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nsanoùlu yaüamını devam ettirebilmek için
enerji gereksinimi ve yapısal sentetik iülevler
için dıü dünyadan yiyecek maddeleri almak
durumundadır. Sindirim sisteminin genel görevi yiyeceklerdeki besin maddelerinin sindirimini ve
absorpsiyonunu saùlayarak dolaüıma vermekdir.
Polisakkaritlerin dijesyonu tükrük bezlerinden salgılanan Pityalin ile baülar ve pankreatik amilaz ile
devam eder. Açıùa çıkan oligosakkaritler ve disakkaritler, ince barsak fırçamsı karında bulunan
disakkaridaz enzimleri ile monosakkaritlere dönüüür ve emilir. Aüırı miktarda alınan polisakkaritlerin
(Niüasta vs.) bir kısmı kolona gelerek bakteriyel fermentasyona uùrar ve kısa zincirli yaù asitleri, Co2,
H2, metan gibi kimyasallar oluüur. Selüloz, hemisellüloz, pectin, lignin gibi bitkisel polisakkaritler ise
sindirim sisteminin enzim sistemlerinden etkilenmeden doùrudan kolona ulaüır, lignin hariç diùerleri kolonda kısmen fermentasyona uùrarlar.
Yiyeceklerle aldıùımız proteinler ise midede asit ve
pepsin etkisi ile peptonlara ve oligo peptidlere parçalanır daha sonra da pankreas dıü sekresyonunda bulunan enzimlerin (Tripsin, Chymotrypsin,
Carboxypeptidase A-B) etkisi ile aminoasitlere ve
di veya tripeptidlere parçalanır ve absorpsiyona
uùrarlar. Nadir de olsa bazı kiüilerde az miktarda
protein absorpsiyonu husule gelebilir; bunlarla
alerjik reaksiyonlar görülür.
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Yaùların dijesyonu özellikle pankreatik lipaz ile
olur ve açıùa çıkan yaù asitleri safra tuzları ile miçel oluüturduktan sonra absorpsiyona uùrarlar.
Gastrointestinal kanala hergün (yiyecek-içeceklerle 2 lt, tükrük ,5 lt, mide sekresyonu ,5-2 lt, safra
500 ml, pankreas dıü sekresyonu ,5 lt, intestinal
sekresyon 000-500 ml) yaklaüık 9 lt sıvı girer ve
bunun %90’ı ince barsaklardan absorbe olur. Kolona gelen sıvı içeriùinin 750 ml’si absorbe olur ve
geriye kalan 50 ml kadar içerik gaita olarak atılır. Gaitanın yaklaüık 00 ml’si su 50 gramı soliddir.
Gaitanın solid kısmı esas olarak baüta bakterilerden ve sindirilmeyen lifli (fiber) materyalden oluüur.
Saùlıklı yaüam için gastro-intestinal sistemin yapısal ve fonksiyonel olarak normal olması önemlidir.
Sindirim kanalı solunum sisteminden sonra vücudumuzun en geniü ikinci yüzeyini oluüturmaktadır.
Sindirim kanalı yüzeyi 250-400 m2 yani bir tenis sahası kadar bir alandan oluümaktadır. Aùız yoluyla
da dıü dünya ile devamlı temastadır. Normal bir
yaüam süresinde insanın gastrointestinal kanalından 60 ton kadar yiyecek geçmektedir. Alınan bu
yiyecek ve içecekler ile organizma için yararlı
maddeler yanı sıra zararlı kimyasal ajanlar, bakteriler, virüsler, mantarlar, mayalar (yeast) da alınmaktadır.
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Günümüzde tüketilen modern diyet atalarımızın
(palaeolithic insan) diyetinden oldukça farklıdır.
Onlar 500’den fazla farklı bitkisel yiyecek tüketirken biz 50’den az bitkisel orijinli yiyecek almaktayız. Eski atalarımız bu yiyecekleri çiù veya mayalanmıü olarak alırken biz günümüzde konserve
edilmiü, kurutulmuü ya da piüirerek almaktayız. Gıda teknolojisinin ilerlemesi ile yiyeceklere birçok
koruyucu kimyasal ajan konmaktadır. Artık günümüzde daha rafine, daha steril, daha az fiber içeren gıda tüketmekteyiz. Bu gıda teknolojisi sürecinde duyarlı besin maddeleri ve antioksidanlar harap olmaktadır. Atalarımız bizden 5-0 kat daha
fazla fiber (lifli-posalı madde), 0 kat daha fazla
antioksidan, 50 kat daha fazla Omega-3 yaù asidi
tüketmekteydi. Atalarımız bizden milyarlarca daha fazla bakteri ve mantarı yiyeceklerle almaktaydı. Bu özellikle bitkisel ve hayvansal ürünleri
çiù yemelerinden ve yiyeceklerin mikrobial kontaminasyonundan kaynaklanmaktaydı. Beslenme
tarzındaki bu deùiüiklikler nedeniyle gastrointestinal floramızın da atalarımızdan farklılıklar göstermesi doùaldır.
Günümüzün insanı dıü dünyada bulunan ve hergün binlercesi üretilen yeni kimyasal ajanlara ve
binlerce çeüit ilaca gastro-intestinal kanal aracılıùı
ile maruz kalmaktadır. Bunların da gastro-intestinal kanal ve florasına etkili olabileceùi açıktır.
Mikrop insan iliükilerinde insanı patojen mikro-organizmalara karüı koruyan-kollayan koruyucu bir
mikroflora; deri (200 gr) ve tüm gastro-intestinal
mukozal yüzeylerde ( kg), solunum sistemi, aùızboùaz, vaginada (her birinde yaklaüık 20 gr) devamlı üekilde varlıùını devam ettirmektedir.
Gastro-intestinal kanal dıü dünyadan yiyecek içeceklerle gelen zararlı ajanlara (patojen mikroorganizma, kimyasal ajanlar), besin maddelerinden
oluüan antijenlere ve normal gastro-intestinal flora
orijinli antijenlere karüı devamlı savaüım halindedir. Bu savaüım hayatta kalmamızı saùlamaktadır.
Bu zararlı faktörlere karüı korunmamız baülıca iki
üekilde olmaktadır.
1. Non-úmmunolojik Savunma (fizik bariyer):
Gastrointestinal mukozal yüzeyin salgıları ve lümene geçen dıü sekresyonlar korunmada oldukça
önemlidir. Salgılanan mukus ve sıvılar fizik bir bariyer oluütururlar. Bu bariyer mukozanın kayganlıùını ve sindirim kanalının fonksiyonlarını kolaylaütırır. Non-immunolojik bariyer ilk savunma sistemini oluüturur. Dıü dünyadan gelen patojenik mikro
organizmalara karüı savunmada;
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a. Mide asit pepsinin bakterisidal etkisi,
b. Sindirim kanalının motilitesi süpürgeleme fonksiyonu ile mikro organizmaları kolona doùru ilerletmesi,
c. Pankreatik enzimlerin ve safranın antibakteriyel
etkisi,
d. Lysozym ve intestinal sekresyonlar anti bakteriyel etkileri,
e. Normal intestinal flora patojenlerin kolonizasyonuna alan ve olanak vermez,
f. Gastro-intestinal epitel yenilenmesi çok hızlı (3-4
gün) olduùundan patojen mikro-organizma tutunmuü olsa da süratle epitelyal debris ile lümene ve
daha sonra da gaita ile atılır.
Bu non-immunolojik savunma mekanizması bozulacak olursa infeksiyonlara yatkınlık husule gelir.
2. Gastrointestinal Kanalın úmmunolojik Savunma
Sistemleri: Gastro-intestinal immun sistemin karakteristik özelliùi zararsız diyet antijenlerine ve çocukluk çaùında elde edilmiü normal intestinal floraya
karüı tolerans (yanıtsızlık-yada azalmıü yanıt) sergilemesidir. Buna karüı potansiyel olarak patojen
olan mikro-organizmalara karüı ise ciddi immunolojik yanıtla cevap verir. Bu farklı davranıüların
gösterilebilmesi, gastrointestinal immun sistemin
luminal antijenleri deùerlendirmesi, farklılıkların
saptanması, zararlı olanların zararsız olanlardan
ayırt etmesi ile mümkündür. Gastrointestinal immün sistemin verilecek yanıtı çok iyi düzenlemesi
gerekmektedir. Mukozal immün sistemin regülasyonundaki bir bozukluk yada yetersizlik alerji, inflamasyon, otoimmun hastalıklar gibi birçok bozukluùun ortaya çıkmasına yol açar. Gastrointestinal
kanal bu fonksiyonları yerine getirebilmek için vücudumuzdaki en geniü immün sisteme sahiptir.
Total immun sistemin %70’den fazlası gastro-intestinal kanalda bulunmaktadır.
Gastro-úntestinal úmmun Sistem Baülıca úki
Kısımdan Oluüur:
a. Biraraya gelmiü lenfoid folliküller (Peyer plakları, Mezenterik lenf nodülleri),
b. Lamina propria ve mukozal epitel katında yaygın olarak daùılmıü immunolojik olarak görevlendirilmiü hücreler.
Gastro-intestinal kanaldaki antijenlerin algılanması epitelyal hücreler (M hücreleri, enterositler) tarafından gerçekleütirilir. Tolerans mı yoksa immunolojik yanıt mı oluüacak bunun belirlenmesinde birçok faktör rol oynamaktadır. a. Antijenin yapısı-solubl veya partiküler olması, b. Antijenin immun sis125

