençli kontrollere kıyasla, bağırsak mikrobiyotası kompo-

Bağırsak mikroorganizmaları arasındaki epidemiyolojik ilişki, ba-

zisyonunda değişiklik ve bağırsak geçirgenliğinin arttığı gözlenmiş-

ğırsak iltihabı ve SpA da belki de daha da dikkat çekicidir. Reaktif

tir . Eerola ve ark., gaz-sıvı kromatografisiyle RA’lı hastalarda ba-

Artrit patogenezinde ishalin köklü rolü tarafından da bu sav des-

ğırsak florasını incelemesinde; RA ve kontroller arasındaki çeşitli

teklenmektedir, ve IBH ile AS ve PsA (çoğunlukla aksiyel form-

anaerobik bakteri düzeylerin en önemli farkı oluşturduğunu keş-

larda) arasındaki ilişki de bu sav ışığında anlaşılabilmektedir16. Bu

fettiler14. Global olarak değerlendirildiğinde, bu çalışmalar RA’nın

heterojenlik aynı zamanda SpA’nın birçok, fakat kusurlu hayvan

patogenezinde bağırsak mikrobiyomu için potansiyel bir rol ortaya

modellerinde de görülmektedir. Çalışmacılar, HLA-B27 ve insan

koymaktadır. Bu veriler bununla birlikte, çoğunlukla birbiriyle ilişki-

beta-2 mikroglobülinin çoklu kopyalarını eksprese eden transge-

lidir ancak nedenselliği temsil etmeleri yetersizdir.

nik sıçanlarda spontan inflamatuar SpA benzeri hastalığın ortaya

13

çıktığını göstermiştir. Ortaya çıkan klinik tablonun fenotipi sakroiİleri düzey valide insan çalışmalarıyla ve gnotobiyotik farelerde

liit, periferik artrit, psoriyaziform deri inflamasyonu ve kolit ile ka-

yerel ve mikrobiyal pertürbasyona yanıt olarak gelişen RA immün

rakterizedir17.

olaylarını titizlikle değerlendirmek gerekmektedir.
Bunun mekanizması halen zor anlaşılır durumdadır. Ancak muhSpondyloartrit ve Psoriatik Artrit

temelen bir HLA-B27 misfolding ve IL-23’e bağımlı bağırsak ve

SpA, farklı klinik özelliklerle karakterize pediatrik ve yetişkin formu

dolaşımdaki Th17 hücrelerinin bu tabloya neden olabileceği varsa-

olan bir artrittir, örneğin alt ekstremiteleri kapsayan oligoartrit, ent-

yılmaktadır18. SpA geliştiren HLA-B27 transgenik sıçanlarda hay-

hesitis, dactylitis, sakroiliak eklem ve omurga iltihabı, akut ön üveit

vanlar mikropsuz bir çevrede üretildiğinde artrit ve kolit de dahil

ve iltihaplı bağırsak hastalığı (IBD) ile birlikteliği sık görülmektedir.

olmak üzere iltihaplı hastalık özellikleri yoktur. İlginçtir, normal

Bu hastaların çoğu da HLA-B27 taşıyıcısıdır15. SpA beş kategoriye

floranın yeniden girişi, inflamatuar hastalığın kendini yeniden oluş-

ayrılır: ankilozan spondilit (AS), IBD ile ilişkili artrit, psoriatik art-

masını sağlar19. Bu deneyler, genetik olarak yatkın bir konakçının,

rit (PsA), Reaktif Artrit (ReA) ve farklılaşmamış SpA (USpA). ReA,

bir disbiyotik sürece karşı lamina propriyumdaki bağışıklık denge-

eskiden Reiter’s Sendromu olarak bilinmekteydi; belirli gastroin-

sini değiştirerek tepki verdiğini ve ortoimmün sürecin başladığını

testinal enfeksiyonlardan sonra veya salmonelle, şigella entriti ve

kuvvetle desteklemektedir. Sonuçta bu süreç aktive olmuş IL-23

genitoüriner klamidya enfeksiyonlarından sonra ortaya çıkan SpA

üretimi ve IL-17 ve TNFa gibi sitokinlerin aktivasyonunun baskın

olarak değerlendirilmektedir.

olduğu proinflamatuar bir durumdur. Sonuçta kolit, sedef hastalığı,
enthesit ve artrit şeklinde lokal ve sistemik klinik yansımalara ne-

Bağırsaktaki mikrobiyal disbioz, spondiloartrit (SpA) da dahil olmak

den olmaktadır.

