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nsan vücudunun yaklaüık 2 m2’si deri ile 300
m2’si mukozal yüzey ile kaplıdır. Deri ve mukozal yüzeylerde yaüayan bakteri sayısı insanın
kendi hücrelerinden daha fazladır (1). Sonuç olarak, bizler yaklaüık 1014 mikroorganizma ve 1013
memeli hücrelerinden oluüan kompleks bir yapı
oluüturmaktayız (2) (ûekil 1).
Tüm canlılarda olduùu gibi insanın evrimleümesinde de mikroorganizmalar bu sürece eülik etmiütir.
únsanın çevresine uyum saùlamasında ve yaüamda kalmasında, insanın kendi hücreleriyle mikroorganizmalar arasında kurulan iliükiler insanı mikroorganizmalara baùımlı hale getirmiütir. Birbiriyle
uyum saùlamıü mikroorganizma ve memeli hücrelerinin iliükisini bozan faktörler doùrudan konak
canlının yaüamını tehdit eder (2).
Modern yaüamla birlikte insanın deùiüen çevresi,
insan vücudundaki mikroorganizmaların ortamını
da deùiütirmiütir. Mikroorganizma ve memeli hücreleri arasında zayıflayan iliüki, insan populasyonlarında geçmiüte az rastlanan hastalıkların artmasına neden olmuütur. Geliümiü ülkelerde alerjik reaksiyonların artması ile insanın doùal florası arasında baùlantı kurularak ‘hijyen hipotezi’ ileri sürülmüütür (4, 5). Hijyen hipotezine alerjik (6) ve multiple skleroz (7) gibi hastalıklarla ilgili son raporlar delil oluüturmaktadır. Amerika ve Avrupa’da 19.
Güncel Gastroenteroloji 9/3

yüzyıl sonlarından itibaren her on yılda alerjik hastalıkların insidansı, özellikle 1960 ve 1970’li yıllarda
iki katına çıkmıütır. Modern yaüam ve epidemiyolojik iliüki, hijyenin, T helper 1 (Th1) cevabını uyandıran patojenlerle olan baùlantıyı sınırlamıü olduùunu düüündürmektedir. Böylece, alerjik hastalıkların özelliùi olan Th 2 (T helper 2) aktivitesinde
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artıü bu eksiùi telafi etmekle sonuçlanmıütır. Th 2 ile
iliükili alerjik durumu kontrol etmek için Th 1 indükleyen enfeksiyonların gerekliliùi çok az insan tarafından bilinmektedir. Örneùin Crohn tip I diyabet,
multiple skleroz gibi bazı Th 1 iliükili hastalıklarda
artıü gözlenmesi bu sonuçlara baùlanmaktadır.
Çocukluk dönemi virüsleri gibi patojenler ve solunumsal enfeksiyonlar alerjik hastalıkların insidansında bir azalmadan daha çok bir artıüa neden
olur. Enfeksiyonların zararlı etkisi olmasına karüın,
çiftlik yaüamı gibi doùal koüulların koruyucu etkisi
olduùu düüünülmektedir (8).
Enfeksiyonların faydasının, memeli geliüimi süresince var olan laktobasil, saprofittik mikobakteri,
helminit gibi kısmen zararsız mikroorganizmalarla
iliükili olduùu ileri sürülmektedir (2, 8). Bu, aynı zamanda ‘eski dost’ hipotezi olarak da adlandırılmaktadır. Eski dostlarla olan iliükiler geliümiü ülkelerde azalmıü olmasına karüın, çiftlik, ahır ve ev
hayvanları barındıran bölgelerde hala devam etmektedir. Bu hipotezleri doùrulayıcı çalıümalara
göre; helminit enfeksiyonlu bireylerde alerjik hastalıklar azalmıütır ve intestinal helminit tedavisinden sonra atopik hassasiyet artmıütır (9). Benzer üekilde, alerjili çocukların barsaklarında daha az laktobasile rastlanmıütır. Ön klinik çalıümalar, genetiksel olarak riskli çocuklarda atopik ekzemanın
geliüiminin laktobasilin yüksek dozuyla engellenebileceùini önermektedir. únek barınaùından izole
edilen Mycobacter vaccae, alerjili fareyi tedavi
eden Treg (T düzenleyici: Tdüz) olgunlaümasını saùlamaktadır. ûekil 2, Eski dost hipotezinin mekanizmasını, antijen sunan hücrelerle açıklamaktadır (8).
Hijyen hipotezini doùrulayacak verilerin sınırlı
olduùunu savunanlar olmasına karüın, özellikle
Tdüz ve sitokinlerle (IL-10, TGF- ß) iliükili baskılama
mekanizması genel olarak kabul görmektedir (10).
Eski dostlar, inflamatuar barsak hastalıklarının artıüı ve hijyen hipotezini doùuran alerjik hastalıkların
arasında baùlantı kurulmasına olanak vermektedir (8). Örneùin, helminitlere maruz kalmanın kısıtlanması inflamatuar barsak hastalıklarının artıüında önemli bir faktördür. únsan intestinal sistemine
geçici olarak kolonize olan Trichuris suis yumurtalarının oral yolla alınması ile ilgili klinik sonuçlar
da bu durumu desteklemektedir (11). Helminit enfeksiyonlu bireylerle yapılan bir çalıümaya göre,
bu bireylerde tedavi sonrası alerjik duyarlılık artmıütır (12). Aynı üekilde, laktobasillerin de benzer
etkiye sahip olduùu bilinmektedir.
116