teme sunum yolu-(Antijenin sunulduùu yer, antijeni sunan hücrelerin-Antigen presenting cells-yapısı).
Genellikle partiküler, canlı ve çoùalan (mikro-organizmalar) antijenlere karüı spesifik immun yanıt
husule gelir. Buna karüılık solubl, çoùalmayan antijenler ise toleransı indüklemektedir.
Antijenlerin (partiküler, canlı, çoùalan antijenler)
temel alım yolu M hücreleri (Peyer plaklarını örten
lümen ile temasta olan özel hücreler) aracılıùıyladır. Antijenler lenfoid folliküllerinin tepe bölgesine
taüınır ve antijen sunan hücrelere (APC - makrofaj
ve dendritik hücreler) teslim edilir. Bunlar da antijenleri major histoklompatibilite kompleksleri ile T
hücrelerini uyarırlar. Uyarılmıü T ve B hücreleri
uyarılma bölgesini terk ederek sekonder lenfoid organlara seyahat ederler. Torasik kanal ve dolaüım
sistemi içinde geçen bu seyahat sonrası mukozada
(Lamina propria ve epitel hücreleri arasında) toplanırlar. Lamina propriada Peyer plak orijinli B
hücreleri dimeric IgA sekrete eden plazma hücrelerine dönüüür. Dimeric IgA epitel hücresini geçerek sekretuvar IgA olarak lumene sekrete olur. Sindirim sistemi kanalında sekretuvar IgA’nın konakçının korunmasında çok önemli iülevleri vardır.
Sekretuvar IgA antijenleri baùlar, toksinleri ve virusları nötralize eder, epitel hücrelerine bakterilerin
tutunmasını (adezyonu) önler. Ayrıca intrasellüler
virusları nötralize ettiùi, lamina propriaya geçen
antijenlerin de lümene geriye atılmasına yol açtıùı
da gösterilmiütir.
Soluble antijenlerin transluminal transportu absorptiv epitel hücreleri tarafından gerçekleütirilmektedir. Bu transport esnasında çoùunlukla parçalanırlar. Peptidlerin ve proteinlerin lamina propriaya ulaüma olasılıùı vardır.
Mukozanın epitel hücreleri (enterosit, interepitelyal
hücreler) mukozal immun sistemin uyarılmasında
temel görevi görmektedir. Luminal bilgilerin mukozal immun sisteme naklinde merkezi rolü epitel
hücreleri üstlenmiü gibi görülmektedir. Interepitelyal hücreler normal intestinal mikroflora bakterilerini patojenik bakterilerden ayırt edebilmektedir;
patojen bakteriler tarafından uyarıldıkları zaman
çeüitli sitokinleri açıùa çıkarmaktadırlar. Böylece
immun sistem ve inflamatuvar hücreler ile patojen
mikro organizma elimine edilir.
Epitel hücreler arasında yerleümiü lenfosit (IEL)
yabancı antijenlerin algılanmasında, immun
baskının oluümasında, enfekte veya hasarlanmıü
epitel hücrelerin atılmasında rol oynamaktadırlar.
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NORMAL BARSAK M‹KROFLORASI
(COMMENSAL FLORA) VE
IMMUNOLOJ‹K ‹L‹ﬁK‹
Yetiükin insan gastro-intestinal kanalında 400’den
fazla tür bakteri bulunmaktadır. Bu bakteri içeriùinin yaklaüık  kg kadar olduùu tahmin edilmektedir. Bu bakterilerin çoùu commensal olup barıü
içinde konakçı ile birlikte varlıklarını devam ettirirler (commensal; Baüka organizmanın yüzeyinde
veya içinde kendi yararı için yaüayan fakat konakçıya zarar vermeyen organizma. Latince con;
com- "together" + mensa (table) terimlerinin birleümesinden oluümuütur. Parazit ve konakçının birlikte aynı masada yemek yemesini ifade etmektedir.). Commensal bakteriler sindirim kanalının lümenini geçmezler. Bazı commensal bakteriler kolona gelen artık materyaldeki polisakkaritleri dijesyona uùratarak hem konakçıya enerji üretirler
hem de farklı kolon bakteri türleri arasındaki dengenin saùlanmasına katkıda bulunurlar. Sindirim
kanalında mikrobial dengenin uygun üekilde tutulması barsak immunnitesinin uyarılmasına ve
çeüitli hastalıklara yol açan patojen mikroorganizmaların kolonizasyonuna engel olunmasını saùlar.
Barsak epiteli hem patojen hem de non-patojen
mikroorganizmaların mukozaya invazyonunu önlemek için bariyer görevi görür. Bununla birlikte
patojen bakteriler epiteli zedeleyerek konakçı immun sisteminin uyarılmasına neden olabilir bu da
epitelin hasarı ile sonuçlanır. Patojen bakterilerin
aksine commensal bakterilerin barsak lümeninde
olmakla birlikte epitel ile çok az yada hiç direkt iliükisinin olmadıùı kabul edilirdi. Yeni yapılan çalıümalar commensal bakterilerin de epitel ile iliükide
olduùu ve adaptif immun yanıtın oluümasına yol
açtıùı gösterildi.
Commensal bakterilerin epitelyal hücre proliferasyonunda etkili oldukları ve barsak epitel hücrelerinden proinflamatuvar kimyasalların husulüne
neden oldukları bildirilmiütir. Sindirim kanalı mukozası epitel, baù dokusu (lamina propria) ve GALT
(gut-associated lymphoid tissues)’dan oluüan bir
sistem ile commensal bakterileri kontrol altında
tutmaktadır. Commensal bakterilerin mukozal
bariyeri bir gedik yaratıp geçmesine sekrete
edilen IgA antikorları olanak vermez. IgA antikor
aracılıklı immun cevap, commensal antijenlerin
GALT’daki dentritik hücreler (DC) aracılıùı ile B hücrelerine sunulması ile oluümaktadır.
Immun sistemi uyaran; dentritik hücreler ve makrofajlar gibi hücreler konakçının yeni tanıütıùı mikEylül 2005