üzere çeşitli inflamatuvar romatizmalarda ortak bir bileşen olarak
ortaya çıkmaktadır. Bağırsak komensal bakteriler bağışıklık siste-

Bu bilimsel verilerin ışığında; AS ve PsA hastaları klinik IBH’nin

mimizi eğitmek için önemlidir. Mikropsuz ortamlarda yetiştirilen

gelişimi için artan bir risk altındadır. Hatta daha büyük bir kısmında

hayvanlar lenfoid organlar geliştirmede başarısız olurlar ve adaptif

mikroskobik subklinik bağırsak iltihapları ve IL-22 ve IL-23 üre-

bağışıklığın gücü hafiflemiştir.

ten hücrelerin artmış infiltrasyonu bulunmaktadır20. Çalışmalarda
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talar FMT’ye olumlu yanıt vermekteler29.

belirlemede yardımcı olabilecek cazip bulgulardır24. Çalışmacılar,
ayrıca PsA hastalarının bağırsak mikrobiyolojisini sedef hastalığı
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duyulmaktadır .

daha düşük olduğu ve bunun da, hastalığın doğal seyri ile potansiyel olarak korrelasyon gösteren bakteriyel çeşitliliğin kronolojik

Sonuç

kaybı olduğuna işaret etmektedir .

Yapılan çalışmalar ile intestinal mikrobiyotanın önemi daha iyi an-

25

laşılmış, bu karmaşık sistemin aydınlatılması ile çok ciddi sonuçBu da bize PsA hastalarında bağırsak disbiyozunun, bağırsak lüme-

lar ortaya çıkmıştır. Disbiyozis tablosunun eşlik ettiği hastalıkların

ninde hem orta zincirli yağ asitleri hem de RANKL düzeylerinde

araştırılması ve intestinal mikrobiyota kompozisyonundaki deği-

azalma ile korelasyon gösterirken, sağlıksız mikrobiyotanın muko-

şikliklerle ilişkilendirilmesi, patogenezi tam olarak açıklanamamış

zal bütünlüğü bozduğu ve belki de sistemik inflamasyonun yaygın-

birçok hastalığın tedavisi için de umut vericidir. İntestinal mikrobi-

laşmasında bağlantılı olduğunu düşündürmektedir.

yotanın etkileri ve önemi anlaşıldıkça, mikrobiyota manipülasyonunun ve özellikle de FMT’nin bir tedavi modeli olarak kullanılabilirliği

Intestinal Mikrobiomu Hedefleyen Stratejiler
Bağırsak bakterilerini hedef alan uygulamalar, yıllardır anti-romatizmal tedavi stratejisinin bir parçası olmuştur. Bununla birlikte, bazı

gün geçtikçe kabul görmektedir.

Journal of BSHR
2017;1(Special Issue):109-114

188

Kaynaklar

114

TEKEOĞLU
İnflamatuvar Romatizmal Hastalıklar ve Mikrobiyota

1. Yılmaz K, Altındiş M. Sindirim sistemi mikrobiyotası ve fekal
transplantasyon. Nobel Med 2017; 13(1):9-15.
2. Turnbaugh PJ, Hamady M, Yatsunenko T, Cantarel BL, Duncan A,
Ley RE, Sogin ML, Jones WJ, Roe BA, Affourtit JP, et al. A core gut
microbiome in obese and lean twins. Nature. 2009;457:480–484.
3. Manichanh C, Borruel N, Casellas F, Guarner F. The gut microbiota
in IBD. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2012;9:599–608.
4. Turnbaugh PJ, Ley RE, Hamady M, Fraser-Liggett CM, Knight
R, Gordon JI. The human microbiome project. Nature. 2007;
449:804–10.
5. Morgan XC, Tickle TL, Sokol H, et al. Dysfunction of the intestinal
microbiome in inflammatory bowel disease and treatment. Genome
biology. 2012; 13:R79. [PubMed: 23013615] 22.
6. C. Mackay. SP0178 (2017) GUT DYSBIOSIS AND OTHER
CHALLENGES PRECIPITATE ARTHRITIS. Citation: Annals of the
Rheumatic Diseases, volume 76, supplement 2, year 2017, page
43. Session: How diet influences musculoskeletal diseases ,
(Speaker Presentations).
7. Warden CC. The Toxemic Factor in Rheumatoid Arthritis. Cal State J
Med. 1909; 7:299–301.
8. Reis BS, Hoytema van Konijnenburg DP, Grivennikov SI, Mucida
D. Transcription factor T-bet regulates intraepithelial lymphocyte
functional maturation. Immunity. 2014;41:244–256.
9. Scher JU, Ubeda C, Equinda M, et al. Periodontal disease and the
oral microbiota in new-onset rheumatoid arthritis. Arthritis and
rheumatism. 2012; 64:3083–94.
10. Demoruelle MK, Weisman MH, Simonian PL, et al. Brief
report: airways abnormalities and rheumatoid arthritis-related
autoantibodies in subjects without arthritis: early injury or initiating
site of autoimmunity? Arthritis and rheumatism. 2012; 64:1756–
61.
11. Kohashi O, Kohashi Y, Takahashi T, Ozawa A, Shigematsu N.
Reverse effect of gram-positive bacteria vs. gram-negative bacteria
on adjuvant-induced arthritis in germfree rats. Microbiol Immunol.
1985; 29:487–97.
12. Caccese RG, Zimmerman JL, Carlson RP. Bacterial lipopolysaccharide
potentiates type II collagen-induced arthritis in mice. Mediators of
inflammation. 1992; 1:273–9.
13. Gomez A, Luckey D, Yeoman CJ, et al. Loss of sex and age driven
differences in the gut microbiome characterize arthritis-susceptible
0401 mice but not arthritis-resistant 0402 mice. PloS one. 2012;
7:e36095.
14. Eerola E, Mottonen T, Hannonen P, et al. Intestinal flora in early
rheumatoid arthritis. Br J Rheumatol. 1994; 33:1030–8.
15. Stoll ML. Gut microbes, immunity and spondylarthritis. Clin
Immunol. 2015 Aug;159(2):134-42.
16. Arvikar SL, Fisher MC. Inflammatory bowel disease associated
arthropathy. Current reviews in musculoskeletal medicine. 2011;
4:123–31.
17. Hammer RE, Maika SD, Richardson JA, Tang JP, Taurog JD.
Spontaneous inflammatory disease in transgenic rats expressing
HLA-B27 and human beta 2m: an animal model of HLAB27associated human disorders. Cell. 1990; 63:1099–112.
18. Glatigny S, Fert I, Blaton MA, et al. Proinflammatory Th17 cells
are expanded and induced by dendritic cells in spondylarthritisprone HLA-B27-transgenic rats. Arthritis and rheumatism. 2012;
64:110–20.
19. Rath HC, Herfarth HH, Ikeda JS, Grenther WB, Hamm TE, Jr, Balish
E, Taurog JD, Hammer RE, Wilson KH, Sartor RB. Normal luminal
bacteria, especially Bacteroides species, mediate chronic colitis,

