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o¤urt; sütün Lactobacillus bulgaricus ve
Streptococcus thermophilus taraf›ndan fermente edilmesiyle oluﬂan bir üründür. Yo¤urt üretiminde ço¤unlukla laktik asit üreten bakteriler (Lactobacillus ve Streptococcus türleri) kullan›l›r. Yo¤urt oluﬂtu¤unda her gram›nda ≥108 canl› mikroorganizma olmal› ve raf ömrü süresince de bu yo¤urt kültür bakterileri canl› ve aktif kalmal›d›r. Yo¤urt üretiminde kullan›lan Laktik Asit Bakterileri
(LAB)’nin düﬂük pH (yüksek asiditede) ve gastrointestinal kanalda canl› kalabilmeleri için normalde
gastrointestinal florada bulunan LAB türlerinden olmas› tercih edilir.
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Son y›llarda yo¤urt ve taﬂ›d›¤› LAB türlerinin sa¤l›kl› yaﬂam üzerine olumlu etkilerini ortaya koyan birçok çal›ﬂma gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Yo¤urdun laktoz intolerans›, kab›zl›k, diyare, inflamatuvar barsak hastal›¤›, alerji, kolon kanseri gibi rahats›zl›klar›n önlenmesinde ya da sa¤›lt›m›nda yararl› etkisi olabilece¤ini gösteren insan ve hayvan çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r (1, 2).
Yo¤urdun beslenmemizdeki önemi elbette süt ürünü
olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Yo¤urdun sindirimi
sütten daha kolayd›r. Bu nedenle tüketimi daha çok
tercih edilir. Yo¤urdun kimyasal yap›s›, sütün yap›s›na benzemekle birlikte laktik asit fermentasyonu
sürecinde sütün içerdi¤i maddelerde kimyasal de¤iﬂimler husule gelir. Sütün fermentasyonu sürecinde
laktoz içeri¤i azal›rken önemli miktarda laktik asit
husule gelir. Ayr›ca serbest peptidler, aminoaistler
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ve ya¤ asitleri oluﬂur. Yo¤urt üretilirken laktoz %2030 oran›nda bazen daha fazla azal›r. Yo¤urtta az
miktarda galaktoz (%0,2 - 1,3) ve ihmal edilebilecek
kadar da glukoz bulunur.
Geçen 10 y›lda insan baﬂ›na y›ll›k fermente süt
tüketimi (yo¤urt dahil)
Kg / Kiﬂibaﬂ›na / Y›ll›k
Ülke

Kg

Ülke

Kg

Çin

0.2

Yeni Zelanda

6.0

Venezüella

1.0

Arjantin

6.9

Meksika

1,6

USA

7.2

Brezilya

2.0

ﬁili

8.0

Tayland

2.0

Tunus

9.0

Güney Afrika

3.2

Türkiye

13.0

Ukrayna

4.0

Kore

13.0

Kanada

4.9

Japonya

14.2

Rusya

5.0

Avrupa Birli¤i

14.6

Tayvan

5.0

Norveç

16.6

Avustralya

5.7

H›rvatistan

13

Yo¤urdun yararl› etkisi kültürde kullan›lan LAB türüne ve suﬂuna göre de farkl›l›k gösterebilmektedir.
Yo¤urt tüketiminin gastrointestinal fonksiyonlar
üzerine olan yararl› etkisi barsak floras› üzerine olan
olumlu etkisinden kaynaklan›r. Yo¤urt hem do¤al
hem de kazan›lm›ﬂ barsak immün yan›t›n› güçlendirmektedir.
Yo¤urdun besin kalitesini belirleyen en önemli faktör, üretimde kullan›lan sütün kalitesidir. Sütün içerGüncel Gastroenteroloji 11/3

di¤i besin maddelerinin kalitesi ve kantitesi memelinin cinsine, türüne ve genetik özelliklerine ba¤l› oldu¤u gibi süt elde edilen hayvan›n yaﬂ›na, laktasyon
evresine, beslenmesine, mevsimsel faktörlere de
ba¤l›d›r. Yo¤urdun kalitesini, yararl›l›¤›n›, üretim
sürecindeki iﬂlemler, ›ﬂ›¤a maruz b›rak›lmas›, depolama ﬂartlar› gibi faktörler de etkilemektedir. Bunlar›n yan› s›ra yo¤urt üretiminde kullan›lan LAB suﬂlar›, fermentasyon ›s›s› ve süresi de yo¤urdun hem
kalitesi hem de yararl›l›¤› üzerine etkilidir.
Atalar›m›z›n besin kayna¤› yo¤urdun Türkler’in
elinde do¤arak onlarla birlikte dünyaya yay›ld›¤›n›
art›k herkes kabul etmek durumundad›r. Daha düne
kadar hiçbir toplum yo¤urdu Türkler kadar sevememiﬂtir. Yo¤urt laktoz, protein, ya¤, kalsiyum, fosfor,
magnezyum, çinkodan oldukça zengindir. LAB’lerinin yo¤urdun oluﬂumu sürecinde antibakteriyel, antitümoral, antikollesterolemik faktörler de üretti¤i bildirilmektedir.
Laktoz ve Beslenmedeki Önemi: Süt ve süt ürünlerindeki temel karbonhidrat laktozdur (Disakkarit).
Laktozun sütteki miktar› %4,4 ile %5,2 aras›ndad›r
(ortalama %4,7). Laktoz enerji kayna¤› oldu¤u kadar
yap›s›nda bulunan galaktoz da beyin dokusundaki
glikolipitlerin kayna¤›n› teﬂkil etmektedir.
Laktoz, aside dayan›kl› oldu¤undan midede hidrolize u¤ramadan ince barsaklara gelir. ‹nce barsaklarda
mukozadaki epitel hücrelerinin f›rçams› kenar›nda
bulunan laktaz enzimi (β-galaktosidaz) ile glukoz ve
galaktoz’a parçalan›r. Oluﬂan bu monosakkaritler
absorbe olur ve enerji kayna¤› olarak kullan›l›r. Laktozun hidrolizi yavaﬂt›r. Özellikle laktaz enzim yetersizli¤i olan toplumlarda (Türkiye’de laktaz yetmezli¤i yetiﬂkin popülasyonda %84’dür) hidroliz daha da yavaﬂt›r. Al›nan laktozun bir k›sm› kolona gelerek bakteriyel fermentasyona u¤rar ve laktik asit
gibi asitler, CO2, H2, metan gibi gazlar oluﬂur. Ortam›n pH’s› asit tarafa kayar böylece patojen mikroorganizmalar›n üremesi olanaks›z hale gelir. Ortam›n
asidik hale gelmesi asidofilik mikroorganizmalar›n
ço¤almas›n› kolaylaﬂt›r›r. Baz› araﬂt›r›c›lar pütrefaksiyon bakterilerinin bask›lanmas› sonucu otoentoksikasyonun önlenebilece¤ini ve yaﬂam süresinin de
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uzayabilece¤ine inanmaktad›r. Bu nedenle son y›llarda süt ve süt ürünlerinin beslenmede fazla yer almas› için önemli çaba gösterilmektedir.
Yetiﬂkinlerde laktaz yetmezli¤i s›k görülen bir durum olmakla birlikte emzirme döneminde bulunan
bebeklerin ince barsak epitelindeki f›rçams› kenarda
yeteri kadar laktaz enzim aktivitesi vard›r ve laktoz
kolayl›kla glukoz ve galaktoza parçalan›r. Bebek sütten kesildikten sonra bu enzim aktivitesi baz› toplumlarda süratle düﬂerken bat› toplumlar›nda bu enzim azalmas› görülmemektedir. Laktaz yetmezli¤i
olan toplumlarda süt (200-300 cm3’den fazla) içildi¤i zaman laktoz bol miktarda kal›n barsa¤a geçer.
Kal›n barsakta bakteriyel b-galaktosidaz ile parçalan›r, k›sa zincirli ya¤ asitleri, CO2, H2, Metan husule
gelir. Bu insanlarda kar›n a¤r›s›, gaz, ﬂiﬂkinlik, ishal,
bulant› gibi yak›nmalar görülür. Bu insanlar sütü yeterince tolere edemezler. Bu kiﬂilere laktoz intolerant
denir.
Yo¤urdun oluﬂmas› sürecinde sütteki laktozun %2030’u fermentasyona u¤rayarak glukoz ve galaktoz
aç›¤a ç›kar. Aç›¤a ç›kan glukoz da fermentasyon ile
laktik aside dönüﬂür. Yo¤urt oluﬂum sürecinde laktoz azalmakla birlikte yo¤urdun kalitesini artt›rmak
için süt tozu ile süt içeri¤i zenginleﬂtirildi¤i için yo¤urt laktozdan zengindir, fakat buna ra¤men laktoz
intolerans› olanlar yo¤urdu daha iyi tolere edebilmektedirler. Bu, yo¤urtta bulunan bakterilerin sindirim kanal›nda da aktivitelerine devam etti¤ini, enzimatik aktiviteleriyle de laktozu parçalad›klar›n› düﬂündürmektedir. Süt ile olgular›n %80’inde diyare vs
görülürken yo¤urt ile %20’sinde semptom oluﬂtu¤u
ortaya konmuﬂtur. Bizim gibi laktaz yetmezli¤inin
yüksek s›kl›kta görüldü¤ü toplumlarda fermente süt
ürünlerinin (yo¤urt vs) tüketimi özendirilmelidir.
Laktaz yetmezli¤i konjenital veya kazan›lm›ﬂ olabilir. Konjenital yetmezlik Asya, Afrika, Güney Amerika, Ortado¤u ve Amerikan zencilerinin 3/4’ünde görülür. Kazan›lm›ﬂ laktaz yetmezli¤i ise çocuk ve yetiﬂkinlerde gastrointestinal hastal›klar (mukozal) sonucu ortaya ç›kar. Ülkemiz de konjenital laktaz yetmezli¤i yüksek olan (%84) ülkeler aras›ndad›r.
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Yetiﬂkinlerde Laktoz Malabsorbsiyonu
Ülke