ro-organizmalara karüı non-adaptif (doùuütan
olan) korunması için faaliyet gösterirler.
Konakçının doùal savunma sistemi patojen mikrobun moleküler yapısını özel olarak tanıması (pathogen-associated molecular patterns-PAMPs) ile
aktive olur. Gastro-intestinal kanal mukozasında
monositler özellikle intra-epitelyal ve subepitelyal
yerleüimli dendiritik hücreler patojen mikropları tanımak için özelleümiülerdir.
Bakteriyel komponentlere, örneùin flagelline yanıt
olarak epitel hücrelerinden kemokinler salınır bu
da immunolojik hücrelerin o bölgede toplanmasına yol açar. Dendiritik hücreler epitel katına ulaüınca memban proteinleri epitel hücreleri arasındaki "tight function"ların açılmasına neden olur.
Dentritik hücreler uzantıları ile lümene ulaüırlar ve
mikrobiyal yada diùer antijenik faktörlerle tanıüır.
Bu doùal immun hücreler daha sonra mukozadaki
derin yerleüimli lenfoid folliküllere dönerler ve getirdikleri antijenleri adaptif immun sistemin B ve T
hücrelerine sunarlar.
Sindirim sistemi epiteli mukozal immunitenin kapıcısı olarak davranır. Yani doùal ve adaptif immun
sistem arasında bir baù teükil eder.
Gastro-intestinal kanalda devamlı ve bol miktarda
yaklaüık günde 5 gram lgA üretilmektedir. IgA
özellikle commensal bakteri ve diyet antijenlerine
baùlanır. Bu commensal bakterilere ait spesifik lgA
indüksiyonu T-helper ve lenfoid doku organizasyonundan baùımsızdır. Bu spesifik immun savunmanın primitiv evrimini yansıtmaktadır.

