
Doç. Dr. Gülşen Akoğlu

Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara.

Yazışma Adresi: : Dr. Gülşen Akoğlu, Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara.
E-posta: gusemd@yahoo.com

Özet

Deri Mikrobiyomu ile İlişkili Deri Hastalıkları

İnsan derisi bakteri, arkea, virüs, fungus, maya, akarlar gibi çok
çeşitli deri mikrobiyom üyeleri ile kolonize durumdadır. Son yıl-
larda geliştirilen özellikle kültür bağımsız metotlar ve çeşitli –
omik teknolojileri sayesinde deri mikrobiyomunun içeriği ve
özellikleri ortaya konmaya başlanmıştır. Çeşitli deri hastalıkla-
rında deri mikrobiyom yapısının değiştiği gösterilmiş ve hastalık
patogenezlerindeki rolleri araştırılmaya başlanmıştır. Deri mik-
robiyomu, deri hastalıkları ile ilişkili “yeni oyuncu” olarak görül-
mekte ve oldukça güncel bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Günümüzde giderek artan şekilde deri mikrobiyom yapısını he-
defleyen, hastalık tedavilerinde etkin oldukları öne sürülen alter-
natif  tedaviler geliştirilmektedir. Bu derlemede deri mikrobiyomu
ve immun sistem ilişkisi ve hakkında çeşitli araştırmalar yapılan
başlıca deri hastalıklarının deri mikrobiyomu ile ilişkileri gözden
geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: deri, mikrobiyom, deri hastalıkları

Abstract

Cutaneous Disorders Associated with Skin Microbiome-

Human skin is colonized by a wide variety of  skin microbiome
members such as bacteria, archea, viruses, fungi, yeast, and
mites. Culture independent methods and various -omic tech-
nologies provided us to investigate the structure and content
of  skin microbiome. The changes of  skin microbiome features
are suggested to involve in the pathogenesis of  various skin
diseases. Skin microbiome is considered as a "new player" to
be associated with skin diseases and confronts with a rather
up-to-date issue. Alternative treatments targeting skin micro-
biome structure are being developed.  In this paper, the rela-
tionships between skin microbiome, immune system, and main
cutaneous diseases which are considered to be associated with
skin microbiome are reviewed

Keywords: skin, microbiome, cutaneous disorders
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Giriş

Deri mikrobiyomu ve deri hastalıkları ilişkisini iyi
kavrayabilmek için öncelikle deri immun sistemini
ve bu immun sistemle deri mikrobiyomunun ilişki-
sini anlamak gerekmektedir. Her ne kadar bu konu
tam olarak açıklığa kavuşmasa da özellikle önemli
bazı mekanizmalar üzerinde durulmaktadır. 

Deri Mikrobiyomu – İmmun Sistem İlişkisi

Epidermisin bariyer özelliği bozulduğunda antijenle ilk iliş-
kiye giren dendritik hücrelerdir. Deriyi drene eden lenf
nodlarına ulaşan dendritik hücreler, antijeni naif  T hücre-
lerine sunarak onların aktive olmasını ve deriye yerleşmeyi
sağlayan CLA, CCR4, CCR8 ve CCR10 gibi belirteçler ka-
zanmalarını sağlar. Deri epitelinde toplanan efektör T hüc-
releri aracılığı ile antijen temizlendiğinde olgun T hücreleri

kalıcı ya da efektör hafıza T hücrelerine farklılaşır. Kutanöz
immun yanıt bu şekilde özetlenebilmesine rağmen derinin
kommensal mikroorganizmalara yanıtının nasıl olduğu, pa-
tojen ve patojen olmayan türlerin nasıl ayırt edildiği, patojen
olmayan bir türün nasıl patojen hale geldiği konuları hala
net değildir. Dendritik hücrelerin regülatör T hücreleri
(Treg) aktive edip korudukları, denge içinde olmalarını sağ-
ladıkları ve Treg hücrelerin self  toleransın devamlılığı ko-
nusunda önemli rolleri olduğu gösterilmiştir (1).