Laktoz ‹ntolerant (%)

Amerika Beyaz

7-15

Amerika Zenci

70-75

Afrika Zenci

97-100

Afrika Di¤erleri
Avrupa
Kuzey Avrupa

63
10-20
6

Almanya

6-23

Avustralya

15-25

‹talya

56-85

Yunanistan

56-75

M›s›r

60-90

Yahudi

60-80

Meksika

70-80

Fransa
Macaristan

24
37

Çin

65-98

Japonya

50-92

Türkiye

80-84

Hamilton LH. Breath Tests 1998

Yo¤urtta Bulunan Proteinin Beslenmedeki Önemi:
Modern tesislerde üretilen yo¤urtlar›n protein içeri¤i
sütten zengindir. Yo¤urt üretim sürecinde süte ya¤s›z süttozu ilave edildi¤inden yo¤urt protein için iyi
bir kaynakt›r. Sütün fermentasyonu sürecinde proteinler de etkilenir. Bu nedenle serbest aminoasit içeri¤i yo¤urtta artm›ﬂt›r (özellikle prolin ve glycin). Yo¤urt proteolitik enzim aktivitesini ve peptidaz aktivitesini raf ömrü süresince de muhafaza etti¤inden serbest aminoasit konsantrasyonu katlan›r. Lactobacillus bulgaricus’un proteolitik aktivitesi Streptococcus
thermophilus’tan daha fazlad›r. Fermentasyon sürecinde kazeinin koagüle olmas› dijesyonunu kolaylaﬂt›r›r.
Yo¤urttaki Lipit’in Beslenmedeki Yeri: Fermentasyon sürecinde lipaz aktivitesi ile çok az miktarda serbest ya¤ asidi teﬂekkül eder. Yo¤urt üretildi¤i sütten
çok daha fazla konjuge linoleik asit içerir. Fazla miktarda fermente süt ürünü tüketilirse insanda adipoz
dokuda konjuge linoleik asit artmaktad›r. Konjuge linoleik asidin immunostimülatör ve antikarsinojenik
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etkisi (kolon Ca, meme Ca) oldu¤u bildirilmektedir.
Yo¤urt normal ya¤l› üretilebildi¤i gibi az ya¤l›, normal ya¤l›, fazla ya¤l› veya ya¤s›z da üretilebilir.
Yo¤urttaki Mineraller: Yo¤urt mükemmel bir protein kayna¤› oldu¤u gibi mükemmel bir kalsiyum ve
fosfor kayna¤›d›r. Yo¤urttaki düﬂük pH nedeniyle
kalsiyum ve magnezyumun ço¤u iyonik ﬂekildedir.
Kalsiyum kemik yap›m› ve mineralizasyonunda temel rolü oynar. Kalsiyum gereksinimi büyüme periodunda, gebelikte ve emzirmede artar. Menopoz
sonras› kad›nlar›n kalsiyum almas› azald›¤›ndan
postmenopozal dönemde osteoporozdan korunmak
için kalsiyumdan zengin yo¤urt ile beslenilmesi gerekir. Laktoz kalsiyum absorbsiyonunu artt›r›rken,
fiber azaltmaktad›r. Yo¤urdun düﬂük pH’› diyetteki
phytic asidin kalsiyum absorbsiyonu üzerine olan inhibitör etkisini azaltmaktad›r. Kalsiyum absorbsiyonunda (duodenum-proximal jejunum) D vitamini
major rolü oynar. Baz› ülkelerde süt ve çocuk ürünleri D vitamini ile zenginleﬂtirilmektedir. Yo¤urt ise
D vitamini ile zenginleﬂtirilmemektedir.
Yo¤urt non-fermente süt ürünlerinden daha çok
oranda kemik mineralizasyonuna katk›da bulunmaktad›r. Bu, yo¤urttaki kalsiyumun bioyararl›l›¤›n›n
daha yüksek oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Yo¤urt üretim teknolojilerindeki modernleﬂme ve bilimsel geliﬂim; kullan›lan sütün, ya¤, protein, laktoz
içeri¤ini azaltabilmektedir. Ayr›ca laktozu hidrolize
edilmiﬂ sütten yo¤urt elde edilmesi de bir seçenek
olarak uygulanmaktad›r. Saccharomyces lactis’den
elde edilen laktaz (beta-galaksidaz), 30 derecede 2
saatte laktozun %90-95’ini hidrolize etmektedir. Bu
enzim süte 0,3 gram/litre oran›nda konur. Bu süt yo¤urt üretiminde kullan›l›r. ‹stenirse laktozu k›smen
hidrolize olmuﬂ (%50-80) süt te kullan›labilir.
Yo¤urt tüketimini artt›rmak için devaml› alternatif
ürünler piyasaya sürülmektedir. Meyvelisinden tatl›l›s›na kadar her çeﬂit ürün tüketime sunulmuﬂtur.
Tercihen kalorisi düﬂük tatland›r›c›lar kullan›lmaktad›r. Sükroz’un yerine genellikle sorbitol tercih edilmektedir. Sorbitol alt› karbonlu ﬂeker-alkolüdür. Armut, kiraz, çilek, erik ve elmada az miktarda bulunur. Sorbitol 3,8 kcal/gram kalori sa¤lar. Sorbitol 40Eylül 2007

60 gram/gün veya bir defada 15 gram al›n›rsa laksatif etkisi ortaya ç›kar. Son zamanlarda sükroz ve glukozun yerine früktoz da kullan›lmaktad›r. Früktoz
sükroza göre %150 kadar tatl›d›r, glükoz ise sükroza
göre %74 daha tatl›d›r.
Özellikle aﬂ›r› sükroz ve glukoz tüketilen ülkelerde
alternatif tatland›r›c›lar kullan›labilir. Aﬂ›r› sükrozun
koroner kalp hastal›¤› için risk faktörü oldu¤u ileri
sürülmektedir. Sorbitol ve fruktoz diabetik hastalar
taraf›ndan daha iyi tolere edilmektedir. Çünkü intestinal absorbsiyonlar› sükroz ve glukozdan daha yavaﬂt›r.
Sorbitolün tatland›r›c›l›¤› sükrozun %60’› kadard›r.
Früktoz ve sorbitol diyabetiklerde günde 60 grama
kadar önerilebilir.
Glukoz – Fruktoz ve Sorbitol’ün ‹ntestinal Absorbsiyonu
30 dakikada ‹ntestinal Absorbsiyon
Karbonhidrat

Glukoz

Verilen Doz
(mg)