Eski Dostlar
úlave
Baskılama

Eski Dostlar

Özgün
Baskılama

Barsak içeriùi ve allerjenler

ûekil 2. Eski dostların ve savunma sistemini düzenleyici
probiyotiklerin iülevini hipotez eden yolun üekli. Memelilerin evrimleüme sürecinde yer alan eski dostlar, doùuütan savunma sistemi için zararsız olarak tanımlanır ve
böylece antijen sunan hücrelerin (ASH:APC), düzenleyici T hücrelerini (Tdüz) yönlendiren düzenleyici ASH’nin
(ASHdüz) olgunlaütırılmasına neden olurlar. Tdüz’den bazıları eski dostların kendilerini tanıyabilir ve böylece ilave
baskılamanın devamını saùlar. Ek olarak, ASHdüz kendilerinden, allerjenlerden ve gut içeriùinden epitoplar sunabilirler ve böylece özgün baskılamayı yönlendirebilirler. Bu mekanizmalar belirli tehlike sinyalleri varlıùında
susturulabilir. Eski dostların eksikliùinde hem özgün hem
de ilave baskılama yetersiz kalabilir. IL-10, interlökin 10;
TGF- ß, transforming büyüme faktörü ß; TLR 2, toll like reseptör 2 (8)

FAYDALI M‹KROORGAN‹ZMALAR:
PROB‹YOT‹KLER
Bu yüzyılın baülarında Metchinkoff faydalı mikroorganizmalara dikkat çekerek ilk probiyotik kavramını öne sürmüütür. Metchnikoff, intestinal flora
bakterilerinin protein hidrolizi sonucu oluüturduùu
amonyak, aminler ve indol gibi maddelerin konakta otointoksikasyona neden olduùunu ve enerjisini protein hidrolizi yerine karbonhidrat fermantasyonundan saùlayan laktik asit bakterilerinin
kullanımının faydalı sonuçlar verdiùini bildirmiütir.
Ancak, bilimsel olarak bu organizmaların tanımlanması yirminci yüzyılın baülarında mümkün olmuütur. Lilly ve Stillwell 1965’de ve Parker’in de
1974 yılında kullandıkları probiyotik kavramını,
1989 yılında Fuller canlı mikrobiyal besin olarak,
konaùın mikrobiyal florasını düzenleyen, konak
için faydalı mikroorganizmalar olarak tekrar
tanımlamıütır (13, 14).
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PROB‹YOT‹KLER‹N ETK‹
MEKAN‹ZMALARI
Probiyotikler, konak canlıyı patojenlere karüı
koruyarak ve immün sistemini güçlendirerek etki
(ûekil 3) gösterirler.