Deri mikrobiyomu ve immun sistem sürekli bir iletişim ha-
lindedir. Mikrobiyom üyeleri immun sisteme birçok sinyal
göndererek dengede kalmasını sağlamaktadır. Keratinositler
mikrobiyal florayı patern tanıma reseptörleri aracılığıyla
tanır (2,3). Örneğin, derinin en önemli kommensallerinden
olan S. epidermidis, yapısındaki lipoteikoik asit ile toll ben-
zeri reseptör 2 (TLR2)’yi uyararak TLR3 aracılı keratinosit
inflamasyonunu baskılar. S. epidermidis, sahip olduğu esp gen
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ürünü antimikrobiyal peptitlerle sinejistik çalışarak S. aure-
us’un biyofilm oluşturmasını ve kolonizasyonunu inhibe
eder (2,3). S. epidermidis, IL-1 sinyal yolaklarını uyararak
Th1 hücreleri aktive eder, IL-1 ve IL-17A üretimini sağlar
ve Treg sayısını arttırır (4). Th2 hücre fonksiyonlarının ge-
lişimini inhibe ederek alerjik reaksiyonları engeller (5).
Özetle deri kommensallerinden gelen sinyaller derideki
efektör T hücre yanıtını arttırmaktadır. Dolayısıyla deri
kommensalleri ile iletişimin bozulması T hücre fonksiyon-
larında defektlere neden olur.

Mikrobiyom üyeleri P. aeruginosa’nın mupirosin üretme-
sinde olduğu gibi antimikrobiyal peptitlerin üretiminde rol
alarak ya da indükleyerek patojen mikroorganizmaların ko-
lonizasyonunu engeller (6). P. acnes, sebumdaki trigliserit-
leri parçalayarak deri pH’sını etkiler ve böylece S. aureus ve
S. pyogenes adezyonu engellenir. Virulansı düşük olan Stafi-
lokok ve Corynebacterium miktarı artar (7).

Mikroorganizmaların virulansını arttıran genler kazanma-
ları, epigenetik değişimler, biyofilm oluşturmaları ve quo-
rum-sensing gibi mekanizmalarla kommensal bir
mikroorganizma patojen hale gelebilmektedir (8). Birbirle-
rine ya da bir yüzeye yapışıp matriks yapısına gömülü olan
birçok mikroorganizma biyofilm adını alır ve tek bir orga-
nizma gibi hareket eden bir topluluğa dönüşür. Bakteriyel
biyofilmler çevresel etkilerden, antibiyotiklerin ulaşmasın-
dan, toksik kimyasallardan ve vücut immun sisteminden
korunaklı hale gelir. Dolayısıyla tedaviye dirençli enfeksi-
yonlara yol açarlar. Quorum-sensing mekanizmasında ise
az sayıda mikroorganizma hücresi bireysel davranış göste-
rirken zamanla çoğalarak pheromonen adındaki molekül-
lerle bu artışı algılayıp tek bir vücut halinde spesifik genleri
eksprese ederek konakçıya zarar vermeye başlarlar (8).

Derinin sağlıklı immun yanıtı için kalıcı deri kommensalleri
gereklidir. Anti-inflamatuar bakterilerin ve Treg hücrelerin
azalması, proinflamatuar bakterilerin ve patojenlerin artışı,
Th yanıtlarının artışı disbiyoz ve inflamasyona neden olur.
Başta atopik dermatit olmak üzere çeşitli deri hastalıkları
ile deri mikrobiyomunun yakın ilişkisi olduğu öne sürül-
mektedir (9).

Deri Mikrobiyomu ile İlişkili Başlıca Deri
Hastalıkları

Atopik Dermatit: Atopik dermatit (AD) patoge-
nezini açıklayabilmek için 1989 yılında hijyen hipo-
tezi öne sürülmüş ve kişisel temizlik standartlarının
artışı ile atopik hastalıkların klinik ekspresyonlarında
artış arasında ilişki olduğu öne sürülmüştür (10).
İnsan mikrobiyom projesi ile mikrobiyom yapısının
daha ayrıntılı tanımlanması, bu görüşün biyoçeşitli-

lik hipotezi ile ifade edilmesini sağlamıştır. Bu hipo-
teze göre çevresel biyoçeşitlilik insan sağlığı ile iliş-
kili olup çeşitli çevresel mikroplarla kısıtlı etkileşim
immun sistemimizde anormal gelişime yol açmak-
tadır (11).

