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eonatal dönem ve hayatın ilk aylarında
mide-barsak kanalına bakteriler yerleümeye baülar ve zamanla, gastrointestinal kanalın deùiüik yerlerinde kompozisyonları farklı
olan bir mikroflora oturur. Eriükinlerde, gastrointestinal kanalda yaüayan canlı mikrobiyolojik hücre
miktarı, insan vücudunu meydana getiren hücre
sayısının yaklaüık 0 katı kadardır (). Terminal
ileumda  gr barsak içeriùinde yaklaüık 07, kolonda 02 canlı bakteri bulunur (). Sonuç olarak mide-barsak lümeni içeriùi, konaùın metabolik süreçlerine ve immünolojik yanıtına da müdahalede
bulunan aktif bir mikrobiyolojik ekosistemdir (2).

N

‹NFLAMATUVAR BARSAK HASTALI⁄I
(‹BH) PATOGENEZ‹NDE BARSAK
FLORASI
úBH patogenezi hala tam olarak anlaüılmıü deùildir; ancak bu hastalıùın patogenezinde genetik
olarak tayin edilen konak duyarlıùı, barsak mukozasının immün yanıtı ve barsak bakterilerinin karüılıklı etkileüiminin önemli bir yere sahip olduùu bilinmektedir. Son yıllarda hastalıùın oluümasında
ve ilerlemesinde enterik floranın önceden kabul
edildiùinden daha fazla katkısının olduùu anlaüılmıü, genetik olarak yatkın bireylerde gastrointestinal mikrofloranın çok önemli rol üstlendiùi ortaya
çıkmıütır (3, 4).
úntestinal mikroflora ve konak arasında, ‘intestinal
inflamatuvar yanıt’ın (‘fizyolojik inflamasyon’)
immünolojik bir denge içinde sürdürülmesini
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saùlayan karüılıklı bir etkileüim vardır (5). Normalde barsak mukozasının kalıtsal olarak sahip olduùu yapısal ve fonksiyonel özellikleri, lümendeki
bakterilerin mukozaya kolonize olmalarına ve barsak duvarını invaze etmelerine mani olur. Enterik
immün sistem ile mikroorganizmalar arasındaki
dengenin bozulması, kronik inflamatuvar barsak
hastalıùını baülatan süreci tetikler (6).
úBH’da barsak lümenindeki bakteri sayısının arttıùına ve flora kompozisyonunun deùiütiùine iliükin
bilgiler vardır. Öte yandan, immün defektlerin bulunması durumunda doùal floranın bile kolit uyarabileceùinin en iyi örneùi interlökin (IL)-2 ve IL-0
defektli farelerin, steril ortamda klinik olarak saùlıklı iken, doùal bakterileri içeren ortama alındıklarında kolit geliütirmeleridir (7, 8).
úBH’da Barsak Lümeni Florası
Bugüne kadar úBH patogenezi ile doùrudan iliükili
spesifik bir mikroorganizma saptanmamıütır. Bununla birlikte, úBH’da barsak lümeni ve mukozasında çok sayıda mikroorganizmanın sayıca arttıùı
ve flora kompozisyonunun deùiütiùi gözlenmiütir.
Crohn hastalıùında terminal ileum ve çekumda,
ülseratif kolitte rektumda bakteri konsantrasyonu
artmıütır (9).
Ülseratif kolitli hastaların feçeslerinde adezif ve invazif özellikleri olan Escherichia coli saptanmıütır
(0). Matsuda ve ark, ülseratif kolit hastalarının
barsak florasında Bacteroides vulgatus’un en sık
izole edilen ve konsantrasyonu en yüksek olan
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bakteri olduùunu ve bu hastaların serumlarında
Bacillus vulgatus, Bacteroides fragilis ve Clostridium ramosum aglutinin titrelerinin de kontrollerdekinden daha yüksek bulunduùunu bildirmiülerdir
().
Aktif ve inaktif Crohn kolitli hastaların feçes mikroflorasında, saùlıklı gönüllülere göre, enterobakterlerin önemli derecede arttıùını (2-4); Bacteroides
vulgatus konsantrasyonunun yükseldiùini, laktobasil ve bifidobakter konsantrasyonunun azaldıùını (5) bildiren çalıümalar vardır. Öte yandan HLAB27 transgenik sıçanlarda spontan kolitin baülamasında Bacteroides vulgatus’un anahtar rol oynadıùı gösterilmiütir (6). Crohn hastalarında Escherichia coli’ye karüı geliüen antikor titresi saùlıklı
kontrollerdekinden daha yüksek bulunmuütur (7).
úBH’da Mukoza Florası
Çeüitli çalıümalarda, úBH hastalarının feçesi yanı sıra barsak mukozasının da önemli oranda bakteri
içerdiùi gösterilmiütir (8-20). Kleessen ve ark, úBH
hastalarından cerrahi rezeksiyonla elde ettikleri
doku kesitlerinde, in situ hibridizasyon metoduyla
ülseratif kolit hastalarından alınan kolon örneklerinin %83’ünde, Crohn hastalarından alınan kolon
örneklerinin %25’inde, ileum örneklerinin %56’sında mukozal bakteri invazyonu gözlerken, kontrollerin doku örneklerinde bakteri invazyonu tespit etmemiülerdir (9). úBH’nın üiddeti arttıkça, mukozal
bakteri konsantrasyonunun yükseldiùi de bildirilmiütir (20).
Baüka çalıümalarda, adezyon özelliùi olan bazı invazif Escherichia coli suülarının ileum mukozasında
yoùun olarak bulunduùu gözlenmiütir (2-23).