ûekil 3. Probiyotiklerin önerilen etki mekanizmaları

Antibakteriyal Mekanizma: Probiyotiklerin ürettiùi
antimikrobiyal moleküller patojen mikroorganizmaların çoùalmasını sınırlar. Probiyotik suülar hidrojen peroksit, organik asit, bakteriosin gibi etken
maddeler sayesinde antibakteriyal özellik gösterirler (15). ún vitro olarak yapılan çalıümaların sonuçlarına göre; laktobasillusların bir çoùu asetik asit
ve laktik asit gibi metabolitlerinden ve pH’i düüürmelerinden dolayı bakteriyal patojenlerin çoùalmasını engeller. Shigella sonnei’nin çoùalmasının
engellenmesi yalnızca pH’dan kaynaklanmaz, aynı zamanda laktobasilluslar, hücre dıüı ve difüz
edilebilir çoùalmayı engelleyici bileüikler sentezler
(16). Lactobacillus lactis, Lactobacillus casei Shirota yada Lactobacillus acidophilus YIT 0070 suüları
hidrojen peroksit üreterek, Escherichia coli 0157:H7
çoùalmasını sınırlandırmıülardır (17). L. casei
subsp. rhamnosus Lcr35 suüunun süpernatantı dokuz insan patojeni bakterinin enterotoksijenik E.
coli (ETEC), enteropatojenik E. coli (EPEC), Klebsiella pneumoniae, Shigella flexneri, Salmonella
typhimurium, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis ve Clostridium difficile) üremesine engel olmuütur (18). únsan
sindirim sisteminden izole edilen lactobasillus suülarının gastrointestinal enfeksiyonlara neden olduùu bilinen dört izolatın (Helicobacter pylori,
Campylobacter jejuni, Campylobacter coli and
GG

C. difficile) üremesini sınırlandırmaktadır (19). L.
casei GG, in vitro olarak gram pozitif ve gram negatif bakterilerin çoùuna karüı ‘mikrosin’ adı verilen hücre dıüı inhibitör madde üretir (20). Ancak,
bu bileüiklerin saùlık üzerine etkide, anahtar rol oynadıùını gösteren her hangi bir sonuç in vivo olarak belirlenmemiütir (21).
Adezyon Mekanizması: Probiyotiklerin patojen
mikroorganizmalara karüı intestinal sistemde bir
bariyer oluüturarak, epitel hücrelerin bu mikroorganizmalarla baùlanma derecesini azalttıùı düüünülür. Laktik asit bakterilerinin intestinal epitel hücrelerle adezyonu saùlayan çeüitli yüzey determinantları vardır. Laktik asit bakterilerinin mikrobiyal
adezyonu, pasif kuvvetler, elektrostatik iliükiler,
hidrofobik, sterik kuvvetlerle ve lipoteikoik asit, lektinlerle kaplı özgün yapılarla iliükilidir (22). L. acidophilus LB ve BG2FO4 suülarının adezyonunda iülev gören bakteriyal bileüik proteaza dirençlidir ve
bakteri yüzeyi ile baùlantılıdır (23). Lactobacillus
fermentum 104R suüunun hücre yüzeyinde yer
alan 29 kDa moleküler aùırlıklı adezyonu saùlayan protein domuz yavrularının barsaùının mukusuna baùlanmasında rolü vardır (24). Lactobacillus johnsonii La1 suüunun adezyonundan sorumlu
faktör lipoteikoik asit olarak tanımlanmıütır. Lactobacillus animalis ve L. fermentum yüzeylerinde
lektin benzeri proteinlere sahiptir ve L. animalis’in
hücre duvarlarında ribitol teikoik asitlere rastlanmıütır (25). L. johnsonii ve Lactobacillus gasseri altı
farklı suüundan, bir araya gelmeyi saùlayan faktör
(APF) proteini kodlayan genler tanımlanmıü ve
nükleik asit dizileri belirlenmiütir. apf 1 ve apf2 olarak adlandırılan iki genden oluüan apf, 257-326
amino asitlik proteinleri kodlamakta ve aynı bölgeye yönlendirilmektedir. Genlerin tümü korunmuü dizilere sahiptir. Bu genler durgun faz süresince maksimum ifade edilir ve daha sonra APF proteinleri hücre yüzeyine yerleüir (26). Aynı zamanda
APF proteinlerinin amino asit içerikleri ve fiziksel
özellikleri S-tabakasındaki proteinlere oldukça
benzerdir.
Toksin ve patojenlerin baùlanmasının engellenmesi, musin gibi konak faktörlerin uyarımı yada
reseptörlere kompetetif baùlanma önerilmesine
karüın, inhibisyon mekanizması henüz tam olarak
açıklık kazanmamıütır (21).