1970’li yıllarda AD lezyonlarında S. aureus koloni-
zasyonunun saptanması ile hastalığın disbiyoz ile
ilişkili olduğu anlaşılmıştır (12).  Kültür bağımlı ola-
mayan 16S rRNA gen sekanslama ve metagenomik
metodların geliştirilmesi ile AD’de mikrobiyal kom-
pozisyonun ayrıntılı analizi ve hastalık evrelerindeki
değişimleri analiz edilmeye başlanmıştır (13). 

Deri bariyerindeki bozulmanın AD’de mikrobiyom-
konakçı arasındaki dengeyi bozan en önemli neden
olduğu düşünülmektedir. Antimikrobiyal peptid po-
limorfizmi gibi endojen etkenler ve irritasyon gibi
ekzojen faktörler deri mikrobiyomundan sapmalara
neden olabilmektedir (9).

Atopik dermatitte disbiyoz ve sonuçları: Atopik
dermatitte disbiyoz dendiğinde akla ilk gelen S. au-
reus yoğunluğu ve nazal taşıyıcılıkla ilişkisidir. Otuz
çalışmayı içeren sistematik literatür taraması sonu-
cunda lezyonlu deride % 70, lezyonsuz deride % 39,
burunda % 62 oranlarında S. aureus kolonizasyonu
tespit edilmiştir. Lezyonlu derideki S. aureus koloni-
zasyon prevalansı hastalık şiddeti ile ilişkili bulun-
muştur (14). Başka bir sistematik derlemede, AD’de
disbiyozun sadece S. aureus ile ilişkili olmadığı, has-
talarda ayrıca Malassezia türlerinde azalma ve Ma-
lassezia dışı fungal çeşitlilikte artış olduğu
bildirilmiştir (15). 

S. aureus, ürettiği toksin ve proteinler gibi virulans
faktörleri aracılığı ile Th aktivasyonu, TNF alfa üre-
timi, mast hücre degranulasyonu gibi mekanizmaları
tetikleyerek AD şiddetini arttıran inflamasyona
neden olmaktadır (16). İnflame deride S. aureus var-
lığı aşırı IgE yanıtı ve Th2/Th22 sitokinlerinde artış
ile ilişkilidir. S. aureus varlığında Treg hücrelerin
CD4+ T hücreleri baskılama yetenekleri kaybol-
maktadır. S. aureus’a antagonistik rol oynayan S. epi-
dermidis ise deri dendritik hücreleri uyararak
antiinflamatuvar IL-10 salınımını sağlamakta ve
Treg hücreleri aktive etmektedir (17).
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Kong ve ark, orta şiddetli AD’li çocuklarla sağlıklı
çocukları karşılaştırarak hastaların tedavisiz dönem-
lerinde, alevlenme ve tedavi sonrası dönemlerinde
antekübital ve popliteal deri, volar ön kol ve burun
içinden sürüntü örnekleri almıştır. Bu örneklerde
16S rRNA gen sekanslama tekniği kullanarak deri
mikrobiyom özelliklerini incelemiştir.  Bakteriyel çe-
şitlilikteki değişimlerin AD’ye yatkın olan bölgelere
(antekübital ve popliteal) spesifik olduğunu görmüş-
lerdir. Hastalık şiddetindeki artış bakteriyel çeşitli-
likte azalma, S. aureus oranında artma ve buna ikincil
olduğu düşünülen S. epidermidis oranında artış ile iliş-
kili bulunmuştur. Tüm hastalarda nasal S. aureus ta-
şıyıcılığı tespit edilmiş ancak hastalık şiddeti ile
ilişkili bulunmamıştır. Tedavi ile bakteriyel çeşitli-
likte artış, S. aureus oranında azalma, Streptococcus,
Corynebacterium ve Propionibacterium miktarında artma
ve AD şiddetinde azalma sağlanmıştır. Bu sonuçlar
bize deri mikrobiyomunun yapısındaki değişimlerin,
özellikle çeşitlilikteki bozulmanın, hastalık alevlen-
mesi ve tedavi yanıtı ile yakın ilişkili olduğunu gös-
termektedir. Bakteriyel çeşitlilikteki azalma ile
hastalık kötüleşmektedir. Tedavinin etkinliği S. au-
reus eliminasyonu yerine deri mikrobiyomunun çe-
şitliliğinin düzelmesine bağlı görünmektedir.
Araştırmacılar S. aureus oranını azaltmayı hedefleyen
tedavi stratejileri geliştirilmesini önermektedir (13). 