mikropların dalaùı iügal ettiklerini ve sistemik immunolojik yanıta neden olduklarını göstermiülerdir. Dentiritik hücrelerin direkt olarak lümenden
commensal bakteri örnekleri aldıùı gibi, M hücrelerinin de (epitel hücrelerinden M cells) lümenden
direkt olarak commensal bakteri örnekleri aldıùı
ve GALT bölgesinin tepesine gönderdiùi oradan
da dendiritik hücrelerin aldıùı ortaya konmuütur.
Mezenterik lenf bezlerinin mikrofloranın sistemik
dolaüıma geçmesini önleyen bir bariyer olduùu
açıkça görülmektedir. Mezenterik lenf nodları lgA
antikorların husulu için indükleme bölgesi olarak
yer almakta ve commensal bakterilerin mukozal
fagositler tarafından parçalanması kolaylaümaktadır.
Normal commensal floranın mevcudiyetinde intestinal mukozadan lgA sekrete edilmektedir. Bu
lgA miktarı tüm vücut immunglobolin üretiminin
%70’inden fazladır. Sekretuvar lgA’nın basitçe
commensal bakteri çoùalmasını sınırlandırdıùı yada lgA ile kaplanmıü commensal bakterilerin epiteli penetre etmelerinin inhibe edildiùi açıklıùa
tam kavuümamıütır.
Commensal bakteriler de patojen bakteriler gibi
doùal immun sistemin "Toll-like reseptör"leri tarafından tanınabilen moleküllere sahiptirler. Commensal bakteriler veya onların ürünleri intestinal B
ve T hücrelerini indükledikleri halde nötrofil ve
klasik inflamasyonu tetiklememektedirler (Patojenik infeksiyonlarda ise tetiklenmektedir) (ûekil ).

Genel olarak GALT’daki antijenik uyarının, lgA+
lenfoblastların lamina propriaya yerleümesine,
orada plazma hücrelerine differansiye olarak lgA
sekresyonuna yol açtıùı kabul edilir. Bundan farklı
olarak lgM+ B hücrelerinin de lamina propriada T
hücre yardımı olmaksızın lgA izotipleri husule getirebileceùi de öne sürülmüütür.
Mac Pherson ve Uhr, farelerde canlı commesal
bakterilerin dentritik hücrelerle intestinal lenf nodlarına taüındıùını göstermiülerdir. Dentiritik hücreler
bu bakteriyel yükün lenfoid dokudan daha ileri
yani sistemik dolaüıma gitmesine ve sistemik infeksiyona izin vermemektedir. Commensal-spesifik
lgA, commensal bakterinin mukozada sınırlandırılmasını saùlamaktadır. ûayet commensal (normal
mikro-flora) bakteri dentritik hücreden kurtulacak
olursa lgA ile kaplı commensal bakteri Fcα/μ-bearing fagositik hücreler tarafından tahrip edilirler.
Araütırmalar mezanterik lenf nodülleri çıkarılınca
GG

ûekil 1. Barsakta mikroflora bakterilerinin dendiritik
hücre aracılıklı transportu
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Barsakta Mikroflora Bakterilerinin Dendiritik
Hücre Aracılıklı Transportu
1. Barsak lümenindeki commensal bakteriler doùal immün sistem tarafından (Dendiritik hücre, M
hücresi) örnek olarak alınır.
2. Dendiritik hücreler mikroplara ait antijenik peptidleri, ya lokal olarak GALT’da B ve T lenfositlerine
veya submukozayı drene eden lenf nodlarında.
Commensal mikrobial antijenlerin B-hücrelerine
sunumu commensal-spesifik lgA yanıtını tetikler
bu da commensal bakterilerin mukozadan-sistemik dolaüıma geçmesini ve sistemik inflamatuvar
yanıtın oluümasına mani olur.

Yetiükinlerin kolon florasında 400-500 tür bakteri
mevcuttur. Günümüzde birçoùunun idantifikasyonu hala yapılamamıütır. Kolonik floraya artan ilgi

Tablo 1. Sindirim sisteminde bakterilerin daùılımı
Mide

úleum

0-000 bakteri/ml

000-09 bacteri/ml

Lactobacillus

Bifidobacterium

Streptokok

Bacteroides

Stafilokok

Lactobacillus
Streptokok
Stafilokok
Clostridium

GASTRO‹NTEST‹NAL KANAL
M‹KROFLORASI
Bebek anne rahminde iken gastrointestinal kanalında mikrop yoktur. Bebek doùumla birlikte mikroplar alemiyle tanıüır. Yeni doùan bebek önce
annesinin vajenindeki, gaitasındaki mikroplarla
tanıüırken sonra diùer aile bireylerinin florası ve
çevresel orijinli mikroplar ile temasa gelir. Böylece
bebeùin yaüamının ilk birkaç gününde ilk kolonik
florası oluümuü olur. Bu ilk yerleüimci bakteriler (Enterobacteria, Bacteroides, Clostridia, gram pozitif
cocci) zorunlu anaerob türlere yerleüim için oldukça dar bir alan bırakırlar. Bebek anne sütü ile beslenmeye baülayınca yerleüik kolonik flora oluüur.
Bu florada Bifido bakterium’un hakim hale geldiùi
görülür. Bebek sütten kesildikten sonra yeni beslenme tarzı ile flora zenginleüir ve yetiükin kiüilerin
florasına benzer hale gelir.
Bifidobakteri dominant floranın bebeùi enfeksiyonlardan koruduùu kabul edilmektedir. Anne sütünün önemli kısmını oluüturan; oligosakkaritler (Nacetyl glucosamine dahil), glukoz, galaktoz, fukoz
oligomerleri, glikoproteinler bifidobakteriler için
spesifik üreme faktörüdürler (Prebiyotik). únsan sütünün protein içeriùinin az olması ve tamponlama
kapasitesinin düüük olması Bifidobakterilerin üremesini kolaylaütırır.
Bebek anne sütünden kesildikten sonra oral beslenmeye geçer geçmez yetiükine benzer flora oluüur. Çocuùun florası ailesinin florasına benzer özelliklere sahiptir. Bu florada yaüam sürecinde ufak
tefek deùiüiklikler olsa da yaüam boyu önemli
deùiüiklik göstermeden varlıùını devam ettirir
(Tablo ).
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Enterobacteria
Maya
Duodenum - Jejunum