‹MMÜN S‹STEME ETK‹
Doùuütan immün sistem, lipopolisakkarit (LPS),
lipoteikoikasit ve metillenmemiü DNA’nın CpG
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motifleri gibi bakterilerde korunmuü moleküler yapıların büyük çoùunluùunu tanır. Bu yapılar, patojen bakteriler tarafından aktive edilen toll like reseptörler (TLR) aracılıùıyla tanınırlar. Probiyotikler,
pro-inflamatuar sitokinlerinin geliümesinde anahtar rol oynamaktadır (27) (ûekil 2). Geliümemiü antijen sunan dendritik hücreler (DC) üzerine etkide;
K. pneumoniae ve L. rhamnosus bakterilerinin her
ikisi de DC’nin geliümesini indüklerken, Klebsiella
pneumoniae Th 1 ekspresyonunu aktive eder, L.
rhamnosus ise olgun DC’lerin IL-12 ve IL-18 üretimini ve geliümemiü DC’ler ile pro-inflamatuar sitokinlerin (TNF-α, IL gibi) üretimini azaltır (28). úntestinal
sistemin oluüturulması ve devam ettirilmesi, intestinal immün sistemin düzenleyici T hücreleri ve T
helper ile üretilen transforming büyüme faktör ve
IL-10 gibi baskılayıcı sitokinlere de baùlıdır. (8).
Bazı probiyotiklerin Tdüz indüklediùi gösterilmiütir
(ûekil 2). Oral yolla alınan L. casei dinitrofluorobenzene hassasiyet gösteren hayvanlarda temasla
oluüan deri inflamasyonunu azaltmıütır. Bu bulgular, L. casei’nin barsaùa özgün etkisinden daha
çok Tdüz ile iliükili olan CD4+ T hücreleriyle baùlantılıdır. Aynı zamanda, laktobasillerin bazı suüları
DC’i olgunlaütırır. Böylece az miktarda TNF-α yada
IL-12 serbest kalırken, IL-10 salgılama yetenekleri
devam eder. Barsaklar, probiyotikler deri altı yoluyla verilse dahi, Tdüz indüksiyonu için en önemli
bölgedir (8).

PATOJENLER VE PROB‹YOT‹KLER
ún vitro olarak, Caco-2 gibi hücre dizileri üzerine
yapılan çalıümalarda, canlı ve ölü L. acidophilus
LB suüu bu hücre dizilerine adere olarak, diyare nedeni olan ETEC’in kolonizasyon faktör antijeni
(CFA) I ve CFA II adezyon faktörlerinin epitel hücrelerle adezyonuna engel olmaktadır (29). Aynı
zamanda, canlı ve ölü L. acidophilus LB suüu, S.
enterica serovar Typhimurium, EPEC, Yersinia pseudotuberculosis ve Listeria monocytogenes gibi
entero virulantlar tarafından Caco-2’nin invazyonunu ve hücre birlikteliùini, konsantrasyona baùlı
olarak bozar (30). L. casei subsp. rhamnosus Lcr35
organizmaları, Caco-2 hücre dizisine EPEC, ETEC ve
K. Pneumoniae’nin adezyonunu engeller (18).
L. casei rhamnosus GG ve L. casei Shirota, E. coli ve
Salmonella spp. ile rekabete girmektedir (31). Bifidobacterium breve 4 ve Bifidobacterium infantis 1
suüları, enteropotajenik E. coli, Y. pseudotuberculosis ve S. typhimurium suüları tarafından oluüturulan
Caco-2 hücrelerinin invazyonunun doza baùlı inhibisyonunu engellemektedir (32). únfant dıükısından
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izole edilen Bifidobacterium spp. CA1 ve F9 suüları,
Caco-2 hücrelerine S. enterica serovar Typhimurium’un giriüine engel olur (33).
Bazı probiyotik ajanların intestinal musin üretimini
artırmaları sayesinde intestinal epitel hücrelerine
patojenik bakterilerin baùlantı kurmasına engel
olduùunu gösteren raporlar kaydedilmiütir. L.
plantarum 299v ve L. casei rhamnosus GG suüları,
EPEC’in HT-29 intestinal epitel hücrelerine adezyonunu engeller. HT-29 intestinal epitel hücreleriyle
L. plantarum 299v suüunun inkübe edilmesinden
sonra musin MUC2 ve MUC3 mRNA ifadeleri artmıütır (34, 35).