gastritis, and arthritis in HLA-B27/human beta2 microglobulin
transgenic rats. J Clin Invest. 1996;98:945–953.
20. Van Praet L, Van den Bosch FE, Jacques P, et al. Microscopic gut
inflammation in axial spondyloarthritis: a multiparametric predictive
model. Annals of the rheumatic diseases. 2013; 72:414–7).
21. Stoll ML, Kumar R, Morrow CD, et al. Altered microbiota associated
with abnormal humoral immune responses to commensal
organisms in enthesitis-related arthritis. Arthritis research &
therapy. 2014; 16:486).
22. Stebbings S, Munro K, Simon MA, Tannock G, Highton J, Harmsen
H, Welling G, Seksik P, Dore J, Grame G, et al. Comparison of
the faecal microflora of patients with ankylosing spondylitis and
controls using molecular methods of analysis. Rheumatology
(Oxford) 2002;41:1395–1401.].
23. Singh YP, Singh AK, Aggarwal A, Misra R. Evidence of cellular
immune response to outer membrane protein of Salmonella
typhimurium in patients with enthesitis-related arthritis subtype of
juvenile idiopathic arthritis. J Rheumatol. 2011;38:161–166.
24. Gill T, Asquith M, Rosenbaum JT, Colbert RA. The intestinal
microbiome in spondyloarthritis. Curr Opin Rheumatol. 2015
Jul;27(4):319-25).
25. Scher JU, Ubeda C, Artacho A, et al. Decreased bacterial diversity
characterizes the altered gut microbiota in patients with psoriatic
arthritis, resembling dysbiosis in inflammatory bowel disease.
Arthritis & rheumatology. 2015; 67:128–39.
26. Dethlefsen L, Relman DA. Incomplete recovery and individualized
responses of the human distal gut microbiota to repeated antibiotic
perturbation. Proceedings of the National Academy of Sciences of
the United States of America. 2011; 108(Suppl 1):4554–61.).
27. Hoentjen F, Welling GW, Harmsen HJ, Zhang X, Snart J, Tannock
GW, Lien K, Churchill TA, Lupicki M, Dieleman LA. Reduction of
colitis by prebiotics in HLA-B27 transgenic rats is associated with
microflora changes and immunomodulation. Inflamm Bowel Dis.
2005;11:977–985.].
28. van Nood E, Vrieze A, Nieuwdorp M, et al. Duodenal infusion of
donor feces for recurrent Clostridium difficile. The New England
journal of medicine. 2013; 368:407–15.
29. (Colman RJ, Rubin DT. Fecal microbiota transplantation as therapy
for inflammatory bowel disease: a systematic review and metaanalysis. Journal of Crohn’s & colitis. 2014; 8:1569–81.