%

257

21,

Glukoz ile
mukayese
edildi¤inde %
100

Fruktoz

253

9,1

41

Sorbitol

247

8,1

36

YO⁄URDUN BARSAK FONKS‹YONLARI
ve SA⁄LIK ÜZER‹NE OLAN YARARLI
ETK‹LER‹
Barsak Floras› Üzerine Etkisi: Laktik Asit Bakterileri normalde hem ince barsak hem de kolon floras›nda bulunur. Non patojenik olan bu bakteriler barsak
mukozas›nda kolonize olarak patojen mikro-organizmalar›n invazyonuna mani olurlar. Laktik Asit Bakterileri barsak koﬂullar›na adapte olarak gastrointestinal sistemde yaﬂamlar›n› sürdürebilmektedirler. Fakat Laktik Asit Bakterilerinin canl› kalabilmeleri,
pH, dijestif enzimlerden ve safra tuzlar›ndan etkilenmektedir. Laktik Asit Bakterilerinin gastrointestinal
ortamda canl› kalabilme yetenekleri türe göre farkl›l›k gösterebilmektedir (3, 4).
Bifidobacterium’un dört suﬂu (B. infantis, B. bifidum, B. adolescentis, B. longum) karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› zaGG

man, B. longum’un mide asidine daha rezistant oldu¤u görülür. Bifidobacterium animalis’in ise insanda
intestinal transit süresinde canl› kalabilme oran›n›n
yüksek oldu¤u bildirilmiﬂtir.
S. thermophilus, L. bulgaricus ve Lactobacillus casei
ile fermente edilmiﬂ yo¤urt ile beslenen çocuklarda
mikroflora üzerine yo¤urdun etkisi araﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂmada Lactobacilluslar artarken, total anaerob, Bifidobacteria, Bacteroides, Enterobacteria etkilenmemiﬂtir (23).
Bir baﬂka çal›ﬂmada ise atrofik gastritis, hipoklorhidrili genç olgularda yap›lm›ﬂ; Lactobacillus gasseri
gastrointestinal transit boyunca canl› kal›rken L. bulgaricus ve S. thermophilus vitalitesini koruyamam›ﬂt›r. Bifidobacterium türlerinin sindirim kanal› boyunca canl› kalabildi¤i ve feçesten üretilebildi¤i görülmektedir. Bifidobacterium’un al›m›na son verildikten bir hafta sonra bile gaitada bakteri tespit edilmektedir.
Yo¤urdun ‹mmun Sistem Üzerine Etkisi: A¤›z yoluyla al›nan patojenlere karﬂ› ilk savunma hatt› olarak rol oynayan gastrointestinal sistem mukoza lenfoid dokusudur (GALT= Gut Associated Lymphoid
Tissue (GALT). Laktik Asit Bakterileri kolonizasyonlar› sürecinde GALT ile olan etkileﬂimleri sonucu immun sistemi güçlendirmektedirler. Laktik Asit
Bakterilerinin antibakteriyel ve immun regülatuvar
aktivitelerini göstermede katk›da bulunan birçok
faktör vard›r.
a. Düﬂük pH oluﬂmas›
b. Organik Asitler
c. CO2
d. Hidrojen Peroksit
e. Bacteriosin’ler, Ethanol, Diacetyl
f. Yaﬂam alan› için rekabete girmeleri vs.
G‹S oldukça kompleks bir immun sisteme sahiptir.
GALT’›n “inductive” ve “effector” bölgeleri vard›r.
Yo¤unlukla terminal ileumda bulunan peyer plaklar›
geniﬂ lenfoid folliküllerden oluﬂur. Mukozal adaptiv
immun sistemin “effector” komponenti ise sekretuvar lgA’d›r. Sekretuvar lgA humoral immun yan›t›n
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temel immunglobulinidir. Do¤al savunma sistemi
(innate) ile birlikte mukozay› mikrobiyal antijenlere
karﬂ› korurlar.
Sa¤l›kl› kiﬂilerde sekretuvar lgA patojenik bakterilerin barsakta kolonizasyonuna mani oldu¤u gibi patojenik antijenlerin mukozal penetrasyonuna da mani
olur. Vücudumuzdaki plasma hücrelerinin en az
%80’i ince barsak boyunca lamina propriada bulunur
(lgA salg›larlar). lgA bünyemizde en çok salg›lanan
immunglobulindir. lgA salg›lanmas› için normal barsak mikrofloras›n›n bulunmas› gerekir. Çünkü lgA
antijenik uyar›ya yan›t olarak salg›lanmaktad›r. Lamina propriadaki B hücrelerinin lgA salg›layan plasma hücrelerine nas›l dönüﬂtü¤ü burada barsak floras›n›n etkisinin ne oldu¤u aç›kça bilinmemektedir.
Fakat B hücreleri aktive edilerek lgA sekrete edebilen plasma hücrelerine dönüﬂmektedir.
Laktik Asit Bakterilerinin gastrointestinal immun
sistemin uyar›lmas›nda ve regülasyonunda önemli
bir faktör oldu¤u kabul edilmektedir. Oral olarak L.
acidophilus ve L. casei al›nmas› ve yo¤urt ile beslenme farelerde hem lgA sentezinde hem de lgA sekrete eden hücrelerin say›s›nda art›ﬂa neden olmaktad›r.
Fermente süt ürünleri (yo¤urt) ile beslenenlerde lgA
sekresyonu artmaktad›r.
Makrofajlar do¤al savunma sisteminin bir parças›
olarak barsakta immun cevab›n verilmesinde çok
önemli rol oynar. Makrofajlar bakteriyel invazyona
karﬂ› ilk non-spesifik savunma hatt›n› oluﬂtururlar.
L. casei ve L. acidophilus peritoneal makrofajlar›n in
vivo ve in vitro aktivitesini artt›rm›ﬂt›r. IL-Iβ ve Tümör Nekrozis Faktör (TNF-α) baﬂl›ca makrofajlardan salg›lan›r.
T lenfositleri s›kl›kla iki kategoriye ayr›l›r. Tip1
(Th1) ve Tip 2 (Th2) helper T hücreleri. Th1 aktive
edildi¤i zaman Interferon γ (IFNγ) ve IL-2, Th2 hücreleri uyar›ld›¤› zaman ise IL-4, IL-5, IL-6 ve IL-10
salg›lan›r. Th1 sitokinler “cell-mediated immunity”yi artt›r›rlar, Th2 sitokinler hümoral immuniteyi artt›r›rlar. Interferon γ di¤er sitokinlerin indüklenmesinde ve makrofaj, “natural killer cell” aktivasyonunda kritik rol oynar.
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Yap›lan birçok çal›ﬂma yo¤urt veya Laktik Asit Bakteri al›nmas›yla birçok sitokinin aç›¤a ç›kmas›n›n
düzenlendi¤ini ortaya koymuﬂtur. Bunlar IL-Iβ, IL6, IL-10, IL-12, IFN-γ ve TFN-α Yo¤urt bakterileri
(S. thermophilus, L. bulgaricus) invitro kültür sistemlerinde insan lenfositleri kullan›ld›¤›nda IFN-γ
art›ﬂ› ortaya ç›kmaktad›r. Canl› S. thermophilus ve
L.bulgaris’i canl› içeren yo¤urt ta benzer etkiyi yapmaktad›r.
Yo¤urt tüketimi gastrointestinal sistemde sitokin teﬂekkülünü düzenlemektedir.
Sitokinler immun fonksiyonlar›n düzenlenmesinde
farkl› roller oynamakla birlikte baz› sitokinler IL-Iβ,
IL-6 ve TNF-α pro-inflamatuvar olup inflamatuvar
durumlarla birlikte (Crohn, ülseratif kolitis) oldu¤u
görülür.
L. acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus delbruecki’nin 2 chemokin üzerine (Rantes ve
IL-8) supressif etkisi oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bu kemokinler normal immün fonksiyonlar için gereklidir.
Bu kemokinlerin inflamasyon durumlar›nda artmas›
inflamasyonu alevlendirmektedir. Yo¤urdun immun
sistemin güçlenmesi ve immun yan›t›n düzenlenmesinde etkin oldu¤u görülmektedir.
Yo¤urdun Barsak Fonksiyonlar› Üzerine Etkisi: Yo¤urt baz› çal›ﬂmalarda barsak transit zaman›n› k›saltmakta ve kronik kab›zl›kta etkili olmaktad›r. Özellikle yaﬂl›larda muntazam yo¤urt tüketimi barsak
fonksiyonlar›n› normalleﬂtirmektedir. Yo¤urt kültüründe kullan›lan bakterinin türüne ve suﬂuna göre de
etkinin farkl› olabilece¤i hat›rda tutulmal›d›r.