Kommensal bakterilerin Atopik Dermatitteki
etkileri ve yeni tedavi alternatifi olarak
kullanımları

Kommensal Stafilokok türleri ile iki aylıktan itibaren
kolonize olan bebeklerin anlamlı olarak daha az AD
geliştirdiğinin gözlenmesi, kommensal bakterilerin
AD’yi önleyici rolleri olduğunu düşündürmektedir
(18). Son yıllarda yapılan çalışmalarda nonpatojen
gram negatif  bakterilerin deri mikrobiyomuna
olumlu etkileri ile AD’i önleyen veya tedavi eden
rolleri olduğuna dair önemli veriler elde edilmekte-
dir (19-23).

Atopik hastalarda gram negatif  Acinetobacter mikta-
rında azalma ile periferik kan hücrelerinden IL-10
salınımında azalma meydana geldiği saptanmıştır
(18).  Sağlıklı kişilerde kültürü yapılabilen gram ne-
gatif  bakterilerin AD’li kişilerden daha fazla olduğu
tespit edilmiştir. Bu bakteriler AD fare derisine

transplante edildiklerinde S. aureus gelişimini engel-
lemekte, doğal immun yanıtı tetiklemekte, transepi-
dermal su kaybını azaltmakta ve lezyonlarda
iyileşmeyi sağlamaktadır (20).

Bir termal sudan izole edilen gram negatif  bakteri
olan Vitreoscilla filiformis’in lizatının AD benzeri in-
flamasyon oluşturulan fare derisinde inflamasyonu
ve IFN gamma miktarını azalttığı, tip 1 Treg hücre-
leri indüklediği ve IL-10 miktarını arttırdığı göste-
rilmiştir (21). Bu bakteriyi içeren emolyanın AD’li
hastalarda kullanılması ile deri mikrobiyomunun
normalleştiği, AD alevlenme sayı ve şiddetinin
başka bir emolyana göre belirgin şekilde azaldığı
saptanmıştır (22).  

Bir termal sudan izole edilen başka bir gram negatif
bakteri olan Aquaphilus dolomiae’nın aköz protein
ekstraktının atopik çocukların derisinden izole edi-
len S. aureus sekretomunun CD4+ T hücre aktivas-
yonu etkisini engellediği gösterilmiştir (23). Bu
bulgular patojen olmayan gram negatif  bakteriler
aracılığıyla oluşan immun sinyallerin atopik hasta-
lıkları önleyebileceğini düşündürmektedir. 

Topikal steroidlerin tek başına kullanımının mikro-
biyom yapısını düzenlemeye yeterli olabileceği öne
sürülmektedir. Topikal steroidlerin tek başına ya da
haftada iki kez dilüe çamaşır suyuyla banyo ile be-
raber kullanımının deri mikrobiyomuna etkisi açı-
sından farklı olmadığı gözlenmiştir (24). Başka bir
grup araştırmacı ise daha yüksek konsantrasyonda
kullanılacak olan sodyum hipokloritli banyoların S.
aureus’a karşı antimikrobiyal ve anti-biyofilm etkileri
olduğunu göstermişlerdir (25).

Deri mikrobiyomunun AD patogenezi ve tedavisin-
deki etkisi konusunda her geçen gün yeni gelişmeler
yaşanmaktadır. Atopik dermatit tedavisinde deri
mikrobiyomu içeriği ve çeşitliliğini hedefleyen teda-
vilerin ne derece ağırlıkta olacağı özellikle –omik
teknolojilerindeki gelişmelerle yakın ilişkili gibi gö-
rünmektedir.

