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Allerjik Hastalıklarda Probiyotiklerin Rolü ve Kullanımı:
Literatürün Gözden Geçirilmesi
Role and Use of Probiotics in Allergic Diseases: Review of the Literature
Öz / Abstract

Öner Özdemir
Atopik dermatit dâhil allerjik hastalıkların prevalansı son bir kaç dekattır artmaktadır. Atopik dermatit günümüzde bilinen bir tedavisi
olmayan allerjik marşın ilk adımı sayılan yaygın bir allerjik hastalıktır.
Güncel literatür verilerine göre, gebelikten başlayarak yaşamın erken
döneminde probiyotik kullanımı etkin bir önleme metotu ve ümit veren bir strateji olarak görünmekle beraber uzun dönem önleyici etkileri
hakkında çok az bilgi mevcuttur. Burada amacımız, tedavi ve önlemeye
yönelik yapılan literatürdeki çalışmaların sonuçlarını özetlemek ve güncel yaklaşımları tartışmaktır. Probiyotikler Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
tarafından ‘yeterli miktarda verildiğinde konağa sağlık açısından yararlı
canlı mikroorganizmalar’ olarak tarif edilmektedir. Çoğu çalışmada, tek
tür probiyotik veya laktik asit ve bifidobakteri içeren karışımlar olarak
doğum öncesi (gebelikte), sonrası ya da her iki dönemde perinatal
olarak kullanılmıştır. Bazı metaanalizler, probiyotiklerin egzamanın
önlenmesinde orta derecede etkili olduğunu bildirmiştir. En belirgin
etki ailesel yatkınlık sonucu allerjik hastalık için yüksek riskli süt çocuklarında kombine perinatal (prenatal+postnatal) probiyotik uygulamasıyla gösterilmiştir. Yine birden fazla farklı bakteri ya da laktobasil türü
içeren probiyotikler, egzamanın önlenmesinde en etkin görünmektedir.
Çocuk ve erişkinlerde orta- şiddetli egzamada probiyotikler egzama tedavisinde bir seçenek olabilir. Diğer allerjik hastalıklarda probiyotiklerin önlemede ve tedavide yeri yoktur. Diğer uzmanlık dernekleri alerjiyi
önlemede probiyotikleri önermemekle beraber, Dünya Allerji Örgütü
allerjik hastalık geliştirme riskinin yüksek olduğu durumda gebede,
emzirirken ve/veya süt çocuğunda probiyotik kullanımının düşünülmesini önermektedir.
Anahtar Kelimeler: Allerji, allerjik hastalık, egzama, astım, rinit, probiyotik

The prevalence of allergic diseases including atopic dermatitis has increased over the last few decades. Atopic dermatitis is a widespread
allergic disease and the first step of allergic march, for which there is
presently no known treatment. Under the recent literature data, use of
probiotics in early life beginning from pregnancy is thought to be an
effective method and appears to be a hopeful tactic for prevention,
but very little is known about its long-term preventive effect. Here, our
aim is to give an outline of the results from these prevention/treatment
studies and to discuss current approaches. Probiotics are universally described as “live microorganisms that, when administered in adequate
amounts, confer a health benefit on the host” by the World Health
Organization. In most studies, single strains or a mixture of strains of
lactic acid bacteria and bifidobacteria was used prenatally, postnatally,
or perinatally. Several meta-analyses have shown a moderate benefit
of probiotics for eczema prevention, and the most reliable effect has
been observed with a combined perinatal (prenatally + postnatally)
administration in infants at high risk of allergic disease by heredity. In
addition, use of multi-strain (mixture of different bacterial species or of
Lactobacillus species) probiotics appeared to be most effective for eczema prevention. Probiotics also could be an option in eczema therapy,
especially for moderate to severe eczema in children and adults. No
preventive and therapeutic effect has been shown for other allergic disorders. To date, expert bodies do not generally propose probiotics for
allergy prevention, although the World Allergy Organization suggests
considering using probiotics in pregnant women, during breastfeeding,
and/or to the infant if at high risk of developing allergic disease.
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Giriş
Yirmi birinci yüzyılın başından itibaren faydalı mikroplar olarak adlandırılan probiyotikler üzerinde araştırmalar her geçen gün artmakta hatta Pubmed’de sadece allerji ile ilgili yıllık 2.500
makaleye kadar veri bulunmaktadır. Vücutta probiyotiklerin metabolik art ürünleri olan ‘metabiyotikler’ in etkileri ile ilgili araştırmalar dahi yayınlanır hale gelmiştir (1). Yine probiyotikler vücudun ihtiyacına/hastalığına göre değişik hastalıklarda kullanılmak amacıyle önceden tasarlanıp
‘designer probiotic: tasarımcı probiyotik’ vücuda verilmeye başlanılmıştır (2).
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Bu derlemede öncelikle probiyotikleri tanımlayarak başlamak istiyoruz. Daha sonra insan vücudunda etki mekanizmalarına kısaca değineceğiz. Allerjik hastalıklar üzerine önleme ve tedavideki
rolleri atopik dermatit (AD)‘den başlayarak güncel literatür verileri üzerinden bahsedilecektir. Allerjik rinit ve astımdaki rolleri önce randomize kontrollü çalışma (RKÇ)’ lardan başlayarak, sonra
metaanalizler ve rehberlerdeki görüşler ışığında anlatılacaktır.