Kalın Barsak

00-00,000 bakteri/ml

00 -02 bacteri/gr

Lactobacillus

Bifidobacterium

Streptokok

Bacteroides

Bifidobacterium

Eubacterium

Stafilokok

Peptostreptokok

Enterobacteri

Lactobacillus

Maya

Streptokok
Fusobacterium
Clostridium
Enterobacteria (E. coli)
Maya

ve bilimsel geliümeler bu florayı daha iyi anlamamıza olanak saùlayacaktır. Gastrointestinal kanalda ince barsak içeriùinde 02-03/gr bakteri varken
ileum’un son kısmında ve kalın barsakta 0203/gr mikro organizma bulunmaktadır. Gastrointestinal mikrofloradaki bakteri sayısı tüm vücudumuzdaki eukaryotik hücre sayısından 0 kat fazladır. Gastrointestinal kanaldaki bakteriyel flora kiüisel farklılıklar göstermektedir.
Kalın barsaktaki bakteriyel floranın yaüamını devam ettirebilmesi için gerekli maddeler, üst gastrointestinal sistemde dijesyona ve absorbsiyona uùrayamadıùı için kolona gelen artık materyalden
oluümaktadır. Mikropların besinleri özellikle lifli yiyecek artıkları, lümene salgılanan mukus, lümene
dökülen epitel hücreleri, parçalanmıü bakteri, mayaya ait maddelerden oluümaktadır. Yediùimiz yiyeceklerin yaklaüık %20’si artık materyal olarak
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kolon’a ulaümaktadır. Bunlar bakteriyel metabolizma ile fermente olabilen, sindirim kanalında dijesyona uùramayan karbonhidratlar (polisakkarit
yapıdaki-celluose, hemicellulose, pectin, zamklar,
niüasta, oligosakkarit, tatlandırıcılar, absorbe olmayan üekerler) dır. Polisakkaritlerin fermantasyonu sonucu ortaya çıkan kısa zincirli yaù asitleri
(laktik, asetik, butyrik asit) önemli enerji kaynaùıdır. Kolon epitelinin besin kaynaùını oluütururlar.
Kolonda bulunan yararlı, protektif (Probiotik) mikropların metabolizması sonucu artık materyalden
ortaya çıkan kısa zincirli yaù asitleri, aminoasitler,
polyaminler, büyüme faktörleri, vitaminler, antioksidanlar absorbe olarak kalın barsak hücrelerinin
gereksinimini karüılarlar (ûekil 2).

Diyet Kaynaklı
Mono-di sakkaritler
oligosakkaritler

Polisakkaritler

Karbonhidratlar

Bakteriyal Enzim

Kısa Zincirli
Yaù Asitleri
H2, CO2, CH4
ve Artmıü

Diùer Polisakkaritler

Mukus

(Diyetteki Fiber)

Diùer Maddeler

Bakteri

(Protein vs.)

Kütlesi

ûekil 2. Kolonda bakteriyel fermantasyon

Protein ve peptidlerin mikroflora tarafından metabolizması (Pütrefaksiyon) sonucu ise kısa zincirli
yaù asitleri husulü yanı sıra toksik maddeler (Amonia, aminler, phenol, thiol, indoller gibi) husule gelmektedir. Kolon mikrop florası fonksiyonel bir ünite
olarak devamlı faaliyet halindedir (ûekil 3).
Gastro-úntestinal Floranın Baülıca Fonksiyonları:
1. Metabolik: Sindirime uùramamıü artık materyalin fermentasyon ve pütrefaksiyonu, K vitamin
sentezi, iyon absorbsiyonu,
2. Trofik Etki: Epitelyal hücre proliferasyonu ve differansiyasyonu, immun sistemin uyarılması ve
geliüimi,
3. Protektif Etki: Patojen mikroorganizma istilasına
karüı bariyer oluüturmak, onların kolonize olmalarına fırsat ve ortam bırakmamak.
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Distal Kolon
Substrat az
Proteolizis
Nötral pH
Yavaü Bakteri çoùalması

ûekil 3. Kolonda fermentasyon

KALIN BARSAK HASTALIKLARI ‹LE
BAKTER‹YEL FLORA ARASINDA ‹L‹ﬁK‹
VAR MI?