Akne: Metagenomik analizlerle yapılan sekanslama
sonucunda P. acnes, hem akneli hastaların hem de
sağlıklı bireylerin pilosebase ünitelerinde baskın ola-
rak saptanmıştır. Ancak tür düzeyinde tip 4 ve 5 ri-
botiplerin akne ile ilişkili olduğu görülmüştür (26).
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16S rRNA sekanslama ile sağlıklı kişilerin kıl folli-
küllerinin sadece P. acnes içerdiği, akneli hastaların
kıl folliküllerinin ise baskın olarak P. acnes’in yer al-
dığı S. epidermidis ve Corynobacterium türlerinden bir
karışım ile kolonize oldukları saptanmıştır (7). Başka
bir araştırmada ise akne folliküllerinden yapılan
PCR incelemesi ile Propionibacterium, Staphylococcus ve
Malassezia türleri izole edilmiş ve deri yüzeyindeki
Malassezia türleri sayısı ile inflamatuvar akne sayısı
ile korelasyon saptanmıştır. Malassezia türlerinin
akne ile yakın ilişkisi olduğu öne sürülmüştür (27).

Lezyonsuz deri karşılaştırıldığında Stafilokokların
akne lezyonlarında daha baskın olduğu ve Stafilo-
kok oranının akne şiddeti ile korele olarak arttığı
saptanmıştır. Akneli hastalara 28 gün topikal % 4
eritromisin ve lipohidroksiasit, salisilik asit, linoleik
asit, niasinamid, piroktonolamin, seramid ve termal
su içeren bir dermokozmetik uygulaması karşılaştı-
rıldığında her iki uygulamanın akne lezyonlarında
anlamlı azalma sağladığı gösterilmiştir. Topikal erit-
romisinin sadece Actinobacteria sayısında azalma
sağlarken dermokozmetik krem uygulamasının
buna ek olarak Stafilokokları da azalttığı gözlenmiş-
tir. Topikal antibiyotiklerin Stafilokok türlerine etkisi
bulunmamıştır (28).

P.acnes lipaz, porfirin ve proteazlar salgılayarak doku
yıkımı yapmaktadır. Kıl follikülündeki porfirin mik-
tarı ile akne şiddeti arasında ilişki bulunmaktadır.
Akneyle ilişkili tip IA-2 türlerinin daha fazla porfirin
ürettikleri ve bu türlerin B12 vitamini alındığında
porfirin sentezinin arttığı gösterilmiştir. Sağlıklı de-
rideki P. acnes türlerinde ise porfirin biyosentezini
baskılayan bir gen (deoR) tanımlanmıştır. Bu bulgu-
lar porfirin biyosentez yolağını hedefleyen yöntem-
lerin ve sağlıklı deri ile ilişkili P. acnes türlerini
probiyotik olarak kullanımının olası yeni akne tedavi
yöntemleri olabileceğini düşündürmektedir (29).

İn vitro bir çalışmada S. epidermidis başta olmak
üzere deri mikroorganizmalarının gliserol ferman-
tasyonu yaparak P. acnes’in çoğalması üzerine inhi-
bitör etki yaptığı gösterilmiştir. Araştırmacılar daha
sonra P. acnes ile indüklenen lezyonlara hem intra-
lezyonel hem de topikal olarak süksinik asit uygula-
masının P. acnes aracılı inflamasyonu baskıladığını in
vivo olarak göstermişlerdir (30). Bu bulgular probi-

yotiklerin, P. acnes ile S. epidemidis arasında fer-
mentasyon yoluyla gelişen antagonizmini sağlayıcı
etki ile akne ve diğer hastalıklara karşı tedavi alter-
natifleri arasında yer alabileceğini düşündürmekte-
dir.

İnsan deri mikrobiyomunda bakteri-faj etkileşimini
ilk kez büyük ölçekli bir çalışmada inceleyen araş-
tırmacılar belirli faj türlerinin belirli P. acnes türlerini
lizise uğratabildiğini, bazı türlere ise etki edemedik-
lerini bildirmişlerdir. Bu bulgu üzerine fajlarla belirli
türlerin hedeflenebileceği ve böylece P.acnes popü-
lasyonunun yapısını değiştirmenin mümkün olabi-
leceği düşünülmüştür. Akne, gelecekte faja dayanan
tedaviler için uygun bir aday hastalık olarak görün-
mektedir (31).