GASTRO‹NTEST‹NAL S‹STEM HASTALIKLARI ve YO⁄URT
Enfeksiyöz diyareler: 20. yüzy›l›n baﬂlar›ndan beri
ishalli olgularda fermente süt ürünleri kullan›lm›ﬂt›r.
Antibiyotiklerin olmad›¤› periodda bu fermente süt
ürünleri etkinliklerini kan›tlam›ﬂlard›r. Günümüzde
özellikle probiyotik içeren fermente süt ürünleri viral
ve bakteriyel diyarelerde kullan›lmaktad›r. Koruyucu etkilerinin daha ön planda oldu¤u görülmekle birlikte sa¤›lt›mda da verilmektedir. Antibiyoti¤e ba¤l›
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diyarelerin önlenmesinde laktik asit bakterilerinin etkinli¤ini gösteren çal›ﬂmalar mevcuttur. Yo¤urt,
benzer fermente süt ürünleri gibi profilaktik ve iyileﬂtirici özellikleri ile dikkati çekmiﬂtir.
Enfeksiyöz hastal›klar 21. yüzy›lda da insanlar için
çözümlenmesi gereken en önemli sorunlar›n baﬂ›nda
yer almaktad›r. Shigella, Vibrio cholera, patojenik
Esherichia coli, Campylobacter, ROTA viruslar gibi
patojenik mikroorganizmalar geliﬂmekte olan ülkelerde neden olduklar› gastrointestinal hastal›klar nedeniyle en s›k ölüm sebebidirler. Geliﬂmiﬂ ülkelerde
de önemli sa¤l›k problemleri aras›ndad›r. Besin kaynakl› enfeksiyonlardan Salmonella, Campylobacter,
Enterohemoragic coli 0157 hala önemli bir problemdir.
Türkler yo¤urdu beslenmeleri için kulland›klar› gibi
çeﬂitli gastrointestinal rahats›zl›klar›n sa¤alt›m›nda
da kullan›lm›ﬂlard›r. Bu durumdan haberdar olan
Frans›z Kral› I. Fransuva y›llard›r çekti¤i barsak hastal›¤› nedeniyle Kanuni Sultan Süleyman’a baﬂvurmuﬂ ve yard›m istemiﬂtir. Kanuni hekimlerinden birini Fransa’ya Kral› tedavi etmek üzere gönderir. Bu
hekim keçisiyle birlikte Paris yolunu tutar. Orada keçiden elde etti¤i süt ile yo¤urt üretir. Kral yo¤urt kürü ile iyileﬂir. Kral›n iyileﬂmesi ile yo¤urt Paris’te
popüler hale gelir. Frans›zlar yo¤urdun tad›n› be¤enmedi¤i için yo¤urdun saltanat› Paris’te çok k›sa olur.
Yo¤urt ve yararlar› üzerine ilk bilimsel yaklaﬂ›m Rus
bilim adam› Metchnikoff taraf›ndan yap›l›r. Kafkas
ve Balkanlarda yüz yaﬂ›n üzerinde insanlar›n yaﬂad›¤›n› fark eden bu bilim adam› bu insanlar›n fermente süt ürünlerini çok fazla tükettiklerini tespit eder.
Bunun üzerine Metchnikoff 1903’de yo¤urt tüketiminin insan ömrünü uzatt›¤›n› bildirir. Ona göre barsakta kalevi ortamda yaﬂayan mikroorganizmalar ç›kard›klar› toksinlerle dokular› yavaﬂ yavaﬂ zehirleyerek bünyeyi çökertmekteydiler. Sürekli yo¤urt yenildi¤i zaman laktik asit bakterileri ile barsak pH’› asit
tarafa geçmekte ve pütrefaksiyon (bozuﬂma) bakterilerinin ço¤almas› inhibe olmaktayd›. Ona göre kokuﬂma durunca otoentoksikasyon da durmaktayd›.
Yap›lan baz› çal›ﬂmalar yo¤urt bakterilerinin (Lactobacillus delbrueckii subsp., Bulgaricus, Streptococcus thermophilus) mide ve duodenum içeri¤inden etGG