Kolonda Bakteriyel Fermantasyon
Dirençli Niüasta

Proksimal Kolon
Substrat içeriùi zengin
Sakkorolizis
Asit pH (5-6)
Hızlı Bakteri çoùalması

Kolonik floradaki bireysel farklılıklar kolonize olan
bakteri türüyle ilgili olduùu gibi farklı suüları barındırmaktan da kaynaklanabilir. Bu farklılıkların konakçının genetik farklılıkları ile bir araya geldiùi
zaman kalın barsaùın bazı hastalıklarına (Crohn,
kolitis ülseroza ve kolon kanseri vs) yol açabileceùini gösteren veriler mevcuttur. Bu konuda yapılan araütırmalar bakteri-bakteri, bakteri-konakçı
immün sistemi, bakteri-epitelyal hücre iliükisini daha iyi anlamamıza fırsat verecektir.
Hayvan çalıümaları Lactobacillus ve Bifidobacteri’nin tümör geliüimini önlediùi, oysa bacteroides
(vulgatus, stercoris) türünün ise tümör geliüimi için
risk faktörü olduùunu ortaya koymuütur. Birçok
araütırmacı kolon kanserinin görülme sıklıùında;
coùrafik farklılıùın, diyete ait faktörlerin, genetik
faktörlerin ve kolon florasındaki metabolik farklılıkların rolü olduùunu bildirmektedir.
Crohn hastalıùında feçeste bifidobakteri popülasyonunun azalmıü olduùu bildirilmiütir. Kolonik florada bulunan Bifidobakterinin ve Laktobasillus
cinsi bakterilerin yararlı, Escherichia coli ve Clostridium perfringers türlerinin ise patojen olabileceùi
düüünülmektedir. Faydalı bakterilerin (probiyotikler), gaitada enzim aktivitesini, mutajenleri, sekonder safra tuzlarının miktarını azalttıùını bildiren çalıümalar vardır.

KOLON FLORASI MOD‹F‹YE
ED‹LEB‹L‹R M‹?
Bireysel kolonik floranın özelliklerinin oluümasında;
vajinal doùum, sezeryan ile doùum, anne sütü ile
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beslenme, doùrudan hazır mama ile beslenme gibi faktörlerin rolü vardır. Ayrıca annenin vajinal
ve kolonik florasının da bebeùin florasının oluümasında etkisi vardır. Daha ileri yaülarda kiüinin beslenme tarzının ve yaüam koüullarının da flora üzerine etkisi vardır.

nedenle germ-free bir yaüam insanlar için mümkün görülmemektedir. Oluüan kolonik floranın ideal bir yapıya sahip olup olmadıùı sorgulanmaktadır. Bu nedenle de yararlı bakterilerle gastrointestinal kanalı kolonize ederek daha saùlıklı bir yaüam
çabası son 5 yılda hız kazanmıütır.

Fakat genellikle florada önemli deùiüim görülmez
yani yaklaüık olarak sabittir. Yararlı bakteriler
muntazam olarak alınırsa kolonik florada bir deùiüiklik olabileceùi gösterilmiütir.

PROB‹YOT‹K

Kolonik floradaki bireysel farklılıkların yanı sıra kiüilerdeki genetik özelliklerin bazı kolon hastalıklarının patogenezinde rolü olabileceùi gündeme getirilmiütir. Bu nedenle kolonun yararlı bakteriler ile
kolonize edilerek olası hastalıkların önlenebileceùi
düüünülmüütür (Tablo 2).
Pasteur normal kolonik floranın yaüam için gerekli
olduùunu kabul etmiütir. Metchnikoff ise indigenous kolonik mikropların, konakçı için yaüamsal önemi olan faktör için yarıütıùını bildirmiütir.

únsan saùlıùını daha iyi hale getirmek için yararlı
bakterilerin kullanımı yüz yıldan beri insanlıùın
gündemindedir. únsan saùlıùına spesifik yarar saùlayacak canlı bakteri doùrudan veya yiyecek içeriùi olarak alınır. úlk probiyotiùin eküimiü süt olduùu
kabul edilebilir. únsan saùlıùına yararlı canlı bakteri ya da besindeki canlı bakteriye probiyotik denir. Probiyotik bakterinin etkisi suü spesifiktir. Bu nedenle bakterilerin özel suüları kullanılmaktadır.
Bunlar genellikle Bifidobakteria ve Laktobasilli gibi
laktik asit husule getiren bakterilerdir. Yoùurt gibi
besinlerdeki canlı mikroorganizmalara genel olarak probiyotik denir.

Dünyamız mikropların hakimiyetinde olduùundan
onlar her yerde varlıklarını sürdürmektedir. Bu

Tablo 2. únsan kalın barsaùında saptanan bakteriler
Bakteri

Görülme Sıklıùı (%)

Baülıca Probiotikler
Laktobasilli

Bifidobakteria

L. Asidofilus

(Bifidobacterium DN-7300)

L. Casei, subsp. rhamnosus

B. bifidum

Bacteroides fragilis

00

L. delbrueckii subsp. bulgaricus B. infantis

Bacteroides melaninogenicus

00

L. reuteri

B. adolescentis

Bacteroides oralis

00

L. brevis

B. longum

L. cellobiosus

B. animalis

L. curvatus

B. thermophilum

Lactobacillus

20-60

Clostridium perfringes

25-35

Clostridium septicum

5-25

Clostridium tetani

-35

Bifido bacterium bifidum

30-70

Staphylococcus aureus

30-50

Enterococcus faecalis

00

Escherichia coli

00

Salmonella enteridis

3-7

Salmonella typhi

0,0000

Klebsiella species

40-80

Enterobacter species

40-80

Proteus mirabilis

5-55

Pseudomonas aeruginosa

3-

Peptostreptococcus

genellikle

Peptococcus

orta sıklıkta

Methanogen

genellikle

L. fermentum
L. plantarum
MAYA’lar
Saccharomyces boulardii

Gram Pozitif Kok’lar
Lactococcus lactis subsp.
cremoris

S. cerevisiae

Streptococcus subsp.
thermophilus
Enterococcus faecium
S. diacetylactis
S. intermedius
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Probiyotikler canlı mikrobial besin destekleridir. En
iyi bilinenleri yoùurt ve diùer süt ürünlerinde kullanılan Bifidobakteria ve laktik asit bakterileridir. Bu
bakteriler non-patojen ve non-toksijeniktirler.
Eylül 2005

Probiyotikler canlılıklarını besin depolarında ve satıü süresince rafta muhafaza ettikleri gibi, oral alımı
takiben mide-ince barsaktan geçerken de canlı
kalabilmektedirler. Probiyotik ajanların bazısı normal kolonik floranın bir üyesidir. Probiyotik bakterilerin gastro-intestinal kanala süregen kolonizasyonu olasılıùı az olduùundan her gün muntazam
alınması gerekmektedir (ûekil 4) (Tablo 3).