Probiyotikler: Tanımlama
Ağızdan alındığında, konağın mikroflorasını değiştirebilecek ve potansiyel olarak sağlığına yararlı
olabilecek canlı mikroorganizmalardır (3). Probiyotiklerin bilinen üç ana özelliği; insan kaynaklı
olmaları, intestinal sistemde değişik etkenlere karşı dirençli olmaları ve konağın yararına olmalarıdır. Asırlardır fermente sütle (Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus bulgaricus) vücuda
alınmaktadırlar (4). Günümüzde özellikle ticari olan yoğurtların probiyotik içeriği yeterli değildir.
En sık kullanılan ve en iyi bilinen probiyotik bakteriler laktik asit bakterileri (LAB) olan Laktobasil
ve Bifidobakteri’dir. LAB dışı kullanılan türler ise E. coli, Bacillus gibi bakteri ve Saccharomyces
gibi mantarlardır (5).
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Probiyotiklerin Allerjide Kullanılma Nedenleri
Son yıllarda gelişmiş ülkelerdeki hijyen hipotezi ve Batılı yaşam
tarzına bağlanan alerjik hastalıklarda artış çevremizdeki ‘bioçeşitliliğin azalması’ ve perinatal kolonizasyondaki kişisel farklılıklar ile
de karakterizedir. Çiftlikte yaşayan çocukların daha az allerjik hastalığa yakalanmasının görülmesi de bunu desteklemektedir (4, 5).
Yine laboratuar çalışmalarında germ hücrelerinin olmadığı farelerde, oral toleransın gelişmemesi, ancak patojensiz farelere Bifidobakterilerin verilmesiyle oral toleransın gelişmesi (6); öncül
çalışmalarda probiyotiklerin alerjik hastalıklar üzerine etkinliğinin
gösterilmesi bu hastalıklarda etkili olabileceklerini ve bu amaçla
kullanılabileceklerini düşündürmüştür (7)

Probiyotiklerin Allerjide Sistemik Etki Mekanizmaları
Lokal olarak barsak bariyerinin olgunlaştırması yanında anti-mikrobiyal aktivite, anti-inflamatuar etki ve immünomodülasyona
yol açarlar. İmmunomodülasyon sonucu da sistemik kronik (lowgrade) enflamasyon oluşur. Bu etkiyi Th1 yolak ve T regülatör (Treg)
hücrelerinin üretimi artırarak, Th2 ve Th17 yolaklarını inhibe ederek sağlamaktadır. Yine tolerojenik dendritik hücrelerin gelişimi
ve Toll-like reseptör (TLR) -2/-9’lerin uyarılması önemli etkilerindendir (7, 8).