Gastrointestinal floranın tüm üyeleri proinflamatuvar deùildir ve antiinflamatuvar özelliùi olanlar da
vardır. Probiyotik olarak kullanılan mikroorganizmaların çoùu, laktik asit yapan laktobasil ve bifidobakterlerdir. Bu bakteriler aslında normal mikrofloranın bir parçasıdır. Diùer daha az kullanılan
probiyotik mikroorganizmalar, Streptococcus, Escherichia coli, Bacillus ve Sacchoromyces suülarıdır.
‘Probiyotik’ler, "yeterli miktarlarda tüketildiùinde
konakçıya saùlık kazandıran yaüayan mikroorganizmalardır" (25). Probiyotikler, barsak mikroflorasının kompozisyonunun korunması için gereklidirler
ve gerçekte binyıllardır insan diyetinin bir parçası
olmuülardır.
Deneysel Çalıümalar
Bazı deneysel kolit modellerinde probiyotiklerin etkinliùi ortaya konmuütur. Bir dekstran sülfat sodyum (DSS) kolit modelinde, DSS öncesi 7 gün ve
DSS ile birlikte 7 gün verilen 3 lactobasil ve 2 bifidobakter suüunun, kolit aktivite indeksini ve mezanter lenf nodlarıyla karaciùere bakteri translokasyonunu anlamlı olarak azalttıùı bildirilmiütir
(26). IL-0 knockout fareler doùal ortamda spontan
olarak kolit geliütirirler. Probiyotik bakteri Lactobacillus salivarius 4338 suüu içeren fermente süt
ürünü ile beslenen IL-0 knockout farelerde, kolon
ve çekum inflamatuvar skorlarının kontrol grubundakine göre anlamlı olarak daha az olduùu, Peyer
plakları ve splenositlerde proinflamatuvar sitokin
yapımının anlamlı olarak azaldıùı saptanmıütır
(27).
Klinik Çalıümalar

Probiyotikler

Barsak mikroflorasının düzeltilmesinin en basit ve
etkin bir yolu saùlıklı insanların feçes süspansiyonlarının úBH hastalarına lavman yoluyla verilmesi
olabilir. Bu düüünceyle, Borody ve ark., ülseratif
kolitli 6 hastaya, parazit ve bakteriyel patojen taüımadıùı kanıtlanmıü saùlıklı kiüilerin feçes süspansiyonlarını, retansiyon lavmanı üeklinde uyguladıklarında tedavinin birinci haftasında ülseratif kolitin
bazı semptomlarının iyileütiùini, 4 ay sonra semptomların tam olarak düzeldiùini ve  ila 3 yıl izlenen bu hastalarda herhangi bir geleneksel ilaç
kullanmadan ülseratif kolitin klinik, kolonoskopik
veya histolojik bulgusunun saptanmadıùını bildirmiülerdir (28).