kilenmeden barsaklara geçebilece¤ini ortaya koymuﬂtu. Fakat yap›lan di¤er birçok araﬂt›rma ise yo¤urt bakterilerinin mide asidi, duodenum içeri¤inde
bulunan enzimler, safra vs.den etkilenerek vitalitesini kaybetti¤ini ve barsaklara ulaﬂamad›¤›n› göstermektedir. En az›ndan baz› olgularda sürekli yo¤urt
tüketimi ile yo¤urt bakterilerinin barsaklara canl›
olarak ulaﬂ›p kolonize olabilece¤ini ortaya koyan veriler de vard›r. Bu bakterilerin barsakta kolonize olarak yararl› floran›n oluﬂmas›na katk›da bulundu¤u
düﬂünülmektedir (9).
Yo¤urdun Antimikrobial Özelli¤i: Yo¤urdun baz›
hastal›klara karﬂ› hem koruyucu hem de tedavi edici
özelli¤i oldu¤u bildirilmektedir. Bir fermentasyon
ürünü olan yo¤urdun oluﬂumunda aç›¤a ç›kan laktik
asit yo¤urdun zararl› mikroorganizmalar taraf›ndan
bozuﬂmas›na izin vermez (Corinobacterium diphteria, Salmonella paratyphi, Shigella dysenteria, Brucella abortus, Bacillus subtilis, Streptococcus fecalis,
E. coli, Pseudomonas). Bunda pH’›n düﬂmesi ve laktik asit’in etkisi yan›s›ra yo¤urt bakterilerinin sentezledi¤i antimikrobial faktörlerin de rolü vard›r.
Baz› süt asidi bakterilerinin antibiyotik üretti¤i bilinmektedir. L. bulgarius, L. acidophillus, “Acidophilin
ve Lactocidin” üretirken L .plantarum “Lactolin” antibakteriyel ajan üretmektedir (5, 22).
Diyare özellikle çocuklarda görülmesi bak›m›ndan
bir dünya sorunudur. 20. yüzy›l›n baﬂ›ndan beri fermente süt ürünlerindeki canl› bakterilerin diyareli olgularda yararl› oldu¤u gibi bu hastal›klardan korudu¤una dair de bir düﬂünce vard›r. Lactobacillus suﬂlar›n›n çocuklarda görülen diyarelerde etkili oldu¤u
kontrollü çal›ﬂmalar ile de ortaya konmuﬂtur. Daha
sonra çocuklarda görülen viral diyarelerde B. bifidum ve S. thermophilus içeren bebek içeceklerinin
etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir.
(Akut diyarelerden Rotaviral diyarelerde, Lactobacillus rhamnosus GG suﬂu, L. reuteri, Bifidobacterium Bb12, S. thermophilus etkili bulunmuﬂtur. Antibiyoti¤e ba¤l› diyarelerde; Lactobacillus rhamnosus
GG, Saccharamyces boulardi, Enterococcus faecium
SF68 etkilidir. L. rhamnosus GG suﬂu turist diyarelerinde de etkilidir.)
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Laktik Asit Bakteri türlerinin antibiyoti¤e ba¤l› diyareleri hem önledi¤i hem de tedavi etti¤ini gösteren
çal›ﬂmalar birbirini izlemiﬂtir (Lactobacilli suﬂlar› ve
Bifidobacteria). Laktik Asit Bakterileri intestinal floray› dengeleyerek, entoristlere tutunarak patojenlerin
kolonizasyonuna yer b›rakmayarak, patojenlere karﬂ› mukozal lgA sentezini ve sekresyonunu artt›rarak
yan›t oluﬂmas›n› sa¤layarak görev yaparlar (11).
Kolon Kanseri: Amerika Birleﬂik Devletleri’nde
hem kad›n hem de erkeklerde konulan kanser tan›lar›nda ikinci s›rada yer almaktad›r. Kansere ba¤l›
ölümlerin de ikinci s›ras›nda kolon Ca bulunmaktad›r. Kolon kanseri için risk faktörleri: 1) Genetik faktörler 2) Çevresel faktörler olmakla birlikte kolon
kanseri geliﬂiminde diyete ait faktörler ile kolon epiteli ve flora aras›ndaki etkileﬂimler merkezi rol oynamaktad›r.
Kolon kanseri normal epitelden, hiperplaziye, adenoma, karsinoma ve metastaza kadar birçok evrede
geliﬂmektedir. Kolon kanserinin geliﬂiminde farkl›
evrelerde rolü olan genlerin belirlenmesinde önemli
yol al›nm›ﬂt›r.
Son y›llarda diyet ve kolon kanseri aras›nda bir iliﬂkinin olup olmad›¤› konusunda yo¤un araﬂt›rmalar
yap›lmaktad›r. Elde edilen epidemiyolojik veriler
kolon kanseri ile diyet aras›nda bir iliﬂkinin oldu¤unu düﬂündürmektedir. 1) Artm›ﬂ kolon Ca riski ile
diyet faktörleri; aﬂ›r› ya¤, aﬂ›r› protein, et tüketimi,
aﬂ›r› kalori al›m›, ileri yaﬂ 2) Kolon Ca riskini azaltan faktörler; lifli (fiber) diyet, sebze, meyveler, A
(Beta-Karoten), C, D, E vitaminleri, kalsiyum, laktik
asit bakterileridir.
Kolon kanserinde rol oynayan diyetsel faktörler (diyet bileﬂenlerinden baz›lar›) inisiyatör (baﬂlat›c›) ve
promotör (ilerletici) olarak rol oynayabilirler. ‹nisiyatörler DNA hasar›na rol açabilecek genotoksik bileﬂiklerdir. Genotoksik ajanlar mutajen olduklar› için
karsinojen olarak kabul edilirler. Kolonda üretilen ve
diyet orijinli bileﬂiklerin metabolizmas›ndan aç›¤a
ç›kan serbest radikaller de genotoksititeye katk›da
bulunurlar.
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Promotörler genotoksik de¤ildir ve genlere zarar
vermez. Fakat hücre ço¤almas›n› indüklemektedirler. Hücre ço¤almas› h›zlan›nca genotoksik ajanlara
da duyarl›k artmaktad›r. Ya¤›n iyi bir tümör promotörü oldu¤u bilinmektedir. Diyetle al›nan ya¤ primer
safra asitleri salg›lanmas›n› artt›rmaktad›r. Kolona
gelen primer safra asitlerinden bakteriyel metabolizma ile sekonder safra asitleri oluﬂur bunlar da promotör etki gösterirler. Fiberden zengin diyetin sekonder safra asitlerinin oluﬂumunu azaltt›¤›, kalsiyumun da epitel hücrelerini sekonder safra asitlerinin
sitotoksik etkisinden korudu¤u düﬂünülmektedir.
Laktik Asit Bakterilerinin kolonda prokarsinojenlerin karsinojenlere dönüﬂmesinde rol oynayan fekal
enzimlerin aktivitesini azaltt›¤› görülmektedir. Ayr›ca Laktik Asit Bakterileri mutajenik aktiviteyi de
azaltmaktad›r. Bunu mutajenik bileﬂikleri ba¤layarak ya da inaktive ederek gerçekleﬂtirmektedir. Fermente süt ürünlerinin safra asit düzeylerini azaltt›¤›n› gösteren çal›ﬂmalar vard›r.
Hayvan çal›ﬂmalar› probiyotik bakterilerin hem kanser geliﬂimini önleyebilece¤ini hem de geliﬂmiﬂ kanserin de büyümesine mani olabilece¤ini ortaya koymaktad›r. Probiyotiklerin prebiyotiklerle birlikte verilmesinin daha da etkili olabilece¤ini gösteren hayvan çal›ﬂmalar› sonuçlar› da bulunmaktad›r.
Normal yo¤urdun (L. bulgaricus, S. thermophilus)
konakç›da CD4 T hücrelerini artt›rarak mukozal immun sistemi güçlendirdi¤i, lgA salg›lanmas›n› artt›rd›¤› ayr›ca hücre apopitozunu artt›rd›¤› bildirilmektedir (16).
Kolon kanseri ve fermente süt ürünleri tüketimi aras›nda negatif bir iliﬂkinin oldu¤unu epidemiyolojik
çal›ﬂmalar ortaya koymuﬂ olmakla birlikte bu konuda yeni çal›ﬂmalara gereksinim vard›r.
L. acidophilus ve L. gasseri ile yap›lan çal›ﬂmalarda
fekal nitroredüktaz, azoredüktaz, β-glukuronidaz enzim aktivitesinin azald›¤› insanlarda gösterilmiﬂtir.
Yo¤urt ile beslenenlerde de prokarsinojenleri karsinojenlere çeviren bu enzimlerin azald›¤› görülmektedir.
‹nflamatuvar Barsak Hastal›¤›: ‹nflamatuvar Barsak
Hastal›¤› terimi baz› immun arac›l›kl› kronik gastroEylül 2007

intestinal hastal›klar için kullan›lmaktad›r. Bu kronik
hastal›klar ülseratif kolitis ve Crohn hastal›¤›d›r. Ülseratif kolitiste kolon ve rektum hastal›¤a kat›l›rken,
Crohn’da tüm gastrointestinal kanal hastal›¤a kat›labilmektedir. Bugünkü bilgilerimize göre kronik inflamasyon genetik yatk›nl›¤› olanlarda gastrointestinal kanal floras›nda bulunan bakterilere veya onlara
ait antijenlere karﬂ› anormal immunolojik yan›t sonucu oluﬂmaktad›r. Normal dost (arkadaﬂ) floradaki
baz› mikroorganizmalara tolerans›n kayboldu¤unu
gösteren veriler mevcuttur. Benzer genetik yatk›nl›k
farkl› bakteriyel antijenlere farkl› yan›t oluﬂturarak
farkl› hastal›k bulgular›n›n ortaya ç›kmas›na neden
olmaktad›r.
Kronik ‹nflamatuvar Barsak Hastal›¤› özellikle bakteriyel floran›n zengin oldu¤u ve bakteriyel stazisin
oldu¤u kolon ve terminal ileumda görülmektedir. Bu
hastal›klar›n etyolojisi bilinmemekle birlikte barsak
floras›n›n önemli rolü oldu¤u düﬂünülmektedir. Hayvan deneyleri özellikle Crohn hastal›¤›n›n oluﬂmas›
için mutlaka barsak floras›n›n olmas› gerekti¤ini ortaya koymaktad›r. Crohn hastal›¤›nda spesifik bakteriyel antijenlere ve otoantijenlere karﬂ› tolerans bozulmuﬂtur. 1) Oligomannanlara karﬂ› antikor yan›t›
vard›r. (Anti – Saccharomyces cerevisiae; ASCA) 2)
Escherichia coli’nin d›ﬂ membran protein-C (AntiOmpC) ve Pseudomonas fluorescens’›n Crohn ile
iliﬂkili proteinine karﬂ› antikor yan›t› (Anti Ca related bacterial sequence I2) vard›r. 3) Nükleer antijenlere karﬂ› da antikor yan›t› (Perinuclear antineutrophil cytoplasmic antibody; pANCA) vard›r (12, 13).
Crohn hastal›¤›nda yüksek ASCA serum seviyelerinin ciddi hastal›k seyri ve fibrostenotik, internal fistülüzasyon gibi komplikasyonlar ile seyri gösterdi¤i
bildirilmektedir. Buna karﬂ›l›k pANCA’n›n ise daha
benign bir seyri gösterdi¤i bildirilmektedir. Komplikasyonlar›n ç›kmas›nda hastal›¤›n yaﬂ›n›n önemi
yoktur, immunoloik yan›t›n derecesinin önemi vard›r.
‹nflamatuvar Barsak Hastal›¤›nda konakç› ile çevre
aras›ndaki iliﬂki bozulmuﬂtur. Luminal bakteriyel
antijenleri tan›makta ve de¤erlendirmekteki normal
mekanizma bozulmuﬂtur.
GG