İlk önemli çalışmalardan biri Kalliomaki ve ark. (18) tarafından
2001 yılında bildirilen RKÇ’dır. Lactobacillus rhamnosus GG (LGG)
145 Fin’li gebe ve emziren anneye veya emzirmiyorsa çocuğa verilerek 2 yaşına kadar olan atopik egzama insidansı izlenmiş, riskli
bebeklerde egzama gelişiminin yarı yarıya (%46’dan %23’e) azaldığı gösterilmiştir. Aynı grup hastaları izlemeye devam etmiş ve
probiyotik etkisinin 4 yaşa kadar devam ettiğini göstermiştir. LGG
almaya devam eden atopik egzamalıların 14/53’ünde (RR: 0.57),
plasebo alan Fin çocuklarının 25/54’ünde 4 yaşında egzama gelişmiştir (19). Bununla beraber aynı metot ve aynı probiyotik LGG
ile Kopp ve ark. (20) tarafından 2008 yılında Alman çocuklarında
yapılan çalışmada ise, 2 yaşında AD sıklığında bir fark bulunmamıştır. Kontrole göre ne klinik ne de immünolojik etkiler açısından
fark saptanmamıştır. Huurre ve ark. (21) Finlilerde yaptığı diğer bir
çalışmada aynı metot (- pre- ve post-natal -) ile farklı bir probiyotik
karışımı (LGG+Bifidobacterium) kullanılmış ve 1 yaşında yapılan
değerlendirmede çalışmaya katılanlarda herhangi bir etki görülmemiştir. Bu çalışmalar ayrı ırkta probiyotiklerin farklı etkiler meydana getirdiği ya da etkisiz kaldığını ayrıca farklı probiyotiklerin
aynı ırkta benzer sonuca yol açmadığı göstermektedir.

Probiyotiklerin sistemik etki mekanizmalarına her geçen gün yeni
bulgular eklenmektedir. Histamin sinyali üretiminin dahi LAB ile
suprese edilebildiği bir çalışmada gösterilmiştir (9). Çocukluk egzamasında genetik duyarlılığın modifikasyonunun bile 2 değişik
probiyotik türünden biriyle başarıldığı gösterilmiştir (10).

Probiyotik Verilme Zamanının Önemi: Prenatal?
Postnatal?

Probiyotiklerin Egzamaya Etki Mekanizmaları

Prenatal/antenatal (gebelikte) probiyotik kullanımı çok sık uygulanılmış olmakla beraber, postnatal verilmeyen çalışmalarda etkinliği yetersiz bulunduğundan terk edilmiştir. Pubmed taramasında
bulduğumuz tek RKÇ, Boyle ve ark. (22) olandır. Bu çalışmada 250
riskli bebek doğuracak gebeye LGG 1,8×10 (10) cfu/gün dozunda
36. gestasyon haftasından itibaren verilmiştir. Prenatal probiyotik
verilimi egzama veya IgE-ilişkili egzama gelişim riskini düşürmemiştir.

Derideki immün sistem hücreleri üzerinde immünomodulatör
etkisi mevcuttur. Zararlı deri mikroflorası (Staf. aureus, Herpes ve
mantar vb.) ile yarışabilmesi ve zararlı çevresel etkenlere karşı koruyucu kılıf (bariyer fonksiyonu) işlevini görebilmesi; deri pH’sını
azaltması ve faydalı metabolitlerin salınması ile oluşur (11). Yine
anti-oksidan olarak etki gösterebilme gibi kapasiteleri vardır. Tüm
laktobasiller, Lactobacillus delbrueckii hariç, deri patojenlerine karşı organik asit üretimiyle beraber antimikrobiyal aktivite gösterirler. Aynı zamanda çoğu biofilm oluşumunu engeller, fakat sadece
Propioniferax innocua adlı probiyotik matür biofilmi parçalayabilir
(12). Bu özellikler, egzama herediter bir cilt hastalığı olduğundan,
önleme ve tedavide probiyotiklerin etkinliği açısından önemlidir

Egzama’nın Allerjik Hastalık Gelişiminde Önemi
Dünyada genel allerjik hastalık prevalansı ortalama %20’dir. Yine
gelişmiş Kuzey Avrupa ülkeleri ve ABD’de AD prevalansı da %20 civarındadır (13). Atopik dermatit, çocukluk çağı egzaması, allerjik
hastalığa yatkınlığın ilk belirtisi (atopik/allerjik yürüyüşün (marş) ilk
basamağı) olduğundan eğer probiyotiklerin allerjik hastalıkları önleme ve tedavisinde etkisi değerlendirilecekse egzama üzerinde çalışılması en doğru yoldur. Bu yüzden literatürde ilk çalışmalar araştırmacılar tarafından bu hastalık üzerinde gerçekleştirilmiştir (14).