Barsak florasının normalleütirilmesinin bir baüka ve
muhtemelen daha güvenli yolu probiyotik tedavisidir. Probiyotiklerin barsak bakteri florasının deùiütirilmesinde güvenli bir seçenek olduùuna iliükin
klinik ve deneysel kanıtlar son yıllarda artmıütır.

Halen úBH tedavisinde probiyotiklerin kullanıldıùı
az sayıda klinik çalıüma bulunmaktadır, ancak
umut verici sonuçlar bildirilmektedir. Kontrolsüz bir
çalıümada ülseratif kolitli hastalarda remisyonun
sürdürülmesinde 3 bifidobakter, 4 laktobasil ve bir

‹BH’DA PROB‹YOT‹K TEDAV‹S‹
Bozulmuü barsak florası, antibiyotiklerle veya probiyotik tedavi ile restore edilebilir. Geniü spektrumlu antibiyotikler ülseratif kolit ve Crohn hastalıùının
seyrini olumlu yönde etkilemektedir. Antibakteriyel tedavinin etkinliùinde, hastalıktan sorumlu kilit
patojenin elimine edilmesi, bakterilerin sekretuvar
ürünlerinin azaltılması veya sekonder bakteri invazyonunun azaltılmasının rol oynayabileceùi
öne sürülmektedir (24).
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Streptococcus salivarius ssp. thermophilus suüu içeren bir probiyotik preparatının (VSL#3, CSL, útalya)
etkili olduùu saptanmıütır (29). Rembacken ve
ark., çift kör bir çalıümada ülseratif kolit hastalarında remisyona ulaüma, remisyonda kalma süresi
ve relaps oranı açısından patojen olmayan Escherichia coli suüu, Nissle 97 tedavisinin, mesalazin
tedavisi ile karüılaütırılabilir düzeyde olduùunu rapor etmiülerdir (30). Ishikawa ve ark. da, Bifidobacterium ile fermente edilmiü süt alan remisyondaki
ülseratif kolit hastalarında relaps oranının kontrol
grubundakinden anlamlı olarak daha az olduùunu saptamıülardır (3).
Daha yeni baüka bir çalıümada da ülseratif kolitte,
probiyotik tedavinin plaseboyla karüılaütırıldıùında, relaps oranını anlamlı olarak azalttıùı bildirilmiütir (32). Guslandi ve ark.’nın kontrolsüz çalıümalarında, steroid için uygun olmayan 25 ülseratif kolit hastasına mesalazin ile birlikte 4 hafta Sacchoromyces boulardii verilmiü ve çalıümayı tamamlayan 24 hastadan 7’sinin remisyona ulaütıùı gözlenmiütir (33). Bibiloni ve ark., geleneksel tedaviye
yanıt vermeyen ülseratif kolit hastalarının
%53’ünün 6 haftalık probiyotik preparatı VSL#3 tedavisi ile remisyona girdiùini bildirmiülerdir (34).
Poüit, ülseratif kolitte ileal-anal anastomozdan sonra, ileal rezervuarda geliüen nonspesifik inflamasyondur. Patogenezinde, intestinal mikroflora dengesindeki bozulmanın tetikleyici bir faktör olduùu
öne sürülmüütür (35). Poüitisli hastalarda kombine
probiyotik preparatı VSL#3’ün hastalık nüksünü
engellemekte plasebodan üstün olduùu gösterilmiütir (36). Ülseratif kolitte ileal poü-anal anastomozun ilk yılında poüitin engellenmesinde probiyotik
preparatı VSL#3, plasebo ile karüılaütırılmıü ve bir
yıllık takip sonunda VSL#3 ile tedavi edilen 2
(%0), plasebo alan 8 hastada (%40) (p<0.05) poüit
geliümiütir (37).

