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İnflamatuvar Barsak Hastalıkları ve Barsak Mikrobiotası 

İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında (İBH) genetik bir yatkınlık olduğu kabul edilse de, genetik etkilerin 

Crohn Hastalığı (CH) için %33 ve Ülseratif Kolit (ÜK) içinse %16’lar civarında maksimum bir katkısı 

olduğu raporlanmıştır.  Aslında toplumda genetik yatkınlık faktörlerinin genel olarak stabil seyrettiği 

düşünülürse, İBH patogenezinde çevresel faktörlerin asıl sürükleyici kısım olduğu açıkça ortay 

acıkmaktadır. Barsak içerisindeki mikrobiyal topluluk ve mukozalimmün sistem arasındaki iletişim  

bozukluğu  kronik barsak inflamasyonunda ana-asıl faktörlerden birisi olarak  tanımlanmıştır. Gelişen 

teknolojilerle birlikte barsak mikrobiotasında bulunan mikropların tanımlanmasında moleküler ve 

genetik dizinleme yöntemleri ile birlikte İBH- mikrobiota ilişkisinin incelenmesi artık her 

zamanakinden daha elzem hale gelmiştir. Gözlemler barsak lümeninde bulnunan mikropların 

immüninflamtuvar yanıtları tetiklediğini ve mukozal hasara yolaçabileceklerinin düşündürmektedir. 

Diğer taraftan bazı mikrop türlerinin mukozayı uygunsuz inflamatuvar yanıta karşı koruyabildikler de 

gösterilmiştir (Lactobacillus, Bifidobacterium ve Faecalibacterium). Bazı bakteri suşlarının 

(Lactobacilluscasei, Lactobacillus plantarum ve Faecalibacteriumprausnitzii) ise  

kilitproinflamtuvarsitokinri ve kemokinlerin ekspresyonlarını azalttığı ve  E. colinedeni ile oluşan 

proinflamatuvar etkileri nötralize ettikleri gösterilmiştir . Anlaşılan odur ki, mikrobiotanın bazı üyeleri 

inflamasyonu tetikleyip körükleye bilirken, diğer bazı üyeleri ise immünregülatuvar düzenleyeci 

yollakları  indüklemekte ve inflamasyonu dizginleyebilmektedir. 

Mikrobiota ve Gelişen Teknoloji 

Mikropların klasik yolla ile kültür edilerek izolasyonu halen kullanımaktadır. Bu yöntem patojenlerin 

özelliklerini, vürülans faktörlerini ortaya koymak için kullanılagelen çok değerli bir yöntemdir.  Fakat 

barsak mikrobiyal topluluğu açısından bakılırsa çoğunun halen kültüre edilebileceği bir ortam 

olmaması bu yöntemi kısıtlamaktadır.  Ek olarak kültür ortamındaki özelliklerin doğal ortamları olan 

barsak içindeki özellikleri tam olarak yansıttığı da söylenemez. Son dönemde teknolojik gelişmeler ile 

kültür dışı metodlarda dikkati çeken belirgin gelişmeler olmuştur. Metagenomiks bakteriyal 

topluluğun yaşadığı çevreden doğrudan elde edilen örneklerdeki genetik materyalin ekstrakte 

edilmesi sonrası çalışamdır. Metagenomiks ile bakterilerin izole edilmesi ve kültür yapılması 

aşamaları atlanmaktadır. Bu konudaki ilk devrim 1970’lerin sonunda 16S ribozomal RNA geninin  

(16SrDNA) filogenetik bir markır olarak tespit edilmesidir. Bu kültür bağımsız metod ile mikrobiyal 

çeşitlilik (diversity) gösterilebilmektedir. İkinci devrim ise yalnızca son birkaç sene içerisinde gelişmiş 

olan yüksek veri ve iş çıkışlı teknolojilerin mümkün hale gelmesidir. Yüksek kapasiteli bilgisayar 

donanım e yazılımları ile birlikte yeni nesil dizileme (sequencing), mikroarray çalışmaları ve 

biyoinformatik yazılımları sayesinde detaylı ve derin barsak mikrobiota işlevleri ortaya konmaya 

başlanmıştır. Yeni nesil dizileme yöntemleri, teknikteki gelişimlerle yani boncuk, lam ve katı yüzeyler 

kullanılarak aynı anda binler veya milyonlarca dizinin dizilenmesini mümkün hale getirmiştir. Bu 

yöntemler, mikrobiota topluluğu içerisinden elde edilen fragmante olmuş DNA’a veya DNA 



amplikonlarına uygulanmaktadır .  Bu sayede maliyetlerde belirgin azalma ve tam metagenomik 

dizilemeye ulaşmada kolaylık olmuştur.  

Normal Barsak Mikrobiotası Ne Demek? 

İnsan gayta ve barsak mukozası ile yapılan 16S rDNA dizileme çalışmalarında, bilinen 55 bakteri filus 

(phyla-bölüm)’dan yalnızca 7-9 tanesinin, barsak mikrobiotamızda yer aldığı tespit edilmiştir. Ek 

olarak elde edilen filotiplerin (yani dizilemede %97 eşleşme varlığı tek tür olarak kabul edilen: filotip), 

%90’ı yalnızca iki divizyona yanı filusa ait; Bacteroidetes ve Firmicutes.  Bunların dışında insan barsak 

mikrobiotasında devamlı bulunan diğer filuslar ise; Proteobacteria, Actinobacteria, Fusobacteria ve 

Verrucomicrobia’dır. Archea’lar (tek hücreli mikroorganizmalar fakat hücre nükleusu veya zarlı 

organeli olmayan, ekstrem şartlarda yaşılabilen, ne prokaryot nede eukaryot olup, henüz yakın 

zamnlarda tanımlanmış fakat dünyadaki yaşam formlarının en fazla olanlarından bir kraliyet: 

kingdom!!. Güneş enerjis kullananlar, tuza dayanaklı olanlar, karbon fikse edenler ve okyanuslardaki 

en sık yaşam formu) açısından bakılırsa bilinen 13 filus-divizyon’dan yalnızca 1 veya 2’si insan barsak 

mikrobiotasında bulunmaktadır. Dolayısı ile filus düzeyinde insan barsak mikrobiotası diğer çevrelere 

göre az çeşitlilik göstermektedir. Fakat eğer daha düşük taksonomik düzeyde yani tür veya suş 

düzeyinde bakılırsa belirgin çeşitlilik mevcuttur.  Sağlıklı kişlerde yapılan bir çalışmada fakal 

mikrobiotada zamanla kalıcı değişiklik değişiklikler olduğu tespit edilmiştir.  Fakat mikrobiota kendi 

tipik kompozisyonuna dönmektedir. Buna ‘resilience: esneklik’ fenomeni denmektedir.  Alınan ilaçlar, 

diyet değişiklikleri,  fizik çevrede değişiklikler geçici değişikliklere neden olmaktadır. Diğer taraftan 

barsağın lümenindeki mikrobiota çekumdan rektuma kadar değişiklik göstermektedir. Ek olarak 

hemen mukozanın komşuluğunda özellikle mukus içerisinde bulunan mukoza ilişkili barsak mukozası 

ile lümeninin derinliklerindeki barsak mikrobiotasının farklı olduğu bilinmektedir. İlginç olarak ilki  

terminal ileumdan rektuma kadar aynı bireyde oldukça sabittir.  

Ülseratif Kolitte Mikrobiota ve Disbiyoz 

Bu zamana kadar ÜK hiçbir spesifik mikroorganizma ile ilişkilendirilememiştir. Hastalık antibiyotik 

tedavisi ile tutarlı bir şekilde düzelme göstermemektedir. ÜK’de bulaşıcı geçiş hiçbir zaman 

gösterilememiştir. Çalışmalarda fekal veya barsak mukozası ilişkili mikrobiotada sayısal ve niteliksel 

değişiklikler olduğu gösterilmiştir. Bu değişiklikler koruyucu ve zararlı bakteriler arasındaki 

dengesizliğe yani dizbiyoza işaret etmektedir. ÜK hastalarında mikrobiotada  tespit edilen ana 

değişiklikler; çeşitlilikte azalma, stabilitede azalma, bazı türlerin az, bazılarının ise daha fazla tespit 

edilmesidir. Hastalığın idame tedavisinde ve daha önceki evrelerinde kullanılan düzenli  ilaçların 

(mesalamesalazine, azathioprine, steroidlerandantibiotikler) etkisi ise bilinmemektedir. Çalışmalarda 

barsak mukozası ile ilişkili mikrobiotada (biyopsi ile alınan), 16S rDNAamplifikasyon tekniği ile aktif 

ülseratif kolit hastalarında  taksonomik olarak çeşitliliğin azaldığı bildirilmiştir. Son olarak, 

Clostridiumleptumgrubunu temsil eden ve bilinen anti-inflamatuvar özellikleri bulunan F. prausnitzii,  

ÜK hastalarında  hem aktif döenmdehemderemisyonda sağlıklılara göre daha az yoğunlulukta 

izlenmektedir . 

Crohn Hastalığında Mikrobiota ve Disbiyoz 

CH’da yoğun araştımalar rağmen neden olan tek mikroorganizma arayışı sonuç vermemiştir. Özellikle 

Mycobacterium avium paratuberculosis, 1984 yılında bir çalışmada CH hastalarının dokularından izole 

edildikten sonra etken mikroorganizma olabileceği yönünde araştırılmıştır. Fakat CH’daantimikrobiyal 



tedavi yanıt vermemektedir ve hastalığın etyolojisi hala tartışmalıdır.   Yapılan bir çalışmada, opere 

edilen CH hastalarından elde edilen barsak dokularından çalışılan örneklerde CH hastalarında mukoza 

ilişkili mikrobiota, 16S rDNA dizilime yöntemi ile çalışılmış ve çeşitliliğinin kontrollere göre belirgin 

azaldığı rapor edilmişitir. Benzer dizilime yönteminin kullanıldığı başak bir çalışmada ise mikrobiota 

çeşitliliğinde belirgin azalma tespit edilmiş ve Fimicutesfilusundaki azalma ile ilişkilendirilmiştir. ÜK 

hastalarında tespit edilene benzer olrak baskın türlerin stabil olmadıkları mikrobiotanın değiştiği 

gözlemlenmiştir. İleal CH hastalarındaki barsak mikrobiota değişiklikleri sık görülen filusların kaybı ile 

olmaktadır. Mesala Faecalibacterium ve Roseburia azalırken, Enterobacteriaceae ve Ruminococcus 

gnavus artmaktadır. İlginç olarak ileal mukoza örneklerinde F. Prausnitziiyoğunluğunda azalma, post-

operatif CH reküransıyla ilişkili bulunmuştur. Diğer taraftan CH hastalarında, Enterobacteriaceae, 

özelikle de E. colitürleri devamlı olarak artmış olarak tespit edilmektedir fakat bu özellik gayta 

örneklerinden daha çok mukozal biyopsi örneklerinde görülmektedir  

Disbiyoz ve Poşit 

Restoratif proktokolectomi ileo–anal anastomoz medikal tedaviye yanıt vermeyen ciddi ÜK 

hastalarında cerrahi opsiyondur. Poşit, ilealpoş mukozasının tekrarlayan inflamasyonları ile giden 

relapse edici bir durumdur. Poş işleminin en sık komplikasyonudur (%23-40). Kronik poşit ilginç olarak 

yalnızca bu cerrahi işlemi geçiren ÜK hastalarında görülmektedir. Aynı cerrahi işlemi geçiren 

familyalpoliposi hastalarında nadiren görülmektedir. Klinik ve temel bilimsel veriler poşitin başlangıcı 

ve ilerlemişinde mikrobiyaldisbiyozun önemli olduğuna işaret etmektedir. 16S rRNAgene  dizileme 

analizlerinde ilealpoşbiyopslerinde, Proteobacteria (E. coli ve diğerenterobacteriabu filusa aittir) artış 

ve Bacteroidetesve birFirmicutestüründe (F. prausnitzii) azalma tespit edilmiştir . Poşit hastalarında 

mikrobiyal çeşitlilik poşiti olmayanlar göre belirgin azalmış olarak tespit edilmiştir.  Fakat direkt poşit 

ile ilişkili tek bir mikroorganizma türü tespit edilememiştir . 
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