Egzama’nın Önlenmesinde Probiyotiklerin Rolü
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bebeğe ya da hem prenatal hem de postnatal dönemde anne ve/
veya bebeğe verilmiştir (15-17).

Literatürdeki egzama üzerine yapılan çalışmalar 2000’li yılların hemen öncesinde Majamaa ve Isolauri (14) tarafından başlatılmıştır.
Son 20 yıldır yapılan çalışmalarda yöntemler standart olmadığından probiyotikler bazen prenatal dönemde (gebelikte) anneye,
bazen de postnatal dönemde emziriyorsa anneye emzirmiyorsa

Prenatal ve postnatal uygulama ile ilgili veriler ve bunların sonuçları aşağıda anlatılacağı gibi tablo 1’de özetlenmiştir.

Sadece Prenatal Probiyotik Takviyesi

Prenatal ve Postnatal (Prenatal Anne ve Postnatal
Emziren Anne ve/veya Süt Çocuğuna) Takviye
Prenatal anne ve postnatal emziren anne veya süt çocuğuna direkt
olarak daha uzun bir süre verilmesi atopik (IgE-ilişkili egzama) ve
nonatopik egzama önlemede saptadığımız en az 6/9 RKÇ’da etkili
bulunmuştur. Wickens’ın 2 ve Kalliomaki’nin 3 RKÇ’ında prenatal
anneye ve postnatal hem emziren anne hem de süt çocuğuna
probiyotik verilmiştir. Rautava ve ark. 2002 ve 2012’de bildirilen 2
ayrı çalışmalarında prenatal ve postnatal dönemde sadece anneye
(gebe ve emzirirken) probiyotik verilmiştir. Prenatal dönemde anneye ve postnatal dönemde süt çocuğuna probiyotik verilen çalışmalardan ikisi Allen ark., birisi Kuitunen ve ark. ve ikisi Kukkonen
ve ark. çalışmalarıdır. Bu her iki dönemde de probiyotik verilme
metodunun sadece prenatal veya postnatal dönemde probiyotik
verilmeye göre başarılı olmasının nedenlerinden bazıları probiyotiklerin bir şekilde fetüs immün sistemini etkileyebilmesi, maternal vaginal floranın ve bu vaginal yoldan doğan süt çocuğunun
intestinal florasının probiyotiklerin etkisiyle modifikasyonuna
bağlanmıştır. Yine postnatal dönemde verilmenin yanında prenatal dönemde anneye probiyotik takviyesinin süt çocuğu barsağının
probiyotik bakterilerle hızlı kolonizasyonu ve anne sütü içeriğinde

Özdemir Ö. Allerjik Hastalıklarda Probiyotik Kullanımı
Tablo 1. Atopik dermatiti önlemeye yönelik probiyotik örnek çalışmalarında verilme zamanına göre hastalık üzerine etkileri
görülmektedir
Verilme Zamanı

Probiyotik türleri

Prenatal (anneye)

LGG

Prenatal+Postnatal (anneye)

Sonuç

Doz

Kaynak

↔

≥10

22

LGG, Bifidobacterium lactis Bb12

↔

9-10

≥10

21

LGG, Bifidobacterium Bb-12, Lactobacillus acidophilus La-5

↓

≥109-10

36

Lactobacillus rhamnosus LP + Bifidobacterium longum veya

9-10

9-10

≥10

15-17, 73

↓

≥109-10

18, 19, 45

↓

≥10

32, 33, 46

↓, ↓

Lactobacillum paracasei + Bifidobacterium longum
Prenatal+Postnatal (anne+bebeğe)