POL‹SAKKAR‹TLER‹N
FERMANTASYONU
Polisakkaritleri fermente ederek kullanan mikroorganizmaların ürünleri asetat, propianat ve butirattır. Bu ürünler kolondaki mukozal hücreler tarafından karbon ve enerji kaynaùı olarak kullanılır.
Böylece besinlerdeki sınırlı karbon ve enerji kolon
bakterileri tarafından açıùa çıkarılır (2).
Tüm probiyotik organizmalar fermantasyonda
enerji kaynaùı olarak üekere ihtiyaç duyar. Fermantasyon, probiyotik mikroorganizmaların miktarına ve fermente edilebilir substratlara baùlıdır.
Aside toleranslı laktobasiller diùer intestinal bakterilerden farklı olarak asidik ortamda iyi geliüirler.
Bu da midenin asidik bariyerinin bozulmaması
(gastrik asit üretiminin engellenmemesi yada gastrik asidin nötralize olmaması) anlamına gelir. Probiyotik organizmaların fermantasyon iülevi, glukoz
ve fruktoz gibi monosakkaritler, sükroz ve laktoz gibi disakkartiler ve fruktoz türevli oligosakkarit (FOS)
ve fruktoz polisakkaritler (inulin) gibi kolayca fermente edilebilir üekerlere baùlıdır. Fermantasyon
esas olarak ince barsakta meydana gelir. Probiyotik uygulamalarında iki temel etki kabul edilir. Birincisi; substratla ilgili olarak, probiyotik organizmaların diùer bakterilerin substratlarını sınırlandırması, ikincisi ise; son ürünlerle ilgili olarak, probiyotik olmayan florayı etkileyen aüırı fermantasyon
ürünlerinin oluümasıdır. Her ikisi de probiyotik
organizmaların en etkili olduùu özellikleridir (36).