Normalde sa¤l›kl› mukozal bariyer hem normal barsak floras›na hem de patojen mikroorganizmalara
karﬂ› ilk savunma mekanizmas›d›r. ‹nflamatuvar barsak hastal›klar›nda barsak mikrofloras›nda bakteriler
aras›ndaki oransal dengenin bozuldu¤u bildirilmektedir (21). Crohn hastal›¤›nda Lactobacillus ve Bifidobacterium türlerinin konsantrasyonunun azald›¤›
görülmektedir. Bu yararl› bakterilerin azalmas›n›n
patojenlerin kolonizasyonunu kolaylaﬂt›rd›¤› öne sürülmektedir. Bunlar›n da proinflamatuvar yan›t› tetikledi¤i öngörülmektedir. ‹nflamatuvar barsak hastal›¤›nda bozulmuﬂ mukozal bariyer nedeniyle de luminal bakteriyel orijinli antijenlerin ve proinflamatuvar arac›lar›n mukozaya geçiﬂi de artm›ﬂt›r. Mukozal
bariyer -savunma- bozulmuﬂtur, bu durum azalm›ﬂ
lgA aktivitesi ve artm›ﬂ lgG ile de birliktedir.
Mukozal savunman›n gücünün azalmas› nedeniyle
patojenlerin adezyonu artar ve inflamatuvar süreç de
ilerler.
Interleukin-10 knocout (IL-10-/-) farelerde Crohn’a
benzer ileokolitis spontan olarak husule gelmektedir.
Ayn› inflamatuvar barsak hastal›¤›nda oldu¤u gibi
immunsupressiflere yan›t vermektedir. IL-10 hem
antijenlerin sunumunu hem de inflamatuvar sitokinlerin sentezini inhibe etmektedir. Genetik mühendislikle elde edilen IL-10 sentezleyen Lactococcus lactic fare modeli inflamatuvar barsak hastal›¤›nda etkilidir.
Ülseratif Kolitis: Kolonda mukozaya s›n›rl› ülserasyonlar ile karakterize inflamatuvar bir hastal›kt›r.
Kuzey Avrupa, Kuzey Amerika ve ‹ngiltere’de s›k
görülen bir hastal›kt›r. Kuzey Amerika’da prevelans
100.000’de 37-246 aras›ndad›r. ‹nsidans ise
100.000’de 2,2-14,3’tür. Kanada ve Amerika’da
yaklaﬂ›k 320 milyon insan›n yaﬂad›¤› kabul edilirse
yaklaﬂ›k 780.000 ülseratif kolitli olgunun varl›¤› anlaﬂ›l›r. Ülseratif kolitin de etyoloji ve patogenezi bilinmemektedir. Bunda da güncel hipotez; barsaktaki
endojen mikrobial floraya uygun olmayan yan›t›n
(otoimmun komponentlerle birlikte veya birlikte olmamas› ile) oluﬂmas›yla oluﬂan bir hastal›kt›r. Araﬂt›rmalar enfeksiyöz bir etiyolojinin oldu¤unu telkin
etmektedir. Patojenik bakteri inflamatuvar yan›t› te173

tiklemekte ve immun sistem bunu kontrol etmekte
yetersiz kalmaktad›r. Yersinia, Shigella, Salmonella,
Campylobacter, Clostridium, Aeromonas ve E. coli
grubu bakteri suﬂlar› suçlanm›ﬂt›r.
Ülseratif Kolitis’de E. coli Nissle 1917 ve VSL#3,
bifidobacterialar›n yararl› olabilece¤ini ortaya koyan
çal›ﬂmalar vard›r. Özellikle probiyotiklerin remisyonda tutmada klasik ilaçlar kadar etkili oldu¤unu
gösteren yay›nlar vard›r (13, 17).
Pouchitis: Ülseratif Kolitis olgular›nda kolektomi
yap›ld›¤› zaman gerçekleﬂtirilen ileal-anal anastomoz esnas›nda oluﬂturulan ideal reservuar non-spesifik inflamasyonuna pouchitis denir. Burada oluﬂan
inflamasyondan sorumlu olan faktör bu bölgedeki
floran›n bozulmas›d›r. Tedavide genellikle antibiyotik tedavisi uygulan›r ve baz› olgularda tedaviye yan›t al›n›rken baz› olgularda al›nmamaktad›r. Tedaviye dirençli olgularda probiyotik özelli¤e sahip bakteriler ile baﬂar›l› sonuçlar elde edilmektedir (VSL#3).
Laktik Asit Bakterilerinin mukozal bariyeri güçlendirerek, lgA sekresyonunu artt›rarak, mukozal immun sistemi düzenleyerek kronik inflamasyonda etkili olaca¤› öngörülse de bu konuda yeteri bilimsel
veri oluﬂmam›ﬂt›r. Baz› probiyotiklerin remisyona
giren olgularda remisyonda tutmada etkili oldu¤unu
ortaya koyan çal›ﬂmalar vard›r. Bu konuda iyi planlanm›ﬂ çal›ﬂmalara gereksinim vard›r.

Helikobakter pylori: Helikobakter pylori enfeksiyonu dünyada en s›k rastlanan enfeksiyondur. Dünya
nüfusunun yar›dan ço¤u bu bakteri ile enfektedir. Hp
patojen bir bakteri olup, kronik gastritise neden oldu¤u gibi peptik ülser, mide kanseri, gastrik MALTOMA (mucosa associated lymphoid tissue lypmhoma)
riskini artt›rmaktad›r.
Helikobakter pylori gram negatif spiral ﬂeklinde flajellal› bir bakteridir.
Hp mukus tabakas›nda yaﬂam›n› sürdürmekle birlikte bir k›sm› mide yüzey epiteline yap›ﬂmaktad›r, fakat epitel kat›n› geçip invazyon gösterememektedir.
Hp salg›lad›¤› üreaz ile amonyak husule getirerek
mide asidini nötralize etmekte böylece yaﬂam›n› devam ettirecek ortam› sa¤lamaktad›r. Ürenin hidrolizi
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ile aç›¤a ç›kan amonyak Hp’nin hem yaﬂam›n› devam ettirmesine hem de Hp’nin adezyonuna katk›da
bulunmaktad›r. Hp’nin sentezledi¤i katalaz, aktive
olmuﬂ lökositlerden aç›¤a ç›kan serbest radikallerden
Hp’yi korumaktad›r. Hp enfeksiyonu mukozada yo¤un nötrofil infiltrasyonu ile birliktedir. Akut Hp enfeksiyonu polimorfonükleer infiltrasyonu ile karakterize iken enfeksiyon kronikleﬂtikçe lenfo-monositer hücre infiltrasyonu da iﬂe kar›ﬂ›r. Mukozada IFNγ, proinflamatuvar sitokinler (TNF-α, IL-6, Chemokine IL8 teﬂekkülü) artt›rm›ﬂt›r (6).