LGG

Lactobacillus rhamnosus HN001,Bifidobacterium lactis HN019

9-10

Lactobacillus reuteri

↔

≥10

LGG, Lactobacillus rhamnosus LC705, Bifidobacterium breve
Bb99, Propionibacterium shermanii

↓

≥109-10

41

LGG

↔

≥109-10

20

Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus
acidophilus

↓

≥10

9-10

31

Prenatal+Postnatal (bebeğe)

Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Lactococcus lactis

↓

≥109-10

30

Postnatal (bebeğe)

Lactobacillus acidophilus
Lactobacillus F19
Lactobacillus acidophilus
Escherichia coli

Postnatal (anneye)

Lactobacillus casei

↔, *

9-10

≥10

9-10

38, 47

23

↓, ↔**

≥109-10

28, 48

↔, *

≥109-10

49

↓, ***
↔

9-10

≥10

26

≥109-10

24

LGG: Lactobacillus rhamnosus GG; ↔: etkisizlik; ↑: etkiyle artma; ↓: etkiyle azalma; *: alerjik sensitizasyonda artma; **: uzun dönemde etki kaybı; ***: uzun dönemde
etki kaybolmaz

değişimlere (immünoregülatör IgA ve TGF-β’ yi artırması) yol açarak allerji gelişimini önlemede etkili olabileceğini göstermektedir
(15-17).

Sadece Postnatal (Anne veya Süt Çocuğuna)
Probiyotik takviyesi
Çoğu çalışmada sadece postnatal probiyotik takviyesi yapılmış ve
etkisiz bulunmuştur. Bunlardan Taylor ve ark. (23) 2007’de bildirdiği RKÇ’da yüksek riskli bebeğe ilk 6 ayda probiyotik verilmesinin
AD riskini azaltmadığı aksine alerjen sensitizasyonunu artırdığı
saptanmıştır. Postnatal emziren anneye, Ortiz-Andrellucchi ve ark.
(24) yaptığı çalışma mevcuttur. Hem postnatal emziren anne hem
de postnatal süt çocuğuna aynı anda probiyotik verilen çalışma şu
ana kadar saptayabildiğimiz yoktur. Postnatal süt çocuğuna probiyotik verilen çalışmalar Hascoet ve ark. (25), Lodinova ve ark. (26),
Morisset ve ark. (27), West ve ark. (28) tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bunlardan sadece Lodinova ve ark.’nın (26) probiyotik olarak E.coli
kullandıkları çalışmada uzun dönemde dahi etki görülmüştür.
Bu yolla başarılı olunamamasında vaginal flora üzerinden bebeğin
barsak kolonizasyonunun etkilenememesi ve ayrıca belki de yenidoğanın ve ilk 3-6 ay arasında bebeğin immün sisteminin modifiye
edilebilecek kadar olgunlaşmaması sayılabilir (29).

Probiyotik Türünün Rolü: Bifidobakteri? Laktobasil?
Bifidobakteri ağırlıklı probiyotik karışımı içeren 2 çalışmada yüksek riskli grupta beklenen etki görülmüştür (30, 31). Bir çalışmada Lactobacillus rhamnosus’un egzamayı azaltmada daha başarılı
olduğu, Bifidobacterium animalis subsp. lactis gibi Bifidobakteri
türlerinin tek başına kullanıldıklarında etkisinin olmadığı bildiril-

miştir (32). Bifidobakteriler genelde diğer probiyotiklerle karışım
halinde kullanılmışlardır.
Yine Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) uzun dönemde AD gelişimini
önlemede etkili bulunmuştur. Benzer şekilde, yüksek riskli çocuklarda AD gelişimini 6 yaşa kadar önlemede Lactobacillus rhamnosus
HN001’nin etkinliği gösterilmiştir. Aynı etkinin Bifidobacterium lactis
HN019 ile görülmemiş olması etkinin türe bağlı olduğunu düşündürür (33). Yine metaanaliz çalışmalarında, Laktobasil içeren probiyotiklerin Bifidobakterilere üstünlüğü gösterilmiştir (34). Özellikle
LGG’nin prenatal ve postnatal kullanımının yalnız prenatal kullanımına karşı plasebo ile karşılaştırıldığında (Risk Ratio: 0.88 vs. 0.68 ),
12.-24. ay arasında etkisi çok belirgindir (35).

