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nflamatuvar barsak hastalıkları kronik, alevlenmeler ile
seyreden ve hastanın yaşam kalitesini ve genel vücut sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir hastalık grubudur. Gelişmiş ülkelerde daha sık karşımıza çıkması beslenme ve yaşam tarzının hastalık gelişimi açısından önemli olduğunu
düşündürmektedir (1-4).
İmmünolojik temelleri olan inflamatuvar barsak hastalıklarının prototipleri ülseratif kolit ve Crohn hastalığıdır. Bu hastalıkların ortaya çıkmasında gastrointestinal sistemin karşılaştığı antijenik yapıların etkisi olduğu bilinmektedir. Yapılan bir
çalışmada özellikle Crohn hastalığı saptananlarda çocukluk
döneminde inek sütü alerjisi hikayesinin daha yüksek olduğu (%8,5 vs %2,8) gösterilmiştir (5). Yine ülseratif kolit ve
Crohn hastalığı görülenlerin daha az anne sütü ile beslendikleri tespit edilmiştir (6-8).
Nutrisyon tipi ve inflamatuvar barsak hastalığı (İBH) ilişkisini
araştıran çalışmalar rafine gıdalar, diyetteki fiber içeriği ve yağ
içeriğinin İBH gelişiminde etkisini göstermeye çalışmışlardır.
Bu yönde yapılan çalışmalarda rafine şeker kullanımının hem
Crohn hastalığı hem de ülseratif kolit riskini arttırdığı, bu risk
artışının Crohn hastalığında daha belirgin olduğu saptanmıştır
(9-13). Meyve ve sebze tüketiminin ön planda olduğu fiberden zengin diyetlerde hem Crohn hastalığı hem de ülsertif kolit görülme sıklığı azalmaktadır (1316). Buna karşın fast-food
gıdalar yağ oranı yüksek diyetlerde İBH riski yüksek bulunmuştur (13,17).
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Beslenme şeklinin inflamatuvar barsak hastalıklarının patogenezinde önemli yere sahip olması yanında, İBH olanlarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan malnütrisyon, özellikle de Crohn
hastalığını, daha komplike bir hale getirmektedir. Crohn hastalığında bildirilen protein-enerji malnütrisyon oranları %2085 arasında değişmektedir (18,19). Bu yüksek malnütrisyon
oranları hastalığın tedavisi yanında malnütrisyonun da önemsenerek tedavi edilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.
Nutrisyonel destek amacı ile uygulanan yaklaşımlar her ne
kadar malnütrisyondan korumayı veya oluşmuş malnütrisyonu düzeltmeyi amaçlasa da bu yöndeki doğru yaklaşımların,
hastaları remisyona sokmada da, etkin olduğu görülmüştür
(20-25). Bu sonuçlar nutrisyonu sadece destek tedavi olmaktan çıkarıp tedavi yöntemi haline getirmiştir.
İBH olan hastalarda, ya doktorları tarafından önerilen diyetlerin, ya da semptom oluşturma durumuna göre hastaların kendilerinin diyetlerinde yaptıkları değişikliklerin, hastalık aktivitesi üzerinde etkisi olduğu görülmüştür. Diyette yapılan değişiklilerin bir yandan barsakların dinlendirilmesi, diğer taraftan
flora ve immün sistem üzerine etki ederek klinik ve laboratuvar düzelme sağladığı düşünülmektedir.
Şu ana kadar İBH hastaları için kanıtlanmış tek bir diyet önerisi yoktur. Yüz yirmi beş İBH hastasının alındığı bir çalışmada Crohn hastalığı olan hastaların %90’ı, ülseratif koliti olan
hastaların %71’i tanı konulduktan sonra yeme alışkanlıklarını
değiştirdiklerini belirtmiştir (26). Hastaların %73’ü diyet ile

karın ağrısı, ishal ve şişkinlik şikayetlerinin azaldığını belirtmişlerdir. Crohn hastalarının %78’i diyet ile semptomlarının
azaldığını beyan ederken hastaların ancak %15’i diyetisyen
önerisi ile diyetini değiştirmiştir. Yani hastaların çoğu herhangi bir öneri doğrultusunda değil kendilerini rahatsız eden
gıdalardan kaçınarak diyet yapmaktadır.

NUTRİSYONEL DURUMUN BELİRLENMESİ
İnflamatuar barsak hastalıklarında nutrisyonel yetersizlik olduğu bilinmesine karşın sadece ESPEN İBH hastalarında nutrisyonel bozukluğun taranmasını önermektedir (27). Hastalıklı bir
gastrointestinal sistem besin emiliminde yetersiz kalır ve sonuçta büyüme/gelişme geriliği, yara iyileşmesinde gecikme gibi
komplikasyonlar ortaya çıkar. İBH’da başlıca nutrisyonel problemler; malabsorbsiyon, malnütrisyon, yetersiz gıda alımı, kilo
kaybı, bazal enerji ihtiyacının artması, çocuklarda gelişme geriliği ve hidrasyon durumundaki bozukluklardır (1,28-31) (Tablo
1). Nutrisyonel olarak ortaya çıkması muhtemel bu problemlerin bilinmesi ve hastaların bu açıdan değerlendirilmesi mevcut
nutrisyonel durumu belirlemede en önemli parametrelerdir.
Ek nutrient ihtiyacı hasta ihtiyacına göre kişiselleştirilmelidir.
Yağda çözünen vitmainler (A,D,E,K), Vitamin C, Vitamin B12,
folat, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, bakır gerektiğinde
replase edilmelidir. Kortikosteroid tedavisi alan İBH hastalarında Ca ve Vitamin D replasmanı bu hastaların osteoporoza
meyili nedeni ile ayrı bir öneme sahiptir.

DİYET ÖNERİLERİ
1. Süt Ürünlerinin A zaltılması
Laktoz intoleransı, ince barsak tutulumlu Crohn hastalığında
kolonik tutulumlu Crohn hastalığı ve ülseratif kolite göre da-

ha sık görülmektedir (28). Laktoz intoleransına bağlı semptomlar ile İBH’ya bağlı semptomlar birbirine karışabilir. Bu
nedenle intoleransı olan hastalarda laktoz içeren gıdalardan
kaçınılması önerilmelidir.
2. Yağ Alımının Kısıtlanması
Bu konuda fikir birliği olmayıp, malabsorbsiyonu olan hastalarda yeterince esansiyel yağ asiti alımı sağlanamayabilir. Bu
hastalarda satüre yağlar kısıtlanırken, poliansatüre yağ alımı
desteklenebilir.
3. Karbonhidrat Alımının A zaltılması
Dissakkaritler ve nişastanın diyetten uzaklaştırılması ile barsak içinde mikroorganizmaların çoğalması belli oranda inhibe edilerek, şişkinlik, gaz ve karın ağrısı gibi semptomların
kontrol altına alınmasını kolaylaştırabilir.
4. Eliminasyon Diyeti
İBH olan hastalarda gıda alerjisi sık olarak görülür (1). Ballegaard ve arkadaşları İBH’lı hastaların yarısında gıdalara karşı
duyarlılık olduğunu, bu oranın sağlıklı kontrollerde %14,
Crohn hastalarında %66, ülseratif kolit hastalarında %64 oranında olduğunu saptamışlardır (32). Bu çalışma verilerine
göre; sebzeler %40, meyveler %28, süt %27, ekmek %23, et
%25 oranında semptomlarda alevlenmeye neden olmaktadır.
Eliminasyon diyeti bu gıdaların 2 haftalık bir süre için kesilmesi ve semptomların takibi ile yapılır. Daha sonra gıdalar sırası ile düşük miktarlarda başlanır. Güvenilirliği ispat edilememiş alerji testleri ile kıyaslandığında maliyet-etkinlik açısından daha avantajlı bir yöntemdir. (33)
5. Aktif Hastalık ve Alevlenme Durumunda Fiber
İçeriğin Kısıtlanması
Özellikle Crohn hastalığında hastalığın aktif veya alevlenme

Tablo 1. Crohn hastal›¤›na ba¤l› nutrisyonel problemler
Malabsorbsiyon

‹nflamasyon, ülserasyon ve cerrahi hastalarda sindirim ve absorbsiyon problemlerine neden olabilmektedir.

Malnütrisyon

Crohn hastalar›n›n %65-75’inde malnütrisyon vard›r (28). Bu hastalarda kalsiyum, folik asit, demir, çinko,
D vitamini, K vitamini, ve B12 vitamini eksikli¤ine s›k olarak rastlanmaktad›r (51).

Azalm›ﬂ g›da al›m›

G›da al›m›n› takiben ortaya ç›kan kar›n a¤r›s› nedeni ile g›da al›m› azal›r, anoreksi ortaya ç›kabilir. Var olan
striktür ve fistüller nedeni ile de g›da al›m› azalabilmektedir (52).

Kilo kayb›

Anoreksi ve malnütrisyon hastalar›n %65-75’inde kilo kayb›na neden olmaktad›r.

Bazal enerji ihtiyac› artm›ﬂt›r

Hastal›¤›n alevlenme dönemlerinde kalori ihtiyac› artmaktad›r (53).

Osteopeni

%40-50 (52)

Osteoporoz

%5-36 (52)

Dehidratasyon

Kronik daireye ba¤l› oluﬂabilir. Hidrasyonun yeterli olmamas› böbrek taﬂ› oluﬂumu riskini artt›r›r.
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dönemlerinde ya da fistül–sitriktür varlığında yüksek fiber
içerikli gıda alımı kısıtlamalıdır. Bu hastalarda taze meyve,
sebze, fasulye, mısır, ceviz, buğday kepeği alımının kısıtlanması önerilmektedir. Özellikle fistül ve striktürü olan hastalarda hastanın durumuna göre en azından klinik semptom ve
bulgular yatışana kadar enteral beslenme solüsyonları ile
destek verilebilir. Mümkün olduğunca parenteral yol enteral
beslenmeye destek amacı ile kullanılmalıdır. Ancak hastanın
oral alması sakıncalı ise o zaman tamamı ile parenteral beslenmeye geçilmesi önerilmektedir.
6. Omega-3 Yağ Asitleri
Shoda ve arkadaşları diyette n-3 poliansatüre yağ asitlerinin
yerini n-6 poliansatüre yağ asitlerinin almasının Crohn hastalığı insidansını arttırdığını göstermişlerdir (34). Bu bulgu poliansatüre yağ asitlerinin oranlarındaki değişmenin immün düzenlemede etkin olduğu yönünde yorumlanmıştır (35). Meister ve Ghosh balık yağının, barsak dokusunda inflamatuvar sitokin oluşumunu azalttığının göstermişlerdir (36). Bunun klinik yansıması steroid bağımlı hastalarda steroide olan ihtiyacın azalması şeklinde olabilir. Ancak bu konuda yapılan çalışmalarda şu ana kadar anlamlı bir sonuç elde olunamamıştır.

İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞINDA
ENTERAL NUTRİSYON
Enteral nutrisyon tedavisinde elementer, yarı elementer ve
polimerik ürünler kullanılabilir. Elementer ürünler diyet bileşenlerinin en küçük parçalarına ayrılması ile elde edilirken,
polimerik ürünlerde gıda parçaları bulunur ve tadı elementer
ürünlere göre daha iyidir ve polimerik ürünler daha ucuzdur.
Enteral nutrisyonun total parenteral nutrisyona oranla çok
daha ucuz bir yöntem olması yanında inflamatuvar barsak
hastalıklarında hastalık aktivitesini azaltıcı etki bakımından
etnteral ve parenteral beslenme yöntemleri arasında anlamlı
fark olmadığı gösterilmiştir (37). Enteral yolla verilen elementer diyetin barsak pasajının hızlı olmasının enterositlerin
antijenlerle daha az temasına bunun da daha az inflamasyona neden olduğu düşünülmektedir (38). Bunun yanında likit
diyetin barsaklarda peristaltizmi arttırıcı etkisinin olmaması
barsak dinlendirici etkiye neden olmaktadır (39). Elementer
diyetin tadının kötü olması daha çok nazogastrik tüp kullanılarak verilmesini gerektirir. Nazogastrik ile beslenme ise hasta tarafından kolay tolere edilememektedir. Bunun yerine tadı daha güzel olan polimerik diyetler kullanılabilir. Bazı çalış-
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malarda elementer diyet ile polimerik diyet arasında klinik
düzelmeye etki açısından fark saptanmamıştır (40,41). Ancak
Cohrane analizinde elementer diyet polimerik diyete göre
remisyon indüksyonunda daha etkin bulunmuştur.
ABD’de Crohn hastalığında enteral nutrisyonun remisyon indüksyonunda kortikosteroidler kadar etkin olmadığı, bu nedenlede hastalara standart enteral nutriyon tedavisi önerilemeyeceği görüşü hakim iken, WGO özellikle çocuklarda enteral nutrisyonun remisyon indüksiyonunda öncelikli olarak
göz önünde tutulması gerektiği belirtilmektedir. Dziechciarz
ve arkadaşlarının 11 çalışmanın verilerini değerlendirdikleri
meta-analizde pediatrik hastalarda enteral nutrisyonun remisyon indüksiyonunda kortikosteroid kadar etkin olduğu
bildirilmektedir (42). Matsui ve arkadaşları enteral nutrisyon
tedavisi alan hastalarda almayanlara göre cerrahi ihtiyacı ve
mortalite hızını daha düşük olarak saptanmışlardır (43).
Enteral nutrisyonun Crohn hastalığındaki etkinliğini değerlendiren 35 çalışmanın 30’u enteral nutrisyonun klinik düzelmede etkin rol oynadığını belirtmektedir. Enteral nutrisyon
ile remisyon indüksyonuna katkıda bulunulduğu, relaps sıklığının azaldığı, mukozal iyileşmenin hızlandığı, hastaneye yatış sıklığının azaldığı, biyokimyasal ve nutrisyonel parametrelerde iyiye gidiş olduğu bildirilmektedir.
Enteral Beslenmenin Remisyon ve Relaps Hızı Üzerine
Etkisi
Bazı araştırmacılar Crohn hastalığının aktivite döneminde
deneysel ilaç veya diyet tevdilerinin denemeden önce hastalarına 3-5 hafta enteral tedavi uygulamışlar ve yaklaşık %85
hastanın remisyona girdiğini görmüşlerdir (44,45). Hospitalizasyon gerektiren Crohn hastalarında 4 hafta boyunca uygulanan elementer diyet ile %92 hastada remisyon sağlanmıştır
(46). Cohrane analizinde elementer diyet tipinin önemli olmadığı, elementer diyet ile hastaların %75’inde remisyon
sağlanırken, polimerik diyet ile hastaların ancak %36’sının remisyona girdiği bildirilmiştir.
Steroid dirençli hastalarda da elementer diyet etkin bulunmuştur. Axelsson ve arkadaşları yüksek doz steroid kullanan
31 hastaya 1-4 hafta elementer diyet uygulamışlar ve bu hastaların %44’ünde remisyon sağlamışlardır (44).
İdame tedavisinde de elementer diyetin etkinliği araştırılmıştır. İlaç ile remisyona girmiş 61 hastanın alındığı bir çalışmada hastaların bir kısmına evde elementer diyet (EED) ile hiperalimentasyon uygulanmıştır. Diğer bir grup idame tedavi-

HAZİRAN 2012

si için ilaç +EED tedavisi alırken, bir diğer grup ise idame tedavisi almamıştır. Hastaların 1, 2 ve 4. yıl takiplerinde EED
alan grupta bir, iki ve dördüncü yılda remisyon oranları sırası ile %94, %63 ve %63 iken bu oranlar ilaç+EED tedavisi
alanlarda %75, %66, %66; idame tedavisi almayan grupta
%63, %42 ve %0 olarak saptanmıştır (47). Bu sonuçlara göre
elementer diyetin sadece remisyon indüksiyonunda değil aynı zamanda idame tedavisinde de etkin olduğu söylenebilir.

kozal iyileşme polimerik diyet alan hastaların %19’unda saptanırken, kortikosteroid alan hastaların hiçbirinde tam mukozal iyileşme saptanmamıştır.

Mukozal İyileşme Üzerine Etkisi

Malnütre 28 Crohn hastasının oral olarak beslenmesi ile serum protein düzeylerinde önemli artışlar olduğu, dolaşımdaki T lenfosit sayısında artış olduğu, buna karşın inflamatuvar
parametrelerde düzelme saptandığı rapor edilmiştir (44,52).
On yedi pediatrik Crohn hastasının elementer diyet alan grubunun yapılan takiplerinde lineer büyüme hızının almayanlara göre daha fazla olduğu saptanmıştır (53).

İnflamatuvar barsak hastalıklarında mukozal iyileşme tedavi
amaçları arasında en uç noktadır. Enteral beslenmenin mukozal sitokin yapımı üzerine etkili olduğu rapor edilmiştir
(48). Oral olarak verilen polimerik diyetin 29 pediatrik Crohn
hastasında 8 haftada %79 oranında tam klinik remisyon sağladığı gösterilmiştir (49). Bu çalışmada klinik iyileşmenin mukozal iyileşme ile paralellik gösterdiği, bu hastaların kolon ve
terminal ileumlarında inflamatuvar sitokin mRNA düzeyinin
azaldığı gösterilmiştir. Bir başka çalışmada, pediatrik Crohn
hastalarında polimerik diyet ve kortikosteroidin etkinliği karşılaştırılmıştır (50). Sonuçta polimerik diyet alan hastaların
%74’ünde, kortikosteroid alan hastaların %33’ünde barsakdaki inflamatuar lezyonların düzeldiği saptanmıştır. Tam mu-

Hastaneye Yatış
Enteral nutrisyon hastaneye yatış ihtiyacını azaltmaktadır
(51).
Biyokimyasal Değerler

SONUÇ
İnflamatuvar barsak hastalıklarının hem ortaya çıkışı hem de
aktivasyonu ile diyetteki antijenler arasındaki sır perdesi henüz tam olarak kalkmamış olsa da büyük ölçüde aralanmıştır.
Perde açıldıkça inflamatuvar barsak hastalıklarında diyetin
önemi üst sıralara çıkacak gibi görünmektedir.
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Arthur Schopenhauer
1788-1860
“Üç türlü aristokrasi vard›r; birincisi yaﬂ ve k›dem; ikincisi servet; üçüncüsü
ak›l ve bilgidir. En ﬂereflisi sonuncusudur.
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