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rohn hastalığı ve ülseratif kolit gastrointestinal kanalın
kronik inflamatuvar hastalıklarıdır ve etiyolojilerinde
birden fazla faktörün rol oynadığı düşünülmektedir.
Bir hipoteze göre hastalık genetik eğilimi olan bireylerde
intestinal mikrobiataya karşı kontrolsüz immün yanıttan
kaynaklanmaktadır (1). Çevresel etkenlerin, özellikle yeme
alışkanlıklarının hastalığın ortaya çıkışında ve relapslarda rol
oynadığı düşünülmektedir. İnsidans oranlarındaki bölgesel
farklılıklar ve zaman içerisinde artış ile birlikte göç çalışmaları
da çevresel faktörlere ilgiyi arttırmaktadır (2-4). İnflamatuvar
barsak hastalarının sadece %22’sinde aile hikayesi olması, tek
yumurta ikizlerinde yapılan çalışmalarda Crohn hastalığı ve
ülseratif kolitin diğer kardeşte sırasıyla %27 ve 15 oranında
görülmesi çevresel etkenlerin etiyolojideki önemli rolünü ortaya koymaktadır (5,6).
Çevresel etkenlerden en çok ilgi çeken ve üzerinde çalışılan
yeme alışkanlıklarıdır. Batılı hayat tarzının yeme alışkanlıkları inflamatuvar barsak hastalıklarının (İBH) özellikle Crohn
hastalığının artan insidansından sorumlu tutulmaktadır (7).
Diyet ve İBH arasındaki ilişki çalışmacıları hastalara diyet
önerileri sunma amaçlı çalışmalara yönlendirmiştir. Crohn
hastalarında normal diyet yerine enteral beslenme ile klinik
remisyon ve mukozal iyileşme sağlandığı birçok çalışma ile
gösterilmiştir. Mekanizma tam olarak bilinmemekle birlikte
mikrobiyatada değişikliğin, barsak içeriğindeki allerjenlerdeki azalmanın, gıda katkılarından kaçınmanın veya transforme
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edici büyüme faktörü beta (TGF-ß) gibi antiinflamatuvar
faktörleri uyarmanın bu sonuca yol açabileceği düşünülmektedir (8). Diyetin ülseratif kolitin seyri üzerine etkisini inceleyen çalışmalarda ise net sonuçlara ulaşılamamıştır (9).
İnflamatuvar bağırsak hastaları için kesin diyet önerileri olmamasına rağmen yapılan çalışmalar tanı almış hastaların
%50’sinden fazlasının diyetin hem hastalığın ortaya çıkmasında hem de relapslarda rol oynadığını düşündüğünü ve yeme
alışkanlığını değiştirdiğini ortaya koymaktadır. Çalışmalar
hastaların tanı aldıktan sonra daha az yediklerini ve baharatlardan, soğan gibi sebzelerden, asitli meyvelerden ve alkolden kaçındıklarını göstermiştir (10,11).
İnflamatuvar bağırsak hastalarına özel diyet önerilerinde
bulunmak için yeterli kanıt henüz yoktur. Fakat hastaların
hekimden bu konuda destek beklediği unutulmamalıdır. Bu
amaçla bu yazıda ülseratif kolit ve Crohn hastaları için kanıta
dayalı beslenme önerileri özetlenmiştir.

TOTAL PARENTERAL ve ENTERAL BESLENME
Komplike Crohn hastalığının primer tedavisinde bağırsak istirahati ve total parenteral nütrisyon (TPN)’un etkili olduğu
gösterilmiştir (12). Fakat TPN yüksek maliyeti ve enfeksiyon
riski nedeni ile enteral beslenmenin yapılamadığı hastalarda
tercih edilmelidir. Benzer etki yapılan kontrollü çalışmalarda
glukokortikoid kullanan akut ülseratif kolitli hastalarda gösterilmemiştir (13).