Probiyotik Karışımlarının Rolü
Norveç’te yapılan bir çalışmada probiyotik karışımı (LGG, Laktobacillus acidophilus La-5 ve Bifidobacterium animalis) 1 ay prenatal
ve 3 ay postnatal dönemde emziren anneye verilmiş ve 2 yaşında
değerlendirildiğinde atopik egzama ve egzama [OR:0.51] gelişimini azaltmıştır (36).
Probiyotik karışımın (2 Laktobasil, Bifidobakteri ve Propionibakteri) yüksek riskli grupta kullanıldığı çalışmada 5 yaşına ulaşanlarda
yapılan değerlendirmede yalnızca sezaryan ile doğanların bulunduğu altgrupta IgE’ye bağlı allerjik hastalık insidansının düşük olduğu bulunmuştur (37).
Huurre ve ark.’nın (21) Finli çocuklarda yaptığı çalışmada pre-/
post-natal LGG ve Bifidobacterium probiyotik karışımı kullanılmış
ve 1 yaşında değerlendirilmiş fakat etkili bulunmamıştır.
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Yine metaanaliz çalışmalarında, özellikle Laktobasil içeren probiyotik karışımlarının diğerlerine üstünlüğü gösterilmiştir (16).

Egzama Türünün Rolü (IgE-ilişkili (atopik) Egzama/
Nonatopik Egzama)
Beşten fazla çalışmada özellikle atopik (IgE-ilişkili, özellikle besin
alerjisi olan) egzamada ya da atopik egzama/dermatitte etkin bulunmuştur (38-42). Yapılan metaanalizlerde, bu etki çok net olmasa da kısmen gösterilmiştir (43, 44).

Uzun Süreli Takibe Dayalı Atopik Dermatiti
Önlemeye Yönelik Çalışmaları
Kalliomaki ve ark. (45) LGG alan grupta 4 yıllık süreden 7 yıllık
süreye kadar egzamaya karşı koruma etkisinin (OR: 0.58) devam
ettiğini göstermiştir.
Wickens ve ark. (46) yüksek riskli çocuklarda AD gelişimini 6 yaşa
kadar önlemede Laktobacillus rhamnosus HN001’nin etkinliği göstermiştir. Aynı etki Bifidobacterium lactis HN019 ile görülmemiş ve
bu da etkinin probiyotik türüne bağlı olduğunu düşündürmüştür.
Abrahamsson ve ark. (47) çalışmasında gebelik son ayda ve ilk yıl
içinde İsveçli 232 alerjik hastalığı olan ailenin çocuklarında Lactobacillus reuteri kullanılmış ve 7 yıllık takibi 184 çocuk tamamlayabilmiştir. AD prevalansı kontrol grubuna göre farklı bulunmamıştır. Benzer şekilde, West ve ark. (48) yaptığı çalışmada, 8-9 yaşa
kadar izlenen İsveçli çocuklarda Lactobacillus paracasei (LF19)’nin
allerjik hastalık üzerine etkisi bulunmamıştır.
Probiyotiklerin uzun süreli etkisini araştıran çalışmalar vardır. Taylor ve ark.’nın (23) 1 yıl ve Prescott ve ark. (49) 2,5 yılık takip süresinin sonunda yapılan değerlendirmelerde probiyotik etkisinin
kalmadığı görülmüştür. Kukkonen ve ark. (41) çalışmasında 2 yıl
boyunca probiyotik etkili bulunmuştur. Kuitunen ve ark. (37) çalışmasında 5 yıl boyunca takip sonrasında, sadece sezaryanlılarda
etkili bulunmuştur. Lin ve ark. (50) ve Loo ve ark. (51) çalışmasında
postnatal ilk 6 ayda verilen probiyotik Asya’lı riskli süt çocuğunda
5. yılda etkili bulunmamıştır. Simpson ve ark. (52) perinatal (maternal) verilen probiyotiğin 6 yıl boyunca etkin olduğunu bildirmiştir. Postnatal verilen probiyotik E. coli ise 10 ve 20 yıl sonra
incelendiğinde bile etkin bulunmuştur (53).
Zuccotti ve ark.’nın (16) metaanalizine göre de ilk 2 yaşa kadar,
probiyotiklerin etkilerinin daha belirgin olduğu, ileri yaşlarda bu
etkinin zamanla azaldığı görülmektedir.