PROB‹YOT‹K ORGAN‹ZMALAR
ARASINDA FONKS‹YONEL
FARKLILIKLAR
Probiyotik organizmaları farklı fermantasyon ürünlerine göre beü gruba ayırmak mümkündür. Laktobasillerin üç grubu içindeki farklılaüma D ve L
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laktik asit ürünlerinden kaynaklanır. Birinci grup,
Lactokok (Lactococcus lactis [L]) ve zorunlu homolaktik laktobasil (Lactobacillus salivarius [L] ve L.
acidophilus [D + L] gibi) bu bakteriler yalnızca laktik asit üretir. úkinci grup, fakültatif heterolaktik laktobasillerdir (L. casei [L], L. rhamnosus [L] ve L.
plantarum [D + L]): Bu bakteriler yalnızca laktik
asit üretmelerine karüın düüük miktarda CO2 açıùa
çıkarırlar. Üçüncü grup, zorunlu heterolaktik laktobasillerdir (Lactobacillus bifermentans [L] ve L. fermentum [D + L]). Bu bakteriler laktik asit, etanol ve
CO2 üretirler. Laktobasillerden farklı olarak dördüncü grup, Saccharomyces cerevisiae subspp.
boulardii gibi mayalardır, etanol ve CO2 üretirler.
Son olarak beüinci grup, tam anaerobik ve zorunlu
heterolaktik olan bifidobakterilerdir (Bifidobacterium bifidum, B. longum ve B. infantis). Laktik asit ve
asetik asit üretirler. Birinci ve ikinci grup organizmaların niüleri ince barsaktır ve üretilen laktik asit
miktarı ilk gruptan dördüncü gruba doùru azalma,
CO2 miktarında ise artıü gösterir (37, 38, 39).
Siroz gibi karaciùer hastalıklı insanların probiyotik
mayaların etanol üretmesinden dolayı bu organizmaların kullanımında dikkatli olması gerekir, aynı
üekilde zorunlu heterolaktik laktobasillerde etanol
üretimlerinden dolayı her zaman emniyetli olmayabilir. Son grup bifidobakteriler kolonik bakteri olduklarından diùer gruplarla karüılaütırılmazlar. Ancak, etanol ve CO2 üretmemelerinden dolayı ilk
gruba benzerlik gösterirler (36).
Laktik asit üreten bakteriler, üretilen laktik asitlerin
D veya L olmasına göre çocuk ve yeni doùanlar
için önemli olmaktadır. D- laktik asit çocuk ve yeni
doùanlarda toksik etki göstermesinden dolayı, zorunlu homolaktik laktobasil olan Lactobacillus bulgaricus [D] ve L. lactis [D] kullanılmaması gerekir.
Yetiükinler, D-laktik asidi pirüvik aside dönüütüren
D-2- hidroksi-asit dehidrogenaz enzimine sahip olmalarından dolayı, D-laktik asit toksik etki göstermez (40).
Probiyotik olarak bir molekül glukozdan iki molekül laktik asit üreten zorunlu homolaktik laktobasiller CO2 üretmedikleri için tavsiye edilmezler. Probiyotik bifidobakteriler hem CO2 üretmedikleri hem
de kolonda tam anaerobik çoùaldıkları için tavsiye edilmezler. Kolon, ince barsakta sindirilemeyen
besinlerin prolaktik ve sakkarolitik bakteriyal enzimlerle parçalandıùı alan olmasına karüın, kolona ulaüan probiyotik bifidobakteriler normal florayla karüılaütıramayacak kadar düüük orandadır,
bu nedenle de çok önemli oldukları düüünülmez.
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Özellikle zorunlu heterolaktik etanol üreten laktobasiller daha fazla gaz üretmelerinden dolayı çok
daha faydalı olabilir (36).

HEPAT‹K ENSEFALOPAT‹ (HE) VE
M‹KROORGAN‹ZMALAR ARASINDAK‹
‹L‹ﬁK‹
Yaygın bir karaciùer hastalıùı olan HE, hepatik yetersizlikten dolayı merkezi sinir sistemindeki bir bozukluk olarak tanımlanır. Barsak ile baùlantılı
amonyaùın bilinmeyen patojenitede önemli bir
faktör olduùu düüünülür.
Üreaz pozitif bakterilerin yer aldıùı intestinal floramızın amonyak ürettiùi bilinmektedir. Ancak, bu
bakterilerin üreyi hidrolize etmeleri ile HE arasındaki iliüki üüphe vericidir. Besinlerle alınan üre konsantrasyonu çok düüüktür. Vücuttaki üre esas olarak hepatik üre döngüsü sırasında amonyak ve
karbondioksitten oluüur. Sınırlı miktarda üre, intestinal bakteriler tarafından pürin ve pirimidinlerden
de üretilir. Üre kan yoluyla böbreklerden süzülerek
uzaklaütırılır. Bu durum, kan ve idrardaki ürenin intestinal üreaz pozitif bakteriler tarafından hidroliz
edilemeyeceùi anlamına gelir. Bundan dolayı,
barsak ile iliükili amonyaùın diùer bakteriyel proseslerden (besinlerde bulunan yada protein ve peptitlerde serbest yada baùlı olan aminoasitlerin enzimatik deaminasyonu) kaynaklandıùı düüünülür (36).
HE’nin tedavisinde intestinal amonyak üretiminin
düüürülmesi gerekir. Mikrobiyal floranın iyileütirilmesi antibiyotik, prebiyotik ve probiyotik uygulamalarını kapsar. Amonyak üreten bakterilerin çoùalmalarının durdurulması ve bu bakterilerin
uzaklaütırılması gerekir. Aynı zamanda, protein alımının ve olası diùer amonyak kaynaklarının da sınırlandırılması gerekmektedir. Sonuç olarak, HE
için probiyotik organizmaların ikinci ve üçüncü
grubun en iyi seçim olacaùı düüünülmektedir.
Özellikle zorunlu heterolaktik etanol üreten laktobasiller daha fazla gaz üretmelerinden dolayı çok
daha faydalı olabilir (36).