5. Stoklama ve kullanım süresince canlı kalabilmeli,
6. Oral tüketileceùinden tüketimi hoü olmalı,
7. Konakçıdan izole edilebilmeli,
8. Laktoz malabsorbsiyonuna ait semptomları ortadan kaldırabilmeli,
9. Gastro-intestinal enfeksiyonlara karüı doùal
direnci arttırmalı,
10. Gastro-intestinal immun sistemi sitimüle etmeli,
11. Kolon kanseri geliüimini önleyebilmeli,
12. Sindirimi kolaylaütırmalı,
13. Antimikrobiyal madde üretebilmeli,
14. Probiyotik insan kökenli olmalıdır.

PREB‹YOT‹K
Üst gastrointestinal sistemde sindirime uùramadan
kolona ulaüabilen, kolonda bulunan bazı bakteri
veya bakteri gruplarının çoùalmasını, aktivitesini
uyaran besin maddesine prebiyotik (oligo fructose,
lactulose, lactitol) denir.

ûekil 4. ORAL yolla alınan bakterilerin GúS’deki seyir
defteri

Tablo 3. Oral olarak verilen eksojen mikroorganizmaların gastrointestinal kanalda saptanması
Bakteri

Jejunum

úleum

Dıükı

S. thermophilus

+

-

-

L. bulgaricus

+

+

-

L. acidophilus

+

+

+

L. casei (GG)

+

-

+

Bifidobacterium spp

++

++

++

S. faecium

+

-

+

S. boulardi

-

-

+

Diyetle alınan, sindirilemeyen, fakat fermente olabilen bazı karbonhidratlar barsakta bulunan ve insan saùlıùı için yararlı olarak kabul edilen Lactobacilli, Bifidobacteria, Eubacteria gibi belirli bakteri gruplarının seçici olarak çoùalmalarını stimule
etmekte ve onların enerji kaynaùını oluüturmaktadır. Bu karbonhidratlara prebiyotik denmektedir.
Bu prebiyotikler (karbonhidratlar) üst gastrointestinal sistem enzimlerine karüı dirençli olduklarından
hidrolize olup absorbe olamamaktadırlar. Kolona
gelen bu prebiyotiklerin bakteriler tarafından fermentasyonu sonucu oluüan kısa zincirli yaù asitlerinden dolayı pH düümekte ve ortam aside dirençli olan yararlı bakteriler için (Lactobacilli, Bifidobacteria, Eubacteria) uygun hale gelmektedir. Bu
durum potansiyel patogenik olan bakteriler (clostridium vs) için uygun olmadıùından baskılanırlar.
Prebiyotiklerin Kanıtlanmıü Etkileri

Etkin bir probiyotiùin aüaùıdaki özelliklere sahip
olması istenir:
1. Konakçıya yararlı etkisi olmalı,
2. Patojen ve toksik olmamalı,
3. Yüksek oranda canlı mikroorganizma içermeli,
4. Gastro-intestinal kanalda canlı kalabilmeli ve
metabolize etme yeteneùini korumalı,
GG

- Sindirilemediklerinden besin deùerleri azdır
- Dıükı hacmini arttırırlar
- Barsak florasındaki yararlı bakterilerin çoùalmasını sitimüle ederken Clostridium ve Bacteroides
gibi zararlı bakterileri inhibe ederler.
- Mikroflorayı ve kolonik pH’ı deùiütirerek NH3
üretimini inhibe ettiùi gibi emilimini de azaltırlar.
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Prebiotiklerin Kesin Kanıtlanmamıü Olan Etkileri
- Immun sistemi uyarması
- úntestinal enfeksiyonlardan koruma
- Kolon kanseri geliüiminin önlenmesi
- Serum kolesterol düzeyinin düüürülmesi
Prebiyotikler yakın gelecekte önemli kullanım
alanları bulacaktır. Prebiyotiklerden kolon epitel
hücreleri içinde besin kaynaùı olan kısa zincirli
yaù asitleri oluümaktadırlar. Kolon epitel hücrelerinin beslenmesi dolaüımdan deùil luminal kısa zincirli yaù asitleri (acetate, propionate, butyrate) ile
olmaktadır.