Egzama Tedavisinde Probiyotiklerin Rolü
Literatür verilerine göre, probiyotik takviyesinin genelde tedavideki etkisinin egzama skorlaması olan SCORAD’da ve hastaların
semptomlarında azalmayla beraber yaşam kalitesinde artmaya
yol açtığı bildirilmiştir. Yine çoğu çalışmada SCORAD’da azalma ve
yaşam kalitesindeki artmanın probiyotik kesilmesinden 4 hafta
sonrasına kadar devam ettiği gösterilmiştir (54). Bazı çalışmalarda, yüksek konsantrasyonda Lactobacillus salivarius LS01 içeren jel
kompleks olarak topikal probiyotik uygulamasının da AD’li hastalarda faydası da gösterilmiştir (55).
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Kısmi düzelme yapanlar
Lactobacillus plantarum CJLP133 ve Lactobacillus salivarius gibi
probiyotiklerin kullanıldığı çalışmalarda, SCORAD’da ve yaşam kalitesindeki kısmi düzelme bildirilmiştir (58).

Etkisiz olanlar
Gore ve ark. (59) ile diğer bazı yazarların Lactobacillus paracasei
veya Bifidobacterium lactis içeren probiyotiklerle yapılan çalışmalarında, ve Torley ve ark. (60) bildirdiği derlemelerde etkisiz bulunmuştur.
Tedavi ile ilgili bir metaanaliz Kim ve ark. (61) tarafından yayınlanmıştır. Çocuk ve erişkinlerdeki orta-şiddetli egzamanın tedavisinde
faydalı olabileceği vurgulanmıştır.

Egzama Önleme/Tedavisinde Probiyotiklerin Rolünü
İrdeleyen Derleme/Metaanalizler
Van der Aa ve ark. (62) yaptığı metaanalizlerde çocuklarda AD
önlenmesi/tedavisinde probiyotiklerin yeri olmadığı kanaatine
varmıştır. Eigenmann’ın (63) vardığı sonuçta olduğu gibi, etkinin
genel olarak gebelikte başlayan kombine probiyotik kullanımının
erken süt çocuklukta devam edilmesiyle ortaya çıktığı bulunmuştur. Kuitunen ve ark. (64) ve diğerlerinin belirttiği gibi, en bariz
etki, prenatal dönemde anneye ve postnatal direkt bebeğe Lactobacillus rhamnosus suplementasyonuna özgün bulunmuştur (65).
Lee ve ark. (66) metaanalizinde tedaviden ziyade önlemede etkili
olduğu yine Baquerizo ve ark. (67) derlemesinde egzama insidansını azaltabileceği belirtilmiştir. Sonuç olarak, AD önlenme ve tedavisinde probiyotiklerin rolünü araştıran derleme ve metaanalizlerde; probiyotiklerin tedaviden daha çok önlemede etkili olduğu
ve egzama insidansını düşürebildiği görülmüştür.
2007 yılında bildirilen Cochrane metaanalizinde, 5/12 RKÇ’da 1477
süt çocuğu meta-analizle değerlendirilmiştir. Egzamanın azaldığı
(RR: 0.82) ve Lactobacillus rhamnosus ’un yüksek riskli grupta faydalı olduğu bulunmuştur (68). 2008 yılında bildirilen Cochrane
metaanalizinde, probiyotiklerin egzama tedavisinde etkili olduğu
ispatlanamamıştır (69). 2009 yılında bildirilen Cochrane metaanalizinde, egzama için RR: 0.82; atopik egzama için RR: 0.80 bulunmuştur (70). Cochrane metaanalizlerinde, probiyotiğin olumlu
etkisinin olduğundan bahsedilse de bu konuda kesin bir sonuca
ulaşılamadığı vurgulanmıştır.
Bazı uluslararası rehberlerde (WAO ve EAACI), 2012 yılında bildirilen probiyotiklerin çocuk allerjisinde klinik kullanımını araştıran
Dünya Alerji Organizasyonu rehberinde olduğu gibi, önleme ve
tedavide yeri yok denilmiştir (71). 2014 yılı EAACI (Avrupa Alerji
ve Klinik İmmünoloji Derneği) rehberinde de önlemede yeri olmadığından bahsedilmektedir (72). 2015 yılında Dünya Alerji
Organizasyonu’nun allerjik hastalık önlenmesine yönelik rehberinde (WAO-GLAD-P), hastalık gelişim riski yüksekse; gebe, anne ve
çocukta probiyotiklerin kullanılabileceği vurgulanmıştır (73).