Hp günümüzde mide kanserlerinin yaklaﬂ›k %60,
peptik ülserin de yaklaﬂ›k %80’inin nedeni olarak
kabul edilmektedir. Bu nedenle Hp pozitif; dyspepsia, duodenal ülser, gastrik ülser, gastrik maltoma,
atrofik gastritis, postgastrik kanser rezeksiyonu, mide kanserlilerin birinci derece yak›nlar›nda Hp eradikasyonu önerilmektedir. Hatta hasta eradikasyon isterse onun da eradike edilmesi endikasyon içine al›nm›ﬂt›r.
Hp eradikasyonunda kullan›lacak ideal bir ilaca ve
aﬂ›ya sahip de¤iliz. En uygun kullan›lan ve önerilen
tedavi proton pompa inhibitörü, klaritromisin, amoksisillin veya metronidazoldan oluﬂan üçlü tedavidir.
Bu tedavi etkili olmakla birlikte az olmamak üzere
antibiyoti¤e ba¤l› gastrointestinal yan etkilere sahiptir. Ayr›ca klaritromisine ve metronidazole karﬂ›
Hp’nin direnç kazanmas› da önemli bir sorun olarak
karﬂ›m›zda durmaktad›r. Bu nedenle tedaviye ba¤l›
yan etkileri önlemek ve eradikasyon oran›n› artt›rmak için birlikte probiyotik verilmesi gündeme gelmiﬂtir.
Birçok in vitro çal›ﬂma yan›s›ra hayvan ve insan çal›ﬂmalar› Lactobacillus suﬂlar› ile Hp’nin vitalitesinin azald›¤› ve epitele daha az adezyon görüldü¤ünü
ortaya koymuﬂtur. Hp’nin ço¤almas›n›n pH ba¤›ms›z olarak laktik asit taraf›ndan inhibe edildi¤i Midolo ve arkadaﬂlar› taraf›ndan bildirilmiﬂtir. Bu araﬂt›r›c›lar, L. acidophilus ve L. caseinin Hp’nin üremesini inhibe ederken B. bifidus ve L. bulgaricus’un inhibe etmedi¤ini de ortaya koymuﬂlard›r. ‹nhibitör etki husule gelen laktik asit konsantrasyonu ile do¤ru
orant›l› saptanm›ﬂt›r (4, 7, 14).
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Baﬂka araﬂt›rmac›lar ise bu in vitro bulgular›n laktik
asit konsantrasyonu ile iliﬂkili olmad›¤›n› bildirmiﬂlerdir (Coconier ve ark.). Yap›lan birçok in vitro
araﬂt›rma laktik asit üreten bakterilerin ürettikleri
laktik asit veya antibakteriyel ürünlerle (Bacteriocinler) Hp’nin üremesinin ve vitalitesinin inhibe oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. Fakat insan çal›ﬂmalar› çeliﬂkili sonuç vermektedir (14).
Felley ve Michetti probiyotiklerin Hp’nin epitele
adezyonunu önledi¤i gibi insanda gastritisi hafifletti¤ini bildirmiﬂlerdir. Probiyotiklerin hem Hp eradikasyon oran›n› artt›rabilece¤i hem de yan etkileri
azaltabilece¤ini gündeme getirmiﬂlerdir. Mukai ve
arkadaﬂlar› L. reuteri’nin glycolipid binding protein
salg›layarak Hp’nin glycolipid reseptörlerine ba¤lanmas›n› inhibe etti¤ini bildirmiﬂlerdir. O e arkadaﬂlar› halk yo¤urdunun içerdi¤i maya ve laktobasillerin
Hp’yi öldüren madde aç›¤a ç›kard›¤›n› ileri sürmüﬂlerdir.

Hp pozitif olgularda Lactobacillus gasseri’nin üreaz
aktivitesini inhibe etti¤i 13C-üre testi ile gösterilmiﬂtir. Bu bulgu ile probiyotiklerin Hp’nin üremesine
mani oldu¤u öne sürülmüﬂtür. Sakamoto üçlü tedaviye probiyotik ilave edilince eradikasyon oran›n›n
%87, placebo ile %70 oldu¤unu ve L. casei ile kusma, diyare, kar›n a¤r›s› gibi yan etkilerin de anlaml›
ﬂekilde azald›¤›n› bildirdiler. Daha sonra yap›lan çal›ﬂmalar L. rhamnosus GG, L. rhamnosus LC705, B.
breve Bb99, P. freudenreichii spp. shermanii JS’nin
Hp eradikasyonunda yan etkiler üzerine etkisi olmad›¤›n› ortaya koymuﬂtur. Lactobacillus ve Bifidobacterium içeren yo¤urdun eradikasyon üzerine etkisi
olmasa da üçlü tedavide ortaya ç›kan kolon floras›ndaki Bifidobacterium azalmas›n› düzeltmektedir.
Lactobacillus johnsonii La1’in çocuklarda Hp kolonizasyonuna mani oldu¤u Lactobacillus paracasei
STII’nin ise bu etkiyi göstermedi¤i bildirilmektedir
(14).
Yo¤urt bakterileri (L. bulgaricus, S. thermophilus, L.
acidophilus) ve birçok probiyotik bakterinin üçlü tedaviye ilave edilmesi bakteri popülasyonunu ve yan
etkileri azaltmakla birlikte eradikasyon üzerine etkin
olmamaktad›r. Bu konuda iyi planlanm›ﬂ araﬂt›rmaGG

lara ve yeni suﬂlar›n denenmesine gerek oldu¤u görülmektedir.
Yo¤urt ve Allerji: Yo¤urt ve Laktik Asit Bakterilerinin allerjik reaksiyonlar üzerine olan etkisi son y›llarda üzerinde ciddiyetle durulan konulardan birisidir. Özellikle atopik hastal›klar üzerine olan etkileri
araﬂt›rma konusu olmuﬂtur. Atopik hastal›klar; asthma, allerjik rinitis, atopik dermatitis, g›da allerjisini
içermektedir. Bu hastal›klarda immunglobulin (lg) E
aﬂ›r› teﬂekkülü ve/veya allergene’e spesifik lgE aç›¤a
ç›kmas› söz konusudur. Bu hastal›klar›n oluﬂmas›nda çeﬂitli genetik ve çevresel faktörlerin de rolü mevcuttur (8).
Allerjik reaksiyonlara sahip çocuklarda gastrointestinal florada Bifidobacterium ve Lactobacillus geliﬂiminin gecikti¤i bildirilmektedir. Bu yararl› bakteriler
verilerek flora normalleﬂtirilirse bu hastal›klar›n tedavi edilebilece¤i öne sürülmüﬂtür.
‹nek sütünün allerjenik özelliklerini yok etmek için
›s›t›lmas› önerilmiﬂtir, fakat Kirjavainen ve arkadaﬂlar› yapt›klar› çal›ﬂmada atopik ekzama ve inek sütüne allerjisi olan çocuklarda L. rhamnosus GG’nin
canl› ﬂeklinin süt içece¤inde verilmesinin atopik ekzama ve inek sütü allerjisi semptomlar›n› hafifletti¤ini, oysa ›s› ile inaktive edilmiﬂ L. rhamnosus GG’nin
etkili olmad›¤›n› göstermiﬂlerdir. Son zamanlarda
yap›lan çal›ﬂmalar ise do¤al süte verilen immunolojik yan›t ile ›s› ile denatüre edilen süt proteinlerine
verilen yan›t›n farkl› oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Farelerde yap›lan bu çal›ﬂmada ›s› ile denatüre edilen
b-lactoglobulin’in mukozal inflamatuvar yan›t› indükledi¤i oysa do¤al sütteki b-lactoglobulin’in lgE
arac›l›kl› sistemik cevab› indükledi¤i ortaya konmuﬂtur.
Laktik Asit Bakterilerinin allerjik reaksiyonlar üzerine nas›l etkili oldu¤unu bilmiyoruz. G›da allerjenleri mukozal bariyeri bozarak pro-inflamatuvar yan›t›n
oluﬂmas›na yol açmaktad›r. Laktik Asit Bakterileri
muhtemelen mukozal bariyeri güçlendirerek allerjenlerin geçiﬂine izin vermemektedir. GALT ve allerjik reaksiyonlar aras›nda direkt bir iliﬂki de söz
konusu olabilir. Proinflamatuvar sürecin aktif olarak
da bask›lanmas› olas›d›r (Transforming Growth Fac175

tor-β ve IL-10 ile). Transforming Growth Factor-β,
hem CD4+ ve CD8+ GALT orijinli T hücrelerinden
aç›¤a ç›kmaktad›r (Oral tolerans›n oluﬂmas›nda
önemli rolü vard›r).
Yo¤urt bakterileri IFN-γ sentezini artt›rmaktad›r, bu
da lgE teﬂekkülünü inhibe etmektedir. Yo¤urt bakterileri immunsupressif sitokin IL-10 aç›¤a ç›kmas›n›
da indüklemektedirler.
Atopik çocuklar›n barsak floras›n›n sa¤l›kl› çocuklar›n floras›ndan farkl› oldu¤unu ortaya koyan çal›ﬂmalar gün geçtikçe artmaktad›r. Atopik dermatitli
çocuklar›n floras›nda Bifidobacteria ve Lactobacilli
kolonizasyon seviyelerinin düﬂük oldu¤u görülmektedir. Probiyotiklerin ekzamal› çocuklarda placebo’dan daha etkili oldu¤u görülmektedir. Hamile kad›nlar›n, gebeliklerinde probiyotik al›rlarsa ve buna
do¤um sonras›nda devam ederlerse atopik dermatit
riskini %50 azaltt›klar›n› araﬂt›r›c›lar bildirmiﬂlerdir
(Kalliomaiki ve arkadaﬂlar›). Son yüzy›lda çocuklarda intestinal florada Bifidobacteria ve Lactobacilli’nin konsantrasyonunun azalmas›n›n atopik dermatitin artmas›na neden oldu¤u bildirilmektedir.
Weston ve arkadaﬂlar› Lactobacillus fermentum’un
atopik dermatitis’in tedavisinde etkili oldu¤unu saptam›ﬂlard›r. Benzer etki L. rhamnosus GG, L. reuteri
ile de gösterilmiﬂtir. Probiyotiklerin intestinal bariyeri güçlendirerek permeabiliteyi azaltt›¤› görülmektedir.
Probiyotiklerin gastrointestinal sistem d›ﬂ›ndaki etkileri atopik dermatitteki etkisi ile gösterilmiﬂ ise de
probiyotikler solunum yollar› alerjik hastal›klar›nda
(asthma, rhinokonjuktivis) etkisizdir. Probiyotikler
ve allerji konusundaki bilgilerimizin netleﬂmesi için
yeni araﬂt›rmalara ihtiyaç vard›r (10).
Yo¤urt ve ‹rritabl Barsak Sendromu (IBS): IBS gastrointestinal sistemin en s›k görülen fonksiyonel hastal›¤›d›r. Yetiﬂkin popülasyonun yaklaﬂ›k %20’sinde
görülmektedir. Kronik barsak fonksiyon düzensizli¤i
kar›n a¤r›s›, rahats›zl›k hissi, ﬂiﬂkinlik ve defekasyon
düzensizli¤i ile kendisini gösterir (Kab›z – ‹shal). Etyoloji ve patogenezini tam bilememekteyiz. Etyolojide son zamanlarda barsak flora dengesizli¤inin de
176

rolü olabilece¤i ileri sürülmektedir. Baz› otörler barsak floras›n›n barsak motor fonksiyonlar›n›n düzenlenmesinde rolü oldu¤unu bildirmektedirler. Bu görüﬂlere göre IBS tedavisinde probiyotiklerin yararl›
etkisi olabilece¤i öne sürülmektedir. Probiyotik terimi 1974’de konakç›n›n mikrobial (floras›n›n) dengesini düzelterek konakç›n›n sa¤l›¤›na yararl› katk›s›
olan “canl› mikrobial besin katk›s›” olarak tan›mlanm›ﬂt›r (9).
Niedzielin ve arkadaﬂlar› IBS’de Lactobacillus plantarum 299V (LP 99V) likit suspansiyon ﬂeklinde kullanm›ﬂlar ve etkili oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Placebo
grubunda %15 iyileﬂme (a¤r› vs.) görülürken
LP299V alanlarda %95 iyileﬂme görülmüﬂtür (3, 11,
15).
Bifidobacterium infantis 35624 ve L. salivarius
UCC4331 “Malted milk drink” içinde verilerek
IBS’de denenmiﬂ ve B. lactis 35624 etkili bulunmuﬂtur. VSL#3 probiyotik ile yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada ise bu probiyotik kombinasyonu etkisiz bulunmuﬂtur. Baz› yararl› bakteri suﬂlar›n›n etkili olabilece¤i görülmektedir, yani etki suﬂa ba¤l› gibi görünmektedir. Lactobacillus GG ile yap›lan çal›ﬂmalarda
da IBS’de olumlu sonuç al›nmam›ﬂt›r. S. faecium ile
yap›lan çift kör placebo kontrollü bir çal›ﬂmada bu
probiyoti¤in IBS’de etkili oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Yap›lan çal›ﬂmalar yetersiz oldu¤u kadar çeliﬂkili sonuçlar vermektedir. Bu konuda yeni çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r. Baz› IBS olgular›n›n yo¤urt ve probiyotik ürünlerden yararland›¤› aç›kt›r (15, 16).
Yo¤urt ve Hipertansiyon: Probiyotik fermente süt
ürünlerinde fermentasyon sürecinde biyolojik olarak
çeﬂitli aktif ürünler aç›¤a ç›kmaktad›r. Bu ürünlerin
sistemik dolaﬂ›ma geçerek birçok metabolik olayda
ve fizyolojik mekanizmalar›n iﬂlevinde rol almas›
do¤ald›r. Aç›¤a ç›kacak aktif ürünler bakteri suﬂuna
göre farkl› olabilece¤inden her bakterinin etkisi de
do¤al olarak farkl› olacakt›r.
Lactobacillus helveticus ve Sacc. cerevisiae kültürü
ile yap›lan fermente süt ürünleri ile yap›lan klinik çal›ﬂmalarda hem sistolik hem de diastolik kan bas›nc›nda düﬂüﬂ saptanm›ﬂt›r. Bu konuda çal›ﬂan Nakamura ve Hata probiyotik fermente süt ürünlerinin geEylül 2007

lecekte hipertansiyon ve kalp hastal›klar›nda kullan›labilece¤ini bildirmektedirler. Bu konuda uzun süreli iyi dizayn edilmiﬂ araﬂt›rma sonuçlar›na gereksinim vard›r (23).

denle sadece etkili olan probiyotik bakteri suﬂlar›

Probiyotik ve Ürogenital Sistem: Probiyotikler gastrointestinal hastal›klar yan›s›ra kendine gastrointestinal kanal d›ﬂ› hastal›klarda da kullan›m alan› aramaktad›r. Uzun zamandan beri probiyotiklerin ürogenital sistem, deri, nasopharenks içinde yararl› etkileri olabilece¤i öngörülmektedir.

kanserinde nüksü önledi¤i ve oxaluri’yi geçirdi¤i

Her y›l bir milyar kad›n bakteriyel vaginosis, üriner
sistem enfeksiyonu, mantar (yeast-maya)’a ba¤l› vajinitisten etkilenmektedir. Yap›lan antimikrobial tedaviler etkili olmakla birlikte, nüks, sekonder enfeksiyon, yan etkiler s›kt›r. Bu enfeksiyonlarda normal
vajinal floran›n bozuldu¤u lactobacillilerin kayboldu¤u görülmektedir. Lactobacillilerin kayb›, azalmas›, tekrarlayan enfeksiyonlar, seksüel yolla geçen
hastal›klar›n art›ﬂ›na neden olmaktad›r.

azaltmaktad›r (19).

Lactobacilluslar sa¤l›kl› kad›nlar›n vajen floras›ndaki bask›n mikroorganizmalard›r. Bunlar rektum ve
perineumdan gelirler. Vajende patojen mikroorganizmalara karﬂ› bariyer oluﬂtururlar. Böylece ürogenital sistemi patojenlere karﬂ› korurlar.

patojenlerin kolonizasyonuna f›rsat vermezler.

Probiyotiklerin ürogenital enfeksiyonlara karﬂ› kullan›m›nda oral al›m, vajinal uygulama, krem-pomad
vs gibi yöntemler yer al›r. Tüm probiyotik bakterilerin kullan›mda etkili olmad›¤› bilinmektedir. Bu ne-

Yo¤urt ve di¤er fermente süt ürünleri sa¤l›kl› bir ya-

kullan›lmaktad›r. Lactobacillus rhamnosus GR-1,
Lactobacillus reuteri B-54 ve RC-14 suﬂlar›n›n etkili oldu¤u gösterilmiﬂtir. Baz› probiyotiklerin mesane
gösterilmiﬂtir (L. caseishirota). Probiyotiklerin
hydrogen peroksit, antimikrobial ajan, potent antiefektif proteinler üreterek patojenlerin kolonizasyonuna olanak vermedi¤i düﬂünülmektedir. Laktik Asit
Bakterileri oxalatlar› degrade ederek oxaluri’yi

Muntazam yo¤urt tüketiminin candidaya ba¤l› vajinitisi iyileﬂtirdi¤i bildirilmektedir. Vajinada Lactobacilluslarla birlikte maya (yeast-tek hücreli mantar)
bulunursa baz› lactobacillus suﬂlar› onun ço¤almas›n› inhibe edebilir. Probiyotiklerin yeast vajinitini tedavi olas›l›¤› düﬂük olabilirse de antifungal tedaviden sonra normal floray› sa¤layarak tekrar yeast ve

Fermente süt ürünlerinin muntazam tüketimi kad›n
vajinal ürogenital sa¤l›¤› bak›m›ndan önemlidir, onlar› ürogenital enfeksiyonlardan koruyabilir (20).

ﬂam için vazgeçilmez ürünlerdir. Toplum olarak bu
ürünlere beslenmemizde hak ettikleri yeri vermemiz
gerekir.
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