‹NFLAMATUAR BARSAK
HASTALIKLARI
únflamatuar barsak hastalıklarının nedeni bilinmemesine karüın, intestinal mikrofloranın daùılımından kaynaklandıùı düüünülmektedir. Bu hastalıkların baülıcaları crohn, ülseratif kolit ve poichitis
olup tedavileri oldukça zordur. Poichitisli hastalarda, mikrobiyal ortamın düzenlenmesinin terapötik
etki yaptıùı görülmüütür (41) (Tablo 1).
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Tablo . Probiyotiklerin potansiyel klinik amaçları ve etkileri (3)
Probiyotiklerin Etkisi
Akut diyarenin besinsel olarak düzenlenebilmesi

Probiyotiklerin Mekanizması
Barsak mikrobiyal florasının düzenlenmesi, rotavirüs yayılım süresinin
kısaltılması

Alerjik ve inflamatuar barsak hastalıklarının besinsel Musin sentezinde artıü, lokal ve sistemik inflamatuar cevabın, gut
düzenlenmesi

bariyer fonksiyonun ve mikrobiyal floranın özelliklerinin iyileütirilmesi

Enfeksiyon hastalıkları riskini azaltma

Rotavirüse karüı IgA salgısının ve musin sentezinin artıüı

Alerjik ve inflamatuar hastalıkları riskinin azaltma

Barsak bariyer fonksiyonu, antinflamatuar etki, inflamatuar moleküllerinin
düzenlenmesi immün sistemin geliüiminin teüvik edilmesi

Bazı bakteriler, mukozal yüzeyde immün sitemin
bir parçası haline dönüüebilmekte ve inflamatuar
sitokinlerinin üretimini indükleyebilmektedir. L. reuteri suüunun kolonizasyonunun, genetik olarak
zayıflatılmıü farede kolit geliüimini engellediùi görülmüütür (42). Antiinflamatuar sitokin IL-10 salgılayan genetik olarak deùiütirilmiü bakteriler, kolitli
hayvan modellerinde terapötik etki göstermiütir
(43). Ancak, bu hastalıklarla ilgili probiyotiklerin
kullanımına yönelik, daha fazla klinik çalıümaya
gereksinim duyulmaktadır.

kolit oluüumuna neden olmaktadır. C. difficile kökenli hastalıkların tedavisinde, probiyotikler mikrobiyal florayı düzenleyerek tedaviye destek olmaktadır. Antibiyotikler normal mikrobiyal florayı bozdukları için, kolon direnci zayıflayarak daha korunaksız hale gelmektedir. Lactobacillus GG, toksijenik olamayan C. difficile suüları, ve S. boulardii, C.
difficile kökenli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bunlar arasında yalnızca S. boulardii,
kontrol denemelerinde bir etkiye sahip olduùu görülmüütür (46).

ANT‹B‹YOT‹K KÖKENL‹ D‹YARE (AKD)