Son yıllarda yapılan çalışmalarda akne tedavisinde
özellikle makrolid ve tetrasiklinlere artan direncin
gözlenmesi üzerine bu durumun nedeni olarak
P.acnes biyofilmlerinin varlığı öne sürülmüştür (32,
33). P. acnes biyofilm oluşumuna karşı yeni tedavi
alternatifleri geliştirilmeye başlanmıştır. Bunların
arasında Myrtus communis ekstraktı içeren bir topikal
ajanın hastalarda tek başına veya antibiyotiklerle be-
raber kullanımının etkin olduğu bildirilmiştir (33).
Rhodomyrtus tomentosa yapraklarından elde edilen rho-
domyrtone ekstraktının P. acnes biyofilm oluşu-
munu ve lipaz üretimini engellediği gösterilmiştir
(34). Ellagic asit ve tetrasiklin kombinasyonu da
diğer bir anti-biyofilm akne tedavi ajanı olabileceği
öne sürülmektedir (35).

Psoriasis: Psoriasis patogenezinde mikrobiyal imza
ve inflamatuar antijenlerin rolünü araştıran çok kı-
sıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Deriden alınan
sürüntü örneklerinden yapılan sekanslama sonu-
cunda lezyonsuz deriye göre psoriatik plaklarda Fir-
micutes’ta artma ve Actinobacteria’da azalma, sağlıklı
kişilerle karşılaştırıldığında da Propionibacterium’da ise
azalma saptanmıştır (36).  Başka bir araştırmada ise
metod olarak deri biyopsisinden sekanslama yapıl-
dığında çelişkili veriler edinilmiştir (37). Her ne pso-
riasisin deri bakteri kompozisyonundaki değişimle
ilişkili olabileceği ve deri mikrobiyomuna immun to-
leransın kırılması ile psoriasisin tetiklenebileceği öne
sürülse de farklı metodlarla edinilen farklı sonuçlar
olması psoriasis-mikrobiyom ilişkisi konusunda
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kesin bir ilişki sunmamaktır (37, 38). Bu nedenle
psoriasisin sadece deri mikrobiyomundaki değişim-
lere bağlı olmayıp genetik ve çevresel faktörlerin
kombinasyonu sonucu ortaya çıktığı öne sürülmek-
tedir (36). Atopik dermatit için kullanılan antibiyotik
ve steroid tedavileri olmasına rağmen psoriasis için
etkin bir antimikrobiyal tedavi bulunmamaktadır.
Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırmada orta-
şiddetli psoriasisli hastalara üç haftalık selenyumdan
zengin termal suyun kullanılmasıyla uygulanan ba-
lenoterapi tedavisi ile psoriasis şiddetinin azaldığı,
ek olarak Proteobacteria filumuna ait olan ve kera-
tolitik özelliği olan Xanthomonadaceae bakterisinin
hastaların derisi mikrobiyomunda anlamlı olarak
arttığı tespit edilmiştir (39). 

Psoriatik derideki tüm fungal mikrobiyom araştırıl-
dığında sağlıklı kişilere göre daha fazla fungal çeşit-
lilik olduğu saptanmıştır (40). Psoriasiste Malassezia
türlerinin mikrobiyom kompozisyonundaki yoğun-
luğunu araştıran çalışmalar birbirinden farklı sonuç-
larla karşımıza çıkmaktadır. Farklı toplumlarda
psoriatik plaklarda farklı Malassezia türleri yoğun
olarak tespit edilmiştir (41-43). Saçlı deri psoriasi-
sinde Malassezia türlerinden özellikle M. globosa’nın
psoriasis alevlenme dönemlerinde artış gösterdiği
bildirilmiştir (41).

Kronik yaralar: Bakteriyel kolonizasyon akut ya da
kronik tüm yaralarda, polimikrobiyal veya biyofilm
oluşumu şeklinde meydana gelmektedir. Kronik ya-
ralar iyileşmekte olan yaralara göre genellikle daha
fazla miktarda kültürü yapılabilen bakteriler içerir.
Bakteri türlerinin sayıları ve birbirine oranları her
bir yara için değişkenlik gösterir. Kültür yöntemi,
16S rRNA gen analizi yöntemine göre çok daha az
bakteri yoğunluğu saptamaktadır. Örnek alma yön-
temi her iki yöntemin güvenilirliğini etkilemektedir.
Diyabetik yaralarla diyabetik olmayan yaralar ara-
sında bakteri kolonizasyon farkı vardır. Diyabetik
yaralarda Streptokok veya Stafilokok kolonizasyon
insidansı daha yüksektir (44).