SYNB‹OT‹K
Probiotik ve Prebiotik’in birlikte verilmesidir. Bifidobakteria ve Frukto-olugosakkarit birlikte verilmesi
gibi, bir baüka örnek ise Laktobasilli ve Lactitol’un
birlikte verilmesidir.
Prebiotik ve Synbiotikler
Prebiotikler

Synbiotikler

Frukto-oligosakkaritler Bifidobakteria + Frukto-oligosakkaritler
Inulin
Laktobasilli + Lactitol
Galakto-sakkaritler

Bifidobakteria+Galakto-oligosakkaritler

Lactulose
Lactitol

SA⁄LIKTA VE HASTALIKTA
PROB‹YOT‹KLER‹N KULLANIMI
Probiyotik bakterileri içeren süt ve süt ürünleri eski
çaùlardan beri tüketilmektedir. Bunlardan yoùurt
ve eküimiü süt, saùlıklı yaüam ve gastro-intestinal
hastalıklarda kullanılmıütır. Nobel ödüllü Rus bilim
adamı Metchnikoff muntazam yoùurt tüketen insanların uzun ömürlü olduùunu gözlemlemiütir.
Ona göre yoùurtla alınan bakteriler (Lactobacillus
Bulgaricus) ve enzimler kolona ulaüarak zararlı
mikropların zararlı etkilerini önlemekteydi. Probiyotik bakterilerin özellikle Bifidobakteria ve Laktobasilli’nin oral muntazam alımı ile bazı hastalıklardan korunabileceùi ya da bazı hastalıkların iyileütirilebileceùini gösteren çalıümalar son 5 yılda yayınlanmıütır. Probiyotik bakterilerin gastro-intestinal kanal boyunca vitalitesini koruyabildiùi, mukozaya yapıüabildiùi, immun sistemi uyardıùı, antipatojen etki ortaya koyduùunu ortaya koyan
araütırmalar yapılmıütır. Bu çalıümalar üu öngörüleri taüımaktadır.
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1. Probiyotikler çocuklarda akut diyare geliüimini
önler ya da diyarenin ciddiyetini azaltır,
2. Probiyotiklerin kolitis ülserozanın saùıtımında alternatif bir tedavi seçeneùi olduùu bildirilmiütir. Inflamatuvar barsak hastalıklarının baülamasında ve
süregitmesinde luminal bakteriyel floranın rolü olduùu bildirilmektedir. Immun sistem yerleüik floraya karüı aüırı bir reaksiyon göstermekte ve sonucu
olarak kolonik hastalık ortaya çıkmaktadır. Bu konuda yeni çalıümalara gereksinim vardır,
3. Probiyotik bakterilerin antibakteriyel etkileri vardır. Ürogenital sistem enfeksiyonlarından korunmada yararlı olduùu (Lactobasillus) bildirilmektedir,
4. Probiyotiklerin çocuklarda Atopik dermatit geliüimini azalttıùını gösteren veriler mevcuttur,
5. Yeterli çalıüma olmamakla birlikte yapılan bazı
çalıümalar Probiyotiklerin basit kabızlık ve úrritabl
Barsak Sendromu’nda etkili olduùunu ortaya koymaktadır,
6. Hayvan çalıümaları kolon kanserinden korunmada Probiyotiklerin etkili olabileceùini ortaya
koymakta ise de yeni çalıümalara gerek vardır,
7. Turist Diyaresi’nden korunmada Probiyotiklerin
kullanımı gündemde ise de yeni araütırmalara gereksinim var,
8. Laktaz yetmezliùinde ortaya çıkan semptomları
gidermektedirler,
9. Hastanede yatan olgularda görülen "Nosocomial" diyare riskini Probiyotikler azaltmaktadır,
10. Probiyotik fonksiyonel besinlerin serum kolesterol seviyesini düüürdüùünü gösteren araütırmalar
vardır,
11. Probiyotikler Antibiyotiklere baùlı gastro-intestinal yan etkileri azaltmaktadır,
12. Probiyotiklerin çocuklarda görülen Rota Virüs
diyaresinden korunmada ve tedavisinde etkili olduùu gösterilmiütir,
13. Aktif pouchitis tedavisinde probiyotiklerle baüarılı sonuç elde edildiùini ortaya koyan ciddi
araütırmalar vardır,
14. Probiyotiklerin Subklinik Hepatik ensefalopatide etkili olduùu bildirilmektedir.
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Çocuklarda ve Yetiükinlerde Bifidobakteria’nın
Yararları:
- Patojen mikro organizmaların çoùalmasını inhibe
eder,
- Immun sistemin regülasyonunu aktive eder,
- Antibiyotik tedavisinden sonra kolon florasını düzenler,
- Digestiv enzim husule getirir,
- Antibiyotiùe baùlı diyareyi hafifletir,
- Rota virusları baskı altında tutar.
Probiyotikler gastro-intestinal kanal florasında
olumlu bir denge saùlayabilir. Probiyotiklerin mikrobial mikroflorayı ve metabolik aktiviteyi deùiütirerek potansiyel olarak patojen bakterilerin çoùalmasını önleyerek ve mukozal bariyerin bütünlüùünü saùlayarak etkilerini gösterdiùi kabul edilmektedir.

Probiyotik süt ürünleri geliümiü ülkelerde hızla artan bir üekilde kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu
tip ürünlerin kullanılmasının genel toplum saùlıùı
açısından çok önemli yararları vardır. Özellikle çocukluk çaùında tüketilmesi yeni nesillerin daha
saùlıklı yetiümesine katkıda bulunacaktır.
Probiyotik yoùurt ve süt ürünlerinin ülkemizde de
üretilerek topluma sunulması önemli bir geliümedir. Bu durum probiyotik ürünlerin etkili olduùu
hastalıklarda hekimlerimizin bu ürünleri önermelerine olanak verecektir.
Toplumumuzun probiyotik ürünlere alıümasında
en önemli görev hekimlerimize düümektedir. Hekimlerimiz konuya gereken ilgiyi göstererek bilgi
edinmeli ve mevcut bilgileri toplumla paylaümalıdır. Probiyotik yoùurt özellikle hem saùlıklı bireyler
için bir gereksinim hem de gastro-intestinal sorunları olanlar için alternatif bir seçenektir.
úyi yönde deùiütirilmiü bir barsak florasının insan
saùlıùı için önemli olduùu düüüncesi gün geçtikçe
yaygınlık kazanmaktadır.
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