YAﬁA BA⁄LI
M‹KROORGAN‹ZMALARIN ETK‹NL‹⁄‹

AKD insidansı deùiüken olmakla beraber, antibiyotik kullanan ve hastanede yatan hastaların
%39’da oluüabilmektedir. Geniü spektrumlu antibiyotikler (ampicillin, amoxicillin, cephalosporins ve
clindamycin), normal kolon florasını bozduùu için
çok fazla etkilidir. Bunun patofizyolojisi tam anlaüılmamıü olmasına karüın, fekal floranın deùiümesiyle kolon karbonhidrat sindiriminin farklılaütıùı, kısa
zincirli yaù asidi emiliminin azalması gibi sonuçlar
doùurduùu ileri sürülmektedir. Bazı durumlarda
ise, C. difficile, kolonun bozulması sonucu, daha
hızlı çoùalabilmekte ve toksinlerini salgılayabilmektedir. Lactobacillus spp., Enterococcus ve patojen olmayan Saccharomyces boulardii AKD’i engelleme ile ilgili olarak çok iyi çalıüılmıü mikroorganizmalardır. AKD üzerine en etkili organizmaların
S. boulardii ve Lactobacillus olduùu görülmüütür
(44). Antibiyotik tedavisi sırasında yada sonrasında canlı probiyotik, intestinal mikrobiyal floranın
bozulma süresini azaltmakta (Tablo 1) ve aynı zamanda antibiyotiùe dirençli suüların insidansını da
düüürmektedir (45).

C. DIFFICILE KÖKENL‹ HASTALIKLAR
C. difficile gastrointestinal sistemin en yaygın nosokomiyal patojenidir. Bakterinin ürettiùi toksin A ve
B, kolonda mukozal inflamasyon sonucu diyare ve
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únsan immün sisteminin geliümesinde ilk mikrobiyal kolonizasyon aüaması çok önemlidir. Vajinal
ve sezeryan ile doùmuü bebeklerin ilk altı aylarındaki mikrobiyal floraları karüılaütırıldıùında, farklı
mikroorganizma türlerine sahip oldukları görülmüütür (47). Sezeryan ile doùmuü çocukların
büyük bölümünde Bacteroides fragilis kolonizasyonu görülmez. Bacteroides ve Bifidobecterium,
humoral immün mekanizmanın geliümesinde rol
alan bakterilerdir. Bu organizmaları taüıyan bebekler daha fazla IgA ve IgM salgılayan hücrelere
sahiptir (3).
Yeni doùanların hazır mamadan daha çok anne
sütü ile beslenenlerinde, kolon mikrobiyal florasında daha fazla bifidobakteri kolonize olur. Probiyotiklerin çocuklarda görülen solunum enfeksiyonlarını ve diyare insidansını (48), bebeklerde atopik
dermatiti (49) ve yeni doùanlarda nekrotizan enterokoliti (50) düüürdüùü belirlenmiütir. Probiyotikler, bebeklerde sütten kesilmeden sonra, besinlerin
deùiüimine baùlı olarak oluüan konstipasyonları,
akut diyare insidansını azalttıùı ve yeni beslenme
üekline toleransı artırmaktadır (51).
úleri yaülarda barsak mikrobiyal florasının içeriùi
daha da zenginleüir (52). Bifidobakteri miktarı
Eylül 2005

özellikle 55-60 yaülarında (kadın ve erkek mikrobiyal florası farklı olmasına karüın) azalır (53). Mikrobiyal floranın bu tarz deùiüimi ile, bireyler gastrointestinal problemlerle (kanser, alerjik hastalıklar
gibi) karüılaüabilir.

SONUÇ

kolaylaütıracak olan kültür teknikleri ile mikroorganizmaları izole edememektir. Aynı zamanda
mikroorganizma konak arasındaki iletiüimi ve yaüa baùlı olarak deùiüimleri iyi anlamaya gereksinim duyulmaktadır. Konuyla ilgili deneysel çalıümaların in vivo olarak standart hale getirilmesi de
gerekmektedir.

Probiyotiklerin bilim ve tıp dünyasında daha fazla
kabul görmemesinin arkasındaki nedenlerden biri, insanla birlikte ortak yaüayan organizmaları yeterince bilmemekten kaynaklanmaktadır. Mikrobiyolojik açıdan en büyük problem, organizmaların yaüam alanlarını ve fonksiyonlarını anlamayı

Farklı bakteriyal suüların probiyotik etkinliùi aynı
tür içinde bile farklıdır. Günümüz probiyotik araütırmaları, her bireyin saùlıklı barsak mikrobiyal florasını karakterize etmeyi ve intestinal sistemdeki her
alana ait farklı bakterilerin miktarlarına ek olarak
tür kompozisyonunu belirlemeyi amaçlamaktadır.
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