Nöropatik diyabetik ayak ülserlerinde yapılan bir ça-
lışmada ülser derinliği ile anaerobik bakteri yoğun-
luğu arasında pozitif  bir ilişki ve Stafilokoklarla ise
negatif  bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ülser süresi
bakteriyel çeşitlilik, tür zenginliği ve Proteobacteria

yoğunluğu ile pozitif  korelasyon görülürken, Stafi-
lokok yoğunluğu ile negatif  ilişki olduğu gösteril-
miştir (45).

Kronik bası ülserlerinde Firmicutes, Proteobacteria
ve Actinobacteria’nın baskın filumlar olduğu saptan-
mıştır. Bakteriyel mikrobiyom ile metabolom ara-
sındaki ilişkiye bakıldığında spesifik metabolitlerle
belirli bakteri türlerinin varlığının ilişkili olduğu gö-
rülmüştür (46).

Kommensal mikrobiatanın yara iyileşmesi üzerine
etkisinin germ-free fare modelinde incelendiği bir
çalışmada kommensal mikropların olmadığı du-
rumda yara kapanma hızında artış ve skar bırakma-
dan iyileşme saptanmıştır. Bu durumun nötrofil
birikiminin azalması ve alternatif  olarak aktive mak-
rofajlarının birikiminde artış ve daha iyi anjiogenez
oluşumunda bağlanmıştır (47).

Bakterilerin dışında fungal toplulukların (mikobi-
yom) da kronik yara iyileşme süresini etkilediği, kötü
prognozla birliktelik gösterdiği ve fungal-bakteriyel
mikst biyofimleri oluşturduğu gösterilmiştir (48).
İyileşmeyen diyabetik ayak ülserlerinin % 80’ninin
fungus içerdiği saptanmıştır. Ascomycota varlığında
yara iyileşme süresi iki kat daha uzamaktadır. Mik-
robiyom kişiler arasında ve zaman içerisinde hete-
rojenlik göstermektedir. Antibiyotik kullanımı ile
fungal çeşitlilik artmaktadır. Yara nekrozu patojen
fungal türlerin varlığı ile yakın ilişkili bulunmaktadır
(48).

Antibiyotik kullanımının yara iyileşmesine de etkisi
olumsuz olabilmektedir. Deri yaralarının tedavisinde
kullanılan vankomisinin yaralarındaki bakteriyel yo-
ğunluğu azalttığı ve bakteriyel içeriği değiştirdiği, ay-
rıca bir antimikrobiyal protein olan RegIIIɣ
ekspresyonunu azaltarak da yara iyileşmesini gecik-
tirdiği görülmüştür (49).

Hidradenitis suppurativa: Hidradenitis suppura-
tiva (HS) hastalık sürecinin başlangıcında steril ol-
duğu ifade edilmekle beraber (50) hastaların
nonlezyonel aksiler derisinde sağlıklı kişilere göre
daha az bakteri ve biyofilm saptanması üzerine
preklinik HS’nin mikrobiyomunun da farklı olduğu
öne sürülmektedir (51). Konfokal mikroskopi ile
lezyonlardaki sinus traktları ve kıl folliküllerinde bi-
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yofilmler saptanmıştır. Bu nedenle HS’nin bakteriyel
biyofilm temelli bozukluklar spektrumunda kabul
edilmesi gerektiği öne sürülmüştür (51).

Gelecekten Beklentiler

Yeni teknolojik gelişmeler dermatoloji alanını hızla
etkilemektedir. Yeni sekanslama teknikleri ve geliş-
miş –omik teknolojileri ile mikrobiyom-konakçı iliş-
kileri ortaya kondukça deri mikrobiyomunun
kutanöz hastalıkların patogenezindeki rolü daha iyi
açıklanabilecektir. Yakın gelecekte spesifik deri mik-
robiyom üyelerini hedefleyen tedaviler, derinin pro-
biyotiklerle tedavisi ve deriye parsiyel ya da tam
mikrobiyal transplantasyon gibi yöntemler derma-
tolojik hastalıkların yeni tedavi şekilleri olabilir ya
da mevcut tedavilere ek olarak kullanılabilir.
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