Tek başına enteral beslenme ile Crohn hastalığında klinik
remisyon ve mukozal iyileşme sağlandığı gösterilmiştir (14).
Klinik remisyon sonrası günlük kalori ihtiyacının %50’si enteral yol ile karşılandığında remisyon idame ettirilebilir (15).
Farklı formüllerde enteral beslenme ve glukokortikoid tedavi
etkinliğinin karşılaştırıldığı bir metaanalizde, tek başına enteral beslenme ile hastaların %49’unda remisyon sağlanırken
bu oran glukokortikoid verilen hastalarda %75 olarak hesaplanmıştır. Fakat bu metaanalizdeki yüksek kalitede çalışmalar
ayrı değerlendirildiğinde her iki tedavi yaklaşımı ile benzer
remisyon oranlarına ulaşıldığı gösterilmiştir (14). Pediatrik
çalışmalar da bu sonucu desteklemektedir (16). Crohn hastalarında tek başına enteral beslenme ile primer tedavinin en
önemli sorunu hastalar normal diyete geçtikten sonra ilk 6
ayda görülen yüksek relaps (yaklaşık %50) oranıdır (17).
Enteral beslenmede elemental ve non-elemental formüller
karşılaştırıldığında aralarında fark saptanmamıştır. Bu nedenle polimerik ürünler daha az hiperosmolar ve ekonomik oldukları için tercih edilmektedir. Ayrıca farklı yağ içeriği olan
enteral ürünler karşılaştırıldığında aralarında etkinlik açısından belirgin farklılık bulunamamıştır (14).
Akut ülseratif kolitte, enteral beslenmenin malnütrisyonun
düzeltilmesi dışında hastalık aktivitesi üzerine etkisi gösterilememiştir.

GIDA TAKVİYELERİ ve KATKILARI
Omega-3 yağ asidleri: Teorik olarak omega-3 yağ asitlerinin (balık yağı) Crohn hastalığı ve ülseratif kolitte remisyonun idamesinde etkili olduğu düşünülse de bu etki yapılan
klinik çalışmalarda gösterilememiştir (18).
Curcumin: Curcumin zerdeçalın içinde bulunan doğal bir
fenoldür. In vitro çalışmalarda antioksidan etkinliği gösterilmiştir. Ülseratif kolitli hastalarda endoskopik iyileşmede ve
remisyonun idamesinde plaseboya üstünlüğü gösterilmiştir
(19).
Vitamin D: D vitamini immün sistem fonksiyonları için
önemlidir. Crohn hastalığı da dahil birçok hastalıkla D vitamini eksikliği arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Crohn hastalarının %63’ünde D vitamini eksikliği saptanmıştır (20). Bununla
birlikte 25-OH vitamin D’nin negatif akut faz reaktanı olduğu
göz önüne alındığında bu hastalardaki gerçek eksiklik bilinmemektedir. Vitamin düzeyi dikkate alınmadan 1200 IU/gün
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replasman yapılan Crohn hastalarında relaps oranında belirgin azalma saptanmıştır (21).
Genel popülasyonla kıyaslandığında İBH’lı hastalarda kırık riski %40 artmıştır (22). Bu nedenle bu grup hastalarda rutin D
vitamini replasmanı yapmak yanlış olmaz. Günlük 2000 IU’ye
kadar dozda D vitamininin hiperkalsemi riski taşımadığı ve güvenli olduğu gösterilmiştir (23).
Vitamin C ve E: Oksidatif stresin İBH’da doku hasarında rol
oynadığı gösterilmiştir. Vitamin C ve E önemli antioksidanlar
olmasına rağmen, bu vitaminlerin belirgin klinik etkinliği gösterilememiştir (24).
Zeytin yağı: İBH Akdeniz ülkelerinde görece daha az olduğu için zeytin yağının koruyucu etkisi olabileceği düşünülmüştür. Zeytin yağı içeriğindeki polifenoller ile yapılan
çalışmalarda NFkappaB aktivasyonunun baskılandığı ve hayvansal modellerde kolit üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir
(25).
Nanopartiküller: Gıdalar içerisindeki çözülmeyen nanopartiküllerin zararlı etkileri olabileceği öne sürülmüştür. Gıdalarda beyazlatıcı olarak kullanılan titanyum dioksit buna
örnektir. Batılı tarzda diyet yüksek miktarda (>10¹²/gün) bu
tür nanopartiküller içerir. Nanopartiküller haptenleri taklit
ederek artmış sitokin yanıtına sebep olurlar. Bir çalışmada bu
tür nanopartiküllerden fakir diyetin Crohn hastalığında etkili
olduğu gösterilmiştir. Fakat bu sonuç geniş katılımlı çalışmalarla desteklenmemiştir (9).
Gıda çözücüleri ve deterjanlar: Kişibaşı kullanılan gıda
çözücülerindeki artış ve İBH sıklığındaki artış bazı ülkelerde
korelasyon göstermektedir (26). Ex vivo bir çalışmada, bir
gıda çözücüsü olan polisorbat 80’nin batılı tarzda beslenen
bir kişinin ileumunda görülebilecek konsantrasyonda hücre
kültüründe bakteriyel translokasyonu arttırdığı gösterilmiştir
(27). Gıdaların içerisinde bulunabilecek çözücülerin ve yeterince durulanmamış bulaşıkların üzerindeki deterjan artıklarının İBH aktivasyonuna yol açabileceği düşünülmektedir.