Diğer Allerjik Hastalıklarda Probiyotiklerin Kullanımı
Burada önce besin alerjisi, allerjik rinit, astım ve refrakter kronik
ürtikerdeki etkilerinden bahsedilecektir (Tablo 2).

Anlamlı düzelmeye yol açan probiyotikler

Besin Allerjisi

Lactobacillus acidophilus L-92'yi de içeren ve tedavideki rolünü
araştıran çok sayıda çalışmada etkin saptanmıştır (56, 57).

Besin alerjisinin önlenmesi ve tedavisi ile ilgili çalışmalar, AD üzerine olduğu kadar yaygın ve çok sayıda değildir. İlk yayınlarda inek

Özdemir Ö. Allerjik Hastalıklarda Probiyotik Kullanımı
Tablo 2. Allerjik hastalıklarda kullanılan probiyotikler ve kullanım şekilleri
Hastalık

Probiyotik

Zamanlaması

Doz

Sonuç

Kaynak

Atopik Dermatit 					
Önleme

LGG

Prenatal+Postnatal

≥109-10

↓

18-20, 45

Tedavi

LGG

Çocukluk çağı

≥10

↓

61

9-10

Besin Allerjisi 					
Önleme

Çeşitli

Prenatal+Postnatal

≥109-10

↔

68, 72, 78

Tedavi

LGG

Süt çocukluğu

≥10

↓

14, 74, 75

9-10

Allerjik Rinit					
Önleme

Çeşitli

Prenatal+Postnatal

≥109-10

↔

18-20, 45

Tedavi

Bifidobakteri

Erken çocukluk

≥10

↓

79, 80

9-10

Astım					
Önleme

Çeşitli

Prenatal+Postnatal

≥109-10

↔

18-20, 45

Tedavi

Lactobacillus

Oyun çocuğu

≥10

↔

83, 84

9-10

LGG: Lactobacillus rhamnosus GG; ↔: etkisizlik; ↑: etkiyle artma; ↓: etkiyle azalma

sütü alerjisi olan egzamalı hastalarda probiyotik etkisiyle SCORAD
düşmüştür (14, 39, 42). Yine inek sütü alerjisi olan hastalarda
probiyotik (LGG) takviyesinin, formüla mamaların içine konularak
yapıldığı gibi, bu hastalarda tolerans indüksiyonuna yol açtığı gösterilmiştir (14, 74). Tang ve ark. (75) tarafından yapılan çalışmada
yer fıstığı alerjisi olanlarda yapılan oral immunoterapiye eklenen
probiyotiğin (PPOIT çalışması) tolerans gelişiminde faydalı olduğu
gösterilmiştir.
Besin alerjisi ile ilgili çalışmaların bazı metaanalizlerinde; besine
tolerans, sensitizasyon ve SCORAD’ın etkilenmediği gösterilmiştir
(76). Besin alerjisi ile ilgili çalışmaların Zhang (77) tarafından yapılan metaanalizinde ise, prenatal (anne) ve postnatal (süt çocuğuna) uygulanan probiyotiğin atopi ve besin hipersensitivite riskini
azalttığı (relatif risk: 0.78