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Fonksiyon Sonuç 

Mukozal büyüme

Fırçamsı yüzey enzimatik aktivite

Kan akımı

Motilite

Sitokin üretimi

GALT ve MALT

İmmünite

Enfeksiyonlara yatkınlık

Gıda tolransı

Mikrobiyota



Bu nedenle;

Mikrobiyal Flora Bozukluğu (Disbiyozis) bazı 

hastalıkların ortaya çıkmasında veya 

tetiklenmesinde önemli rol oynayan bir durumdur



GİS hastalıkları

GİS dışı hastalıklarDisbiyozis

• Kolelitiazis

• Kolorektal kanser

• Hepatik ensefalopati

• İdiyopatik kabızlık

• IBS

• IBH

• Ailesel Akdeniz Ateşi

• Gastrik karsinom ve lenfoma

• Tekrarlayan C difficile enfek.

Artrit

Astım

Atopi

Otizm

Otoimmün hastalıklar

Kronik yorgunluk send

DM ve insülin direnci

Ekzema

Yağlı karaciğer

Fibromiyalji

Saman nezlesi

Hiperkolesterolemi

ITP

İskemik kalp hastalığı 

Metabolik sendrom

Duygudurum bozukluğu

MS

Miyoklonus distoniya

Obesite

Parkinson hastalığı

Okzalik asidüri



Barsak Mikrobiyotasını Etkileyen Faktörler

İntrinsik faktörler

• Mide asidi

• O2

• Motilite

• Mukus

• Gİ sekresyon

• Antimikrobiyal

peptitler

• İmmünite(sIgA)

Ekstrinsik faktörler

• Diyet, pre ve 

probiyotikler

• PPI,H2 blokörler

• Antibiyotikler

• Prokinetikler

• Laksatifler

• Opiadlar

• NSAID



Barsak mikrobiyotasının temelleri doğum sırasında oluşmaya başlar

 Doğum şekli  (vajinal yada sezeryan)

 Anne sütü ile beslenme

 İntrapartum antibiyotik kullanımı



Antibiyotik kullanımı ve barsak: Her bakteri kötü

değildir

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KgNapw4jgwf8gM&tbnid=SiNWXWl_332rfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kotex.com.ph/en/learnthetruth/articles.aspx?id=1654&page=detail&ei=9DFnUcarFKfE0QWrpICYAQ&bvm=bv.45107431,d.ZG4&psig=AFQjCNGozC1MKwG-dreKUPz8H8mQJsUmww&ust=1365803877425683


Antibiyotik kullanımının mikroflora üzerine etkisi



Bazı hastalarda 3 yıla
kadar barsak mikrobiyotası
eski haline gelemiyor



Antibiyotikler bağırsak mikrobiyotasına hasar vererek 

immün sistemin baskılanmasına neden olur.



H. Pylori tedavisi barsak mikrobiyotasının

bozulmasına neden oluyor





Antibiyotik kullanımı ile ilişkilendirilen hastalıklar



Afrika köyünde yaşayan çocukla İtalya’da şehirde yaşayan arasındaki fark

Diyet ve Mikrobiyota

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RndfVwej2EzHzM&tbnid=HwHk_C2H1tcBrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://healthy-usa.com/healthy-eating/healthy-eating-on-a-budget.php&ei=fiNuUf2aM5CS0QXw8oHwBw&bvm=bv.45368065,d.ZG4&psig=AFQjCNGqoCiUe6d9lRw_MmHWbeW9gjwTYA&ust=1366258917823747
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 Enterotype 1,  Bacteroides: Hayvansal yağ/protein

 Enterotype 2, Prevotella: karbonhidrat ağırlıklı

 Enterotype 3,  Ruminococcus: bilinmiyor

Arumugam et al., 2011Nature: 473, 174–180

Barsak mikrobiyotası diyetten etkilenir



Yağ alımı ve mikrobiyota



Tatlandırıcılar ve Barsak Mikrobiyotası



Sirkadiyan Ritim (Uyku düzeni) ve Barsak Mikrobiyotası



Mikrobiyota ve Obesite

Mikrobiyota Obesite



Mikrobiyota ve Obesite

Science 6 September 2013:
Vol. 341 no. 6150 pp. 1069-1070

DOI: 10.1126/science.1243787



Kronolojik yaşlanma ile anlamlı 

ilişkili olmasa da, mikrobiyota

gruplarındaki çeşitlilik kaybı 

artan kırılganlıkla ilişkili



Probiyotik nedir?

WHO, Birleşmiş Milletler ve FAO (Food and Agriculture
Organization) tanımı:

❑Konakçıya yeterli miktarda verildiğinde sağlık yönünden 
yarar sağlayan canlı mikroorganizmalar

 İnsan orijinli

 İnsanda GİS’de canlı kalabilmeli

 Asit ve safraya dayanıklı

Mukozaya adhezyon yapabilmeli

 Klinik olarak yararı gösterilmiş

 GÜVENLİ



Probiyotik olarak kullanılan mikroorganizmalar



Probiyotiklerin bozulmuş florayı düzeltmesi



 Barsaklarımızda bulunan yararlı 

bakterileri artırma özelliğine 

sahip besin öğeleri

 Prebiyotik özellikleri:

1. Üst GİS’de sindirime dirençli 

olması

2. İntestinal bakteriler tarafından 

fermente edilmesi

3. Yararlı bakterilerin selektif olarak 

çoğalmasını desteklemesi

4. En önemlisi konakçıya sağlık 

yönünden yarar sağlaması

Prebiyotikler

Lif ≠ Prebiyotik



 Prebiyotik türü besin ve probiyotik özellikteki 

mikroorganizmayı birlikte içeren ürünlerdir

 Tek başına prebiyotiğe yada probiyotiğe göre daha 

etkin olduklarını destekleyen çalışmalar mevcut

Prebiyotik, probiyotik ve simbiyotiklerle ilgili güncel birçok 

çalışma yayınlanmıştır

Simbiyotik nedir?





Sonuç

▪ Bağırsak mikrobiyotası yeni bir organ olarak kabul edilebilir

▪ Hastalık ve sağlığımıza etkileri sanıldığından daha fazla

▪ ANTİBİYOTİK VE BESLENME en önemli değiştirilebilir faktörler

▪ Doğum şekli, gebelik dönemi, anne sütü mikrobiyotayı
başlangıçta belirliyor

▪ Gelecekte sağlıksız mikrobiyotayı nasıl değiştirebileceğimiz 
ile ilgili daha çok çalışmaya ihtiyaç var

▪ DIŞKI NAKLİ VE BENZERLERİ ?



İrritabl Barsak Sendromu



 İrritabl barsak sendromu

 Fonksiyonel şişkinlik

 Fonksiyonel konstipasyon

 Fonksiyonel diyare

 Sınıflanamayan FBH

Fonksiyonel Barsak Hastalıkları 



Prevalans

 Kullanılan tanı kriterlerine göre değişken

 ABD’de %15

 Kadın/Erkek         2/1

 Reflüden sonra 2. sık GİS Hastalık

Başlama yaşı 30-50

 Çoğunlukla < 35 yaş

İrritabl Barsak Sendromu



Karaman N, Türkay C, Yönem O et al. Turk J Gastroenterol. 2003
Celebi S, Acik Y, Deveci SE, Bahcecioglu IH, J Gastroenterol Hepatol. 2004
Yilmaz, S. Et al. Int J Clin Pract. 2005

10,2

6,3

19

Türkiye Prevalansı



 %70’i doktora başvurmuyor

 Birinci basamak vizitlerinin %12’si

 Gastroenterolojiye sevklerin %50’si

 İşe devamsızlık 3 kat fazla

 GİS dışı pek çok semptom

 Abdominopelvik cerrahi insidansı %87 fazla

◦ Histerektomi ihtimali 3 kat fazla

◦ Kolesistektomi ihtimali 3 kat fazla

İrritabl Barsak Sendromu



 Fonksiyonel barsak hastalığı

• Karın ağrısı veya rahatsızlık

• Defekasyon düzensizliği

• Organik hastalık yok

 Semptomatik overlap

• Tiroid hastalıkları

• Dispepsi

• İnflamatuar barsak hastalıkları

• Kanser

• İnfeksiyöz diyare

• Pelvis tabanı hastalıkları

İrritabl Barsak Sendromu



 Alt GİS semptomlar sık

▪ Ağrı, rahatsızlık, barsak alışkanlığında değişiklikler, tam 

boşalamama

 Toplumun %50’sinde bunların bir veya birden fazlası var

 Yaşam boyunca hemen herkes bunları yaşıyor

 Büyük çoğunluğu İBS, az bir kısmı organik hastalığa bağlı 

bu semptomlarda ayırıcı tanı!

İrritabl Barsak Sendromu



Beyin-Barsak Etkileşimleri

1970 1980 1990 20001950 1960

Stres Gİ  

fonksiyonları 

etkiler

Ağrı

duyarlılığı

Cluster

kontraksiyonlar

SSS/ESS

Otonomik

reaktivitesi

Yemekle

Ağrı/motilite 

ilişkisi
3 cpm

motilite

Viseral

hipersensitivite

Post-infeksiyöz

İBS

Mekanizmalar

Mayer EA 1996 - AGA Teaching Project

Motilite İnflamasyon

Viseral 

Hipersensitivite
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İBS Patofizyolojisi



Levy RL et al Gastroenterology 2001; 121

Genetik Faktörler ve İBS



 Motilite bozuklukları

• Çeşitli farklı motilite paternleri gösterilmiş

• Fakat tanısal spesifik bir bulgu yok

• Bunlar İBSteki kabızlık veya ishale sekonder olabilir ?

• İnce barsak dismotilitesi bakteriyel aşırı çoğalmanın nedeni olabilir

• Antispazmodiklerin tedavideki etkisi motilitenin rolünü gösteriyor

• Ancak hastaların küçük bir kısmında gösterilerbilir motilşte bozukluğu 

mevcut

Eamonn M.M. Quigley. Gastroenterol Clin N Am 34 (2005) 221–233

Patofizyoloji



Patofizyoloji

• Viseral hipersensitivite

• İBS’ye spesifik kabul ediliyor

• Normalde ağrılı olmayan stimulusların ağrı olarak algılanması hali

• İBS’yi tam açıklamada yetersiz. 

• İBS’de görülen psikolojik bozukluklara sekonder olabilir 

Eamonn M.M. Quigley. Gastroenterol Clin N Am 34 (2005) 221–233



 Psikolojik bozukluklar

• Önceleri İBS’de psikolojik bozuklukların yaygın olduğu kabul 

edilirdi 

• Normal popülasyonla aynı düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır

• Psikolojik problemleri olanlar doktora daha fazla başvuruyor. 

Eamonn M.M. Quigley. Gastroenterol Clin N Am 34 (2005) 221–233

Patofizyoloji



Drossman DA, et al Gastroenterol. 1982
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Stresin Semptomlar Üzerine Etkisi
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Rogers J, et al. Gut. 1989; 30:634-41.

İBS’te Gastrokolik Reflekste Artış





İBS ve Mikrobiyota





İntestinal ekolojik disbiyozis hipotezi

Microbiology (2010), 156, 3205–3215



 Hastaların %10’u infeksiyon sonrası hasta olduklarını düşünüyor

 Prospektif çalışmalarda enterik enfeksiyonlardan sonra %3-36 

kalıcı İBS semptomları

 Postinfeksiyöz İBS insidansını mikroorganizmanın türü belirliyor

• Viral enfeksiyonların etkisi daha kısa süreli

• Bakteri ve parazitlerin etkisi daha uzun süreli

Spiller R. Gastroenterology 2009;136

Post-İnfeksiyöz İBS



• Gastroenterit sonrası %10 mikrobiyota kalıcı olarak değişebilir

• Hatta ishali tedavi etmek için antibiyotik kullananlarda kalıcı 

hasar meydana gelebilir 



 Rezidüel inflamasyon

 Kalıcı değişiklikler

• Mukozal immünositler

• Enterokromaffin hücreler

• Mast hücreleri

• Enterik nöronlar

Gastrointestinal florada değişiklikler

Spiller R. Gastroenterology 2009;136

Post-İnfeksiyöz İBS Patofizyolojisi



 Farklı organik hastalık  teşhisi ➔ %2-5

 İBS semptomlarında şiddetlenme ➔ %2-18

• Cerrahi geçirenler

 İBS semptomları aynı ➔ %30-50

İBS: Kronik, Stabil bir hastalık
El-Serag, H.B. Et al. Aliment Pharmacol Ther 2004; 19(8): 861-70

Tanıda değişiklik 
Yok %98

Semptomlar 
devam ediyor

%88

n=398 n=5952

İBS Doğal Seyri



Hekimler semptomları olanlarda

(inflamatuar, infeksiyöz, neoplastik veya 

yapısal nedenlerden kaynaklanan) 

organik bir hastalık bulmak üzere 

eğitilmektedir

İrritabl Barsak Sendromu: Tanı



 Rekürren karın ağrısı veya rahatsızlık hissi 

Son 3 ay içinde ayda en az 3 gün 

Ek olarak aşağıdakilerden 2 veya daha fazlası: 

◦ Defekasyonla ağrıda değişiklik*

◦ Başlangıçta defekasyon sıklığında değişme

◦ Başlangıçta gayta şeklinde değişme

 Semptomların 6 aydan daha uzun süre devam etmesi

İrritabl Barsak Sendromu – Roma IV



 Anormal defekasyon sıklığı

 (günde >3 veya haftada ≤3 az)

 Anormal gayta şekli

 (sert/topaklı veya cıvık/sulu)

 Fazla ıkınma

 Tenesm

 Tam boşalamama hissi

Mukus çıkarma

 Şişkinlik

İBS Tanısını Destekleyici Kriterler



İBS Alt Tipleri – Roma IV



 Semptomların başlangıcı > 50 yaş

 Progresif, çok şiddetli veya sürekli semptomlar

 Uykudan uyandıran gece semptomları 
(diyare, karın ağrısı)

 Persistan diyare

 Rektal kanama veya anemi

 Açıklanmayan kilo kaybı

 Tekrarlayan kusma

 Ailede kolon kanseri öyküsü

 Ateş

 Anormal fizik muayene bulguları (karında hafif 
hassasiyet hariç)

Alarm Semptomları



 Kriterlerin uyduğu ve alarm semptomları olmayan 

çoğu hastada ileri tetkik gerekmez

 Uygun hastalarda

• Tam kan sayımı

• CRP

• 50 yaş üstünde kolonoskopi

 Klinik şüpheye göre ve sınırlı olmak kaydıyla gerekli 

görülen diğer testler

Çölyak Ak’ları, TSH 

 Takip

İBS Tanısında Testler



 Alarm semptomları önemli

 İBS alarm semptomlarına neden olmaz

 İBS’li hastada alarm semtomları olabilir

Organik hastalıklarla rastlantısal birliktelik

 Tipik semptom kompleksi + alarm semptomları

(Tanısal değeri yüksek)

Organik Hastalıklarla Ayırıcı Tanı 



 Pirozis

 Fibromiyalji

 Başağrısı

 Sırt ağrısı

Genitoüriner semptomlar

 Psikolojik problemler

Birliktelikleri



İBS Semptomları

Muhtemel tanılar için

gerekli tüm testler

Normal

Tanı: İBS

İBS’de Tanısal Yaklaşım



İBS Semptomları

Muhtemel tanılar için

gerekli tüm testler

Normal

Tanı: İBS

İBS’de Tanısal Yaklaşım



İBS Semptomları

Muhtemel tanılar için

gerekli tüm testler

Normal

Tanı: İBS

İBS Semptomları Kompleksi

Sınırlı temel testler

Tanı: İBS

İBS’de Tanısal Yaklaşım



İBS Semptomları

Muhtemel tanılar için

gerekli tüm testler

Normal

Tanı: İBS

İBS Semptomları Kompleksi

Sınırlı temel testler

Tanı: İBS

İBS’de Tanısal Yaklaşım



 Pozitif tanısal yaklaşım vs Dışlama tanısı

• İBS Kriterleri tam tutan hastalarda organik hastalık riski, 

tutmayanlara göre belirgin olarak düşük

• Sadece semptoma dayalı tanı ile organik hastalık tam 

doğru olarak dışlanmaz

• Düşük organik hastalık riski nedeniyle aşırı tetkik yapılmamalı

Jellema, P. Et al. Aliment Pharmacol Ther 2009: 30(7): 695-706

Semptoma Dayalı İBS Tanı Kriterlerinin Doğruluğu



 İyi hasta-hekim ilişkisi

 Endişeleri belirlenmeli

 Semptomların kaynağı hakkında bilgi verilmeli

 Hastanın endişeleri giderilmeli

Maliyetine değecek şekilde tetkik

 Tedavi planlamasında hasta katılımının sağlanması

 Devamlılık sağlanmalı

Gerçekçi hedefler belirlenmeli

İBS’de Tedavi



 Aktif dinle

 Duygularını doğru anla

 Kendini onun yerine koy

 Niyetlerini tespit et

 Aşırı tepki verme

 Eğit

 Endişelerini gider

Gerçekçi ve paylaşılan 

hedefler belirle

 Durumu tartış

 Hastanın sorumluluk 

almasına yardım et

 Sınırları belirle

 Devamlılığı sağla

İyi Hekim Hasta İlişkisi İçin



Ağrım
kesilsinBelirtiler 

çok şiddetli

Kanser 
miyim ?

Çok
Stresliyim

İşlerimi
yapamıyorum

Neden
İyileşemiyorum

Deli miyim?



Fonksiyon
bozukluğu

Stres  
Psikolojik
Problemler

Ciddi
Hastalık ?

Başka
Bir amacı
mı var

Sevk mi 
etsem

Sosyal
Kültürel
faktörler



Hastalarımıza Mesajlar

İBS

Ne Değildir?

 Diyetten kaynaklanmaz

 Stresten kaynaklanmaz

 Kansere yol açmaz

 Kolite yol açmaz

Malnütrisyon yapmaz

 Yaşlandıkça şiddetlenmez

 Yaşamı kısaltmaz

Nedir?

 Uzun süreli bir durumdur 

(kronik)

 Semptomlar gelir, gider

 Semptomlar zamanla 

değişebilir

 Semptomlar kontrol 

edilebilir



Tedavi Semptomatik ve Subtiplere Göre
İBS Alt Tipleri – Roma IV



Tedavi semptomatik!

Kür yok!

• Ağrı Tedavisi

• Konstipasyon Tedavisi

• Diyare Tedavisi 

• Psikolojik problemlere yönelik tedaviler

Tedaviler

http://herbs.lovetoknow.com/Image:Stomach_Pain.jpg


Diyet Düzenlemeleri

Sebzeler
◦ Soğan

◦ Fasülye

◦ Kereviz

◦ Havuç

◦ Lahana

Meyveler
◦ Üzüm

◦ Muz

◦ Armuz

◦ Erik suyu

Laktoz intoleransı

◦ Yoğurt verilebilir

Gluten intoleransı

Fruktoz

Sorbitol

Aerofajinin önlenmesi

◦ Sakız çiğnenmemesi

◦ Sigaranın kesilmesi

◦ Yutma tedavisi

Günlük tutturularak semptomları ortaya çıkaran etkenler 

belirlenebilir ve bunlardan kaçınılabilir



Eliminasyon Diyetleri

Uyum zor
GÜNLÜK tutturulabilir



İBS İlaç Tedavisinde Potansiyel Hedefler



Probleme yönelik farmakolojik tedavi

Şişkinlik/ 

Distansiyon

Karın ağrısı/

rahatsızlık

Barsak 

fonksiyonlarında

değişiklik

Şişkinlik
•Probiyotik
•Antibiyotik
•Tegaserod

Diyare
•Loperamide
•Difenoksilat
•Alosetron
•Kolestiramin

Konstipasyon
•Fiber
•Ozmotik laksatifler
•Lubiprostone
•Tegaserod

Karın Ağrısı
•Antispazmodik
•Sentidepresanlar
(TCA/SSRI)
•Alosetron
•Tegaserod



Terapötik ilişki / Devamlılık

Eğitim / İçini rahatlatma
Bütün 

Hastalara

Yaşam tarzı ve diyet değişiklikleri
Hafif 

Olgulara

Barsaklara Etkili İlaçlar    Psikolojik      

(Motilite – Duyu)             Tedaviler
Orta Ş.

Olgulara

Gerçekçi hedefler

Antidepresan tedaviler

Ağrı merkezlerine sevk

Şiddetli
Olgulara

TEDAVİ



Trisiklik Antidepresanlar

 Kısmen antikolinerjik ve antihistaminik etkileri

 Kolon afferent nöronlarında ağrı uyarısıyla oluşan impuls

sayısını azaltır

Özellikle amitriptilin beyinde ağrı ile olan aktivasyon miktarını 

azaltır

 İmipramin oroçekal transit zamanını uzatır

 Kabızlık yapabilir

 Yeterli çalışma olmadığı için FDA onayı yok



Serotonin Selektif Reuptake İnhibitörleri (SSRI)

Serotonin artar, motilite ve sekresyon artışı olur

Çalışma sonuçları çelişkili

SNRI: Serotonin-Norepinefrin Reuptake İnh

Duloxetine: Anksiyete, diyabetik ağrı, fibromiyalji ve İBS

Kabızlık baskın olanlarda daha uygun olabilir

 FDA onayı yok



Yeni İlaçlar

 Lubiprostone:

◦ Lokal klorid kanal aktivatörü

◦ İBS-D

Renzapride: 

◦ 5HT4 agonist, 5HT3 antagonist

◦ İBS-C ve İBS-M

◦ Etkinliği yetersiz

CRF-1 Antagonistleri

Dextofisopam (Benzodiazepin)

 Prucalopride

◦ Selektif 5HT4 agonisti

◦ Prokinetik, konstipasyonda etkili

◦ Başağrısı, bulantı ve karın ağrısı 

◦ FDA onayı yok

 Asimadoline

◦ κ-opioid receptor agonist

◦ Ağrı giderici

◦ İBS-D için daha uygun

 Crofelemer



Hangi Hastaları Sevk Etmek Gerekli

Tedavi edilebilir psikiyatrik hastalık

◦ Anksiyete/Panik

◦ Majör depresyon

Hastalığa uyum/kabullenme problemleri

Psikososyal travma

◦ Majör kayıp

◦ İstismar

Bozuk hekim hasta ilişkisi

◦ Borderline kişilik bozukluğu

◦ Hastalık takliti