GIDA İÇERİĞİ
Son 15 yıl içerisinde Japonya’da İBH insidansı yaklaşık 4 kat
artmıştır. Batılı tarzda diyet bu artıştan sorumlu tutulmaktadır (28). Shoda ve arkadaşları tarafından yapılmış çalışmada
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daki artış arasında kuvvetli ilişki gösterilmiştir. Benzer ilişki
deniz ürünleri ve bitkisel kaynaklı proteinler ile gösterilmemiştir (7). Avrupa’da yapılmış iki geniş katılımlı prospektif
çalışmada da benzer şekilde hastalık öncesi yüksek hayvansal
protein içeren diyet ve ülseratif kolit riski arasında kuvvetli
ilişki gösterilmiştir (29,30). Ayrıca yüksek miktarda kırmızı
et içeren diyetin ülseratif kolitli hastalarda relaps riskini de
arttırabileceği gösterilmiştir (31).

miktarının azaltılması ile semptomların düzeldiği düşünülmektedir. Bu diyetin Crohn ve ülseratif kolitli hastalarda da
semptomatik düzelme sağladığı gösterilmiştir (36).

Bir başka tartışılan konu rafine şeker kullanımıdır. On dokuz
farklı çalışmanın sonuçlarının değerlendirildiği bir çalışmada
hastalık öncesi rafine şeker kullanımı ve Crohn hastalığı arasında ilişki gösterilmiştir (32). Fakat klinik çalışmalar Crohn
hastalığı olanlarda şekerden uzak durmayı desteklememektedir. Yüksek fiber ve düşük rafine şeker içeren diyetin Crohn
hastalığında semptomları arttırdığı gösterilmiştir (34).

Özetle mevcut kanıtlar doğrultusunda Crohn hastalarına
düşük yağlı diyet (günlük kalori ihtiyacının %30’u) önerilmektedir. Obstrüksiyona yol açabileceği için domatesin ve
patatesin kabuğu, mısır koçanı, kepek veya yeşil fasulye gibi
yüksek miktarda çözünmeyen lif içeren gıdalardan uzak durulmalıdır. Gıda çözücüleri içerebilecek işlenmiş gıdalardan
kaçınılmalıdır. Mandıra ürünleri tolere eden hastalarda kalsiyum ihtiyacını karşılamak için kullanılabilir. Ayrıca bu hastalara günlük 1200 IU’ye kadar D vitamini desteği önerilebilir.
Ülseratif kolitli hastalarda ise kırmızı et veya işlenmiş et yenmesi haftada birden fazla önerilmemektedir. Bu hastalarda
margarinden uzak durulmalıdır. Zeytin yağı kullanımının
belirgin faydası gösterilememiştir. Tolere edebilen hastalarda
mandıra ürünleri ve/veya laktoz içeren ürünlerin kullanımının kısıtlanmasına gerek yoktur.

Fermente edilebilir lif içeren buğday, soğan, fasulye ve çeşitli
meyveler gibi gıdaların diyetten çıkarılmasının irritabl barsak sendromunun semptomatik tedavisinde faydalı olduğu
kontrollü çalışmalar ile gösterilmiştir (35). Çekuma giren lif

İBH patogenezi ve diyet arasındaki ilişki birçok çalışmada
gösterilmesine rağmen kanıtların birçoğu klinik çalışmalar
ile desteklenmemiştir. Bu nedenle diyet önerilerinin kanıttan
çok kişisel görüşlerle şekillendiği unutulmamalıdır.

Margarin ve hayvansal yağların fazla tüketimi hem Crohn hastalığı hem de ülseratif kolit riskini arttırmaktadır (29,32,33).
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CONFUCIUS
(MÖ 551-MÖ 479)
Hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırmanmamıştır.
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