prednizolona eklenen probiyotiùin ek yarar saùlamadıùı, ancak remisyonun idamesinde umut verici olduùu görülmüü (39), bir baüka çalıümada 6 aylık dönemde remisyonun idamesinde, Sacchoromyces boulardii ve mesalazin kombine tedavisi,
mesalazin monoterapisine üstün bulunmuütur (40).
Prantera ve ark., ileo-çekal rezeksiyonlu hastalarda, postoperatif relapsın önlenmesinde probiyotik
bakteri Lactobacillus CC’nin terapötik etkinlik göstermediùini bildirmiülerdir (4).
Crohn hastalarında medikal olarak saùlanan remisyonun Lactobacillus ile sürdürülmesi randomize, plasebo-kontrollü ve  hastanın alındıùı bir diùer çalıümada deùerlendirilmiü, oral Lactobacillus
GG alımının 6 aylık dönem içinde relaps oranını
anlamlı olarak azaltmadıùı bildirilmiütir (42). Ancak bu çalıümayı tamamlayan sadece 5 hasta olması, sonuçların deùerini azaltmaktadır.

PROB‹YOT‹KLER‹N ‹BH’DA ETK‹
MEKAN‹ZMASI
Probiyotikler, úBH’da birden fazla mekanizmayla
etkili olabilirler. Barsaktaki mikrobiyolojik homeostazisi restore etmeleri, barsak mukozasında tutunma bölgeleri için rekabete girerek patojen mikroorganizmaların epitel hücrelerinden uzak kalmalarını saùlamaları, bakteriyosin olarak bilinen antimikrobiyal maddeler üretmeleri, barsak epiteli ve
mukoza immün sisteminde anti-inflamatuvar yolaùı uyarmaları vurgulanan en klasik özellikleridir
(3, 43).
Bakteriyel Translokasyonun Engellenmesi
Probiyotiklerin úBH ve deneysel kolit modellerinde
olumlu etkisinin bir mekanizması bakteriyel translokasyonu engellemek veya azaltmak olabilir.
Barsaùın doùal florası ve mukoza bütünlüùünün
korunmuü olması barsak lümenindeki patojen
bakterilere karüı organizmanın savunmasında en
önemli parametrelerdir. úBH’da bu savunma mekanizmalarının bozulması, bakteriyel translokasyona yol açar ve hastalık üiddetinin artmasına neden olur (44).

Rotterdam’daki Erasmus Medical Center’da 996 200 yılları arasında ileal poü-anal anastomoz yapılan 39 ülseratif kolit hastasına operasyondan hemen sonra fermente süt ürünleri içinde günlük Lactobacillus rhamnosus GG baülanmıü, 989-996
arasında opere edilen ve böyle bir tedavi almayan 78 hastanın takip sonuçlarıyla karüılaütırıldıùında, ilk poüitis epizodu riski Lactobacillus rhamnosus GG alanlarda anlamlı olarak daha az (3 yılda kümülatif risk %7’ye karüın %29, p=0.0) bulunmuütur (38).

Probiyotiklerin Salgıladıkları Ürünler

Crohn hastalıùında Escherichia coli Nissle 97 ile
yapılan kontrollü bir çalıümada, aktif hastalıkta

Diùer taraftan, kolitin engellenmesi veya iyileütirilmesinde probiyotiklerin salgıladıkları ürünlerin
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Deneysel kolit modellerinde mezenter lenf nodları,
karaciùer ve dalakta bakteriyel translokasyon
gösterilmiü (26, 44) kolon inflamasyonu ve bakteriyel translokasyonun yaygınlıùı arasında pozitif korelasyon saptanmıütır (44).
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katkısı olabilir. Bir deneysel kolit modelinde bir
bakteriyel fermentasyon ürünü olan kısa zincirli
yaù asidi butiratın lavman üeklinde verilmesi ile
kolon inflamasyonunun azaldıùı ve elektrolit absorbsiyonunun normalleütiùi gösterilmiütir (45).
Clostridium butyricum kültürlerinde yüksek miktarda kısa zincirli yaù asidi üretildiùi saptanmıütır. Sıçanlarda DSS ile uyarılan bir kolit modelinde,
Clostridium butyricum verilen grupta, makroskopik lezyonların daha az olduùu, kanlı diarenin önlendiùi bildirilmiütir (46).
Lokal úmmünoglobulin A (IgA) Sekresyonunun
Uyarılması
Nonpatojen bir maya olan Saccharomyces boulardii’nin sıçan incebarsaùında IgA sekresyonunu
uyardıùı (47); Lactobacillus GG’nin intestinal mukozada IgA ve diùer immunoglobulinleri salgılayan hücrelerin sayısını arttırdıùı, lokal interferon
(úFN) salınımını stimüle ettiùi (48), lenfoid hücrelere
antijen transportunu ve Peyer plaklarının antijenleri almasını kolaylaütırdıùı (48) ve aynı zamanda
Escherichia coli, streptokoklar, C difficile, Bacterioides fragilis ve salmonellaların çoùalmasını inhibe
eden antimikrobiyal maddeler ürettiùi (49) ortaya
konmuütur.
Sitokin Dengesi Üzerine Etki
úBH’da intestinal inflamasyon ve lezyonların oluümasında mukozal immün sistemin; ve inflamasyonun modülasyonunda sitokinlerin merkezi rolü
vardır. Deneysel olarak DSS ile uyarılan kolitin kronikleümesinde proinflamatuvar sitokinler tümör
nekroz faktör (TNF) ve IFN-gamma rol almaktadır
(50). Klinikte úBH hastalarından alınan biyopsilerde, IL-, IL-2, IL-6, IL-8, IFN-gamma ve TNF gibi proinflamatuvar sitokinler artarken, IL-4, IL-0 gibi antiinflamatuvar sitokinlerin baskılandıùı saptanmıütır (50).
Mukozada artan proinflamatuvar sitokin konsantrasyonu, barsak fibroblastlarından matriksi tahrip
eden enzimlerin aüırı miktarda salınmasına neden
olarak, mukozal bütünlüùünün kaybolmasına ve
ülserasyonlara yol açarlar (5). Aynı süreç, barsak
fibroblastlarından keratinosit büyüme faktörü gibi
epitel büyüme faktörlerinin de yapımına neden
olarak, kript hücrelerinde hiperplaziye sebep olur
(5).
Vasküler endotel büyüme faktörü (vascular endothelial growth factor, VEGF), permeabiliteyi artıran
bir anjiyojenik sitokindir. úBH hastalarında VEGF
serum düzeylerinin arttıùı gözlenmiütir (52-54).
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Dolaüımdaki VEGF’nin bugün bilinen iki kaynaùından biri periferik kan mononükleer hücreleri, diùeri inflamasyonlu kolon mukozasıdır (55-57). úBH
hastalarındaki periferik kan mononükleer hücrelerinde artmıü bulunan VEGF yapımını, IL-4’ün normal düzeye indirdiùi gösterilmiü (58) ve IBH’daki
azalmıü IL-4 düzeylerinin VEGF-aracılı mekanizmalarla patogenetik kaskada katkıda bulunabileceùi
öne sürülmüütür (58).
Proinflamatuvar yanıtın down-regüle edilmesi ve
sitokin paterninin düzeltilmesi ile mukozanın iyileütiùi ve barsak fonksiyonlarının normalleütiùine iliükin veriler bulunmaktadır. Örneùin, TNF-alfa antikorları ve IL-0 ile tedavi, intestinal inflamasyonu
düzeltmektedir (59-6).
Probiyotikler barsak mukozası ve sistemik sitokin
paternini module ederek úBH’nın iyileümesine katkıda bulunabilirler. Steidler ve ark., DSS ile kolit
uyarılan IL-0 (-/-) farelerde intragastrik verilen IL0-sekrete eden Lactococcus lactis’in kolit geliümesini önlediùini bildirmiülerdir (62). Probiyotik bakterilerin Th-2 yanıtını güçlendirdiùini destekleyen bir
klinik çalıüma, atopik çocuklarda yapılmıü ve oral
Lactobacillus rhamnosus GG tedavininin serum IL0 konsantrasyonunu anlamlı olarak arttırdıùı saptanmıütır (63).
Ayrıca, Lactobacillus casei Shirota diyetinin, fare
kronik kolitini iyileütirdiùi ve bunun kolon lamina
propria mononükleer hücreleri tarafından yapılan
IL-6 sentezindeki azalmayla birlikte olduùu saptanmıütır (64). Lactobacillus casei Shirota suüundan
izole edilen bir polisakkarid-peptidoglikan kompleksinin, lipopolisakkarid ile uyarılmıü fare kolon
lamina propria mononükleer hücreleri ve ülseratif
kolitli hastaların periferik kan mononükleer hücrelerinde IL-6 yapımını down-regüle ettiùi de gösterilmiütir (64).
Ülseratif kolitlilerde yapılan bir klinik çalıümada
ise, üç bifidobakter suüu içeren probiyotik preparatının TNF-alfa ve IL-beta ekspresyonu azalttıùı, IL0 ekspresyonunu artırdıùı bildirilmiütir (32). Pathmakanthan ve ark. bir in vitro çalıümada, ülseratif
kolitli hastaların kolon mukozasından izole edilen
makrofaj ve T-hücrelerinde, Lactobacillus plantarum’un IL-0 sentez ve sekresyonunu artırdıùını
saptamıülardır (65).
Probiyotik DNA’sı Yeterli mi?
Probiyotik bakterilerin úBH tedavisindeki etkinliùinin mekanizmasını açıklamak için son birkaç yılda
yapılan bazı çalıümaların sonuçları, önümüzdeki
137

dönemde önemli açılımlara neden olacak gibi görünmektedir. Bu çalıümalardan birinde probiyotiklerin antiinflamatuvar etkinliùi için oral yoldan
alınmalarının üart olmadıùı gösterilmiütir. Söz konusu çalıümada IL-0 knockout farelere 9 hafta süre
ile subkutan Lactobacillus salivarius 8 enjekte
edildiùinde, histolojik kolon inflamatuvar skorunun
kontrollerdekinden daha az olduùu saptanmıü, izole edilen splenosit kültürlerinde proinflamatuvar sitokin yapımının daha az, fakat transforming
growth factor beta düzeyinin yüksek bulunduùu
gözlenmiütir (66). Bir diùer çalıümada, bifidobakter
genomik DNA’sının saùlıklı gönüllülerden alınan
periferik kan mononükleer hücrelerinde antiinflamatuvar IL-0 sekresyonunu uyardıùı bulunmuütur
(5). Baüka bir çalıümada ise, probiotik VSL#3 ve E.
coli DNA’sının hem intragastrik, hem de subkutan
verilmesinin, DSS kolitinin üiddetini azalttıùı, ayrıca, kolit üiddetinin canlı olmayan gamma-ıüınlaması yapılmıü probiyotiklerle, canlı probiotiklerde-

ki kadar azaldıùı saptanmıütır (67). Yazarlar bu
bulgulara dayanarak probiyotiklerin koruyucu etkilerinin, metabolitleri vasıtasıyla veya kolona kolonize olmalarıyla deùil, doùrudan DNA’ları aracılıùıyla saùlandıùını, deneysel kolit üiddetini azaltmak için canlı mikroorganizmaların gerekli olmadıùını öne sürmüülerdir (67).

SONUÇ
úBH’nın tedavisinde probiyotiklerin etkinliùini oraya koyan klinik ve deneysel gözlemler yanında,
etkisiz olduklarının saptandıùı çalıümalar da bulunmaktadır. Bilgilerimizin önemli bölümü son 5
yılda yapılan araütırmalara dayanmaktadır. Probiyotik mikroorganizmalar tek tip özellik göstermemektedir ve úBH’nın da farklı alt grupları vardır.
Önümüzdeki yılları, úBH’nın alt gruplarının tedavisinde yarar saùlayan spesifik probiyotik suülarının
keüfedilmesi ve bunların klinikte kullanımı beklemektedir.
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