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Probiyotik bakterilerin etki mekanizması
Murat DOĞAN1

Özet
Probiyotik bakteriler insan bağırsak mikroflorasının doğal üyeleridir. Genellikle laktik asit
üreten bakterilerdir. Koloni oluşturarak patojen bakterilerin varlığını engelleyebilirler. Bu
tür bakteriler gastrointestinal sistemde enerji kazanımı için fermentasyon işlemi
gerçekleştirir. Özellikle Bifidobakteriler biyokimyasal reaksiyonlar sonucu asetat ve laktat
oluştur. Fermentasyon ürünü olarak laktik asit ve asetik asit oluşur. Böylece ortam pH’sını
düşürürler ve patojen bakterilerin üremesini olumsuz yönde etkilerler. Ayrıca düşük pH
amonyağın kana geçişini azaltır. Biyokimyasal tepkimeler sonucu oluşan laktik asit, asetik
asit, baktoriyosin, protein, protein kompleksleri, yağ asitleri vb. elementler intestinal sistemde
probiyotik bakterilerin kolonizasyonunu güçlendirerek patojen bakteri varlığını engeller.
Anahtar kelimeler: Probiyotik Bakteri, Etki Mekanizması, Biyokimyasal mekanizma

Probiotic bacteria effect mechanism
Abstract
Probiotic bacteria are members of the human intestinal natural microflora. Generally, it’s
lactic acid-producing bacteria. Colony forming is inhibited the presence of pathogenic
bacteria. This type of bacteria for the fermentation process of the gastrointestinal system
performs energy recovery. Acetate and lactate as a result of biochemical reactions, especially
Bifidobacteria creates. As a product of fermentation of lactic acid and acetic acid, thus, lower
pH environment and negatively affect the growth of pathogenic bacteria. Low pH also
reduces the passage of ammonia into the blood. Biochemical reactions as a result of lactic
acid, acetic acid bacteriocin, proteins, protein complexes, fatty acids and other elements of
intestinal colonization of probiotic bacteria in the system stronger. Thus,probiotic bacteria
barriers the presence of pathogenic bacteria.
Key words: Probiotic bacteria, mechanism of effect, biochemical mechanism

Giriş
Probiyotik bakterilerin yararları hakkında bilim adamları birçok araştırma yapmışlardır.
Yapılan araştırmalar genelde deneklere probiyotik bakteri içeren gıdalar veya farmakolojik
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ürünler verilip; sonuçlarının analiz edilmesi yönünde olmuştur. Ancak bu tür bakterilerin
insan metabolizmasındaki etki mekanizması üzerinde çok fazla durulmamıştır. Bu bağlamda
dikkat çekilmesi gereken noktalar vardır. Özellikle probiyotik bakterilerin insan vücudunda
spesifik anlamda; gastrointestinal yollardaki biyokimyasal etki mekanizmaları anlaşıldıkça
sağlığa neden yararlı oldukları kanıtlanmış olacaktır.
Probiyotik bakterilerin tanımı
Probiyotik bakteriler insan mukozasında yaşayabilen mikroorganizmalardır. Mukozal ve
sistemik bağışıklığı ayarlayarak konağı etkilerler. Sağlıklı bir insan vücudunda probiyotik
mikroorganizma florası bulunur. Vücudun mukoz membranlarında ve sindirim bölgelerinde
kolonize olan bakterilerdir (Timmerman, ve ark. 2004). Probiyotik kelimesi bugün
kullanıldığı anlamı ile ilk kez 1974 yılında Parker tarafından kullanılmıştır ( Yiğit,
2009).Probiyotik bakterilerin etkili olabilmeleri gastrointestinal sistem de ve epitel hücre
duvarlarında koloni oluşturmalarına bağlıdır. Probiyotik bakteriler mukozadan salgılanan
mukoz madde içerisinde çoğalabilmektir. Bu salgı içersindeki müsin maddesini enerji kaynağı
olarak kullanabilmektedir. Gastrointestinal kanallara geçen bakterilerin canlı kalabilmeleri
için sindirim enzimlerine ve safra tuzuna dayanıklı olması gerekir (Kahraman,
1993).Probiyotik bakteriler bağırsak duvarına tutunarak, zararlı etkenlerin içeriye girmesini
engellerler(Gönülateş,2008).
Probiyotik bakteri olarak kullanılan mikroorganizmalar
Probiyotik bakteriler genel olarak laktik asit bakterileridir. Bunun yanında araştırmalar
mayaların da probiyotik özelliğe sahip olduğunu göstermiştir. Yoğurt yapımında kullanılan
mikroorganizmalar (Lactobacillus bulgaricus ve Streptococcus thermophilus) dışında tüm
laktik asit bakterileri bağırsak florasında doğal olarak yaşayabilir (Timmerman ve
ark.2004;Yaşar ve Kurdaş,2009).
Probiyotik bakterilerin morfolojik özellikleri
Probiyotik bakteriler Gram (+), sporsuz, basil şeklindedir. Probiyotik bakteriler mide
asitliğine diğer mikroorganizmalara göre daha dayanıklıdır. Safra tuzuna ve lizozim enzimine
daha dirençlidir.
Lactobacillus türleri, ince bağırsakta yaşayabilir çok sayıda bulunurlar.
Bifidobakteriler kalın bağırsakta koloni oluşturabilir. Bifidobakteriler için optimum büyüme
sıcaklığı 37-43°C ve pH değerleri 6.5-7.0 pH arasındadır. Ortam pH’ının 4,5-5’den düşük ve
8-8,5’dan yüksek koşullarda çoğalmaları azalmaktadır (Yaşar. ve Kurdaş;2009).
Bifidobakteriler, glikoz metabolizmasının yıkım ürünleri olarak asetik asit ve laktik asit
üretirler. Probiyotik bakteriler laktik asit, asetik asit, bakteriyosin gibi antimikrobiyal
maddeler üreterek, bağırsaklarda istenmeyen mikroorganizmaların çoğalma hızını kontrol
ederler.
Doğal
bağırsak
florasının
denge
içinde
bulunmasını
sağlarlar
(Timmerman;2004;Yaşar. ve Kurdaş;2009).
Bifidobacteriler ve laktik asit bakterileri hayvansal (% 1 ) ‘lik safra ortamında aktivitelerine
devam ettiği tespit edilmiştir. Bakteriler tarafından Proteolytic enzimlerin (pH 2.5–9.0
aralığı) üretildiği gözlemlenmiştir. Böylece normal bağırsak mikroflorasında bu bakterilerin
proteinleri metabolize ettiği sonucuna varılmıştır (Novik, ve ark. 2006).
Asitlik ve safra tuzlarına direnç bakımından ise; P. acidilactici S1, S. salivarius subsp.
thermophilus FYC1’in asitliğe, B. longum PBC1 ve L. rhamnosus UCP1’in safra tuzlarına, C.

99

Probiyotik bakterilerin etki mekanizması

glutamicum R17 ve L. rhamnosus UCP1’in ise hem asitlik hem de safra tuzlarına karşı
dirençli oldukları belirlenmiştir (Çakır;2004).
Probiyotik bakterilerin biyokimyasal aktivitesi
Lactobacilli and Bifidobakteriler fermentasyon sırasında saccharolytic (şekeri parçalayan) yol
izlerler. Bifidobacteria intestinal mikroflorada baskın populasyona sahip olduğunda;
gastrointestinal sistemdeki karbonhidrat fermentasyonununda önemli aktivitesi vardır.
Bifidobakteri heksosu fructose-6-fosfata fermente eder. Bu fermentasyon sırasında kilit enzim
fructose- 6-phosphate phosphoketolase’dir. Bu enzim fructose-6-phosphate’ı acetyl-1phosphate ve erythrose- 4-phosphate ‘a parçalanır. Daha sonra pürivata dönüşür.
Fermentasyon sonunda asetat ve laktat oluşur.
2 Glucose  5ADP + 5Pi 3 Acetate + 2 Lactate + 5ATP
Lactobacilli ve bifidobacteria’lar kısa zincirli yağ asidini metabolik olarak üretmektirler.
Bunlar diğer organizmalar için antogonistik etki oluşturmaktadır. Bu bakterilerin metabolik
işlevleri sonucu çevre pH değerleri düşmektedir. (Fooks ve ark. 2002). Lactobacillus türleri
biyokimyasal özelliklerinin araştırılması sonucu; Aeromonas, Vibrio türlerine karşı
antogonostik etkisi tespit edilmiştir (Dharumaduari ve ark. 2008).
Antimikrobiyal maddelerin gastrointestinal sistemde serbest kalması sonucu;
1. Diğer mikroorganizmaların reseptöriyle probiyotik bakteriler rekabet oluşturmaktadır.
2. Gastrointestinal dokularda epitel bariyer fonksiyonunu oluşur.
3. Gut-associated lymphoid tissue (GALT) ;Bağırsak ilişkili lenfoid doku etkileşimini
güçlendirir(Celia,2008).
Probiyotik bakterilerin biyokimyasl etki mekanizmaları
Bifidobakteriler ve laktobasiller probiyotikler laktulozu fermente ederek laktik ve asetik asit
oluşturmakta, bu asitlerde bağırsak pH’sını düşürmektedir. Amonyak iyonize olmayan formda
(NH3) pasif difüzyon yolu ile absorbe edilmektedir. Düşük pH’da amonyağın büyük bir kısmı
bağırsak tarafından absorbe edilemeyen amonyum iyonu (NH4+) şeklindedir. Bu durum
amonyağın kana geçişini azaltmaktadır (Gürsoy ve Kınık 2006;Çakır,2004).
Bakteriyosin üretimiyle diğer mikroorganizmaları engelleme işlevi görür. Probiyotik
bakteriler tarafından üretilen protein ve protein kompleksleri diğer türler için antogonistik
(engelleyici) etki mekanizmasını doğuran nedenlerdendir. (Durlu-Özkaya, F. 2001).
Probiyotik bakteriler, insan ve hayvanların bağırsak sisteminin mikrobiyal dengesini
düzenlerler.
Probiyotik bakterilerin etkileri 3 mekanizma üzerinden gerçekleşmektedir
-Patojen bakterilerin sayılarını azaltmak Antimikrobiyal bileşikler üretmeleri, besin için
patojen bakterilerle rekabet etmeleri,koloni oluşturmak için bağırsakta rekabet etmeleri
-Mikrobiyal metabolizmayı (enzimatik aktiviteyi) değiştirmek sindirim sistemini düzenleyen
enzimlerin üretimi, amonyak, amin veya toksik enzimlerin üretiminin azalması, bağırsak
duvarının fonksiyonlarının iyileştirilmesi
-Bağışıklık sistemini iyileştirmek antikor düzeyinin artması, makrofaj aktivititesinin artması
(Yaşar, B. ve Kurdaş,O.Ö ,2009).
Probiyotik bakterilerin etki mekanizmasını özeti
1. Patojen mikroorganizmaların üremelerine engel olur. İnhibe edici maddeler üretirler.
Gram pozitif ve Gram negatif mikroorganizmalar üzerinde etkili birçok madde
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üretmektedir. Bunlardan bazıları organik asitler, hidrojen peroksit, bakteriyosin
benzeri maddelerdir.
2. Bağırsak pH’sını düşürür.
3. Bakterisidal proteinler salgılar.
4. Paneth hücreleri ve epitel hücrelerinde savunmanın oluşturulmasını uyarır.
5. Bakteri kolonizasyonlarına direnç gösterir (ekolojik nişleri kaplayarak).
6. Nitrik oksit yapımını arttırır.
7. Besin maddeleri için rekabet ederler. Probiyotik bakteriler patojenler için de gerekli
olan besin maddelerini tüketerek, onların sistemde uzun süre kalmasını
engellemektedir.
8. Mukus yapımını uyarır.
9. Probiyotikler mukozanın bariyer fonksiyonlarını güçlendirirler.
10. Rho’ya bağımlı ya da bağımsız yollarla epitelin patojen bakteriler tarafından istilasını
önler.
11. Epitel ve mukozanın engel oluşturma işlevini güçlendirir. Patojenlerin epitele tutunma
ve epiteli istila etmesine engel olur. Tutunma bölgelerini bloke ederler. Probiyotik
bakteriler tutunma bölgeleri için patojenlerle rekabete girerek, intestinal sistemde
yerleşmelerini engellerler.
12. Bütirat da dâhil kısa zincirli yağ asitleri oluşturur.
13. Konakçının immün yanıtını değiştirir.
14. IL–10, TGF-ß ve Cox2 (PGE2) ekspresyon ve salınımını arttırır.
15. Salgısal IgA yapımını arttırır.
16. Bağışıklık sistemini, güçtendirler. Bu mekanizma tam olarak aydınlanamamıştır. Buna
rağmen hücre yüzeylerinin yardımcı etki gösterdiği ve bağışıklık yanıtı güçlendirdiği
düşünülmektedir.
17. TNF-α ve INF–γ ekspresyonunu azaltır.
18. Regülatuar T hücrelerini aktive eder.
19. Natural killer hücre aktivitesini arttırır.
20. Dendritik hücre fenotip ve işlevlerini düzenler.
21. NF-.B ve AP–1 yolaklarını düzenler.
22. PPAR-.’yı uyarır.
23. Apoptozu düzenler. Probiyotikler lamina propriada T-hücre apoptosis’ini indüklerler.
24. IL–10 ekspresyon ve salgılanmasını sağlar.
25. Kalın bağırsakta kolonize olarak patojen mikro organizmaların çoğalmasını
engellerler(Gürsoy ve Kınık,2006;Özden, 2008;Gönülateş, 2008;Çakır,2004).
Tartışma ve sonuç
Son yıllarda insan gastrointestinal sistemindeki kompleks mikrobiyal ekosistemine ilgi
artmıştır. Bu artıştaki en büyük neden mikrobiyal ekosistemin koloni yapısının insana zararlı
veya sağlıklı olmasıyla ilişkilendirilmesidir. Bununla birlikte bağırsak mikrobiyal
popülasyonla ve onların biyokimyasal etkileri ilişkilendirilememiştir. Bu yüzden
biyokimyasal etki mekanizması için çok fazla in vivo çalışmaların yapılması
gerekiyor(Delgado ,2004; Kavas, 2007).Probiyotik bakteriler konakçı intestinal bozukluklara
karşı koruduğunu açıklamaya çalışılan bir mekanizma bulunmaktadır. Ancak yinede
proteinlerin patojenlere karşı etkili olduğunun tam olarak belirlenmesi için daha çok
çalışmaya gereksinim vardır(Gürsoy ve Kınık 2006;Çakır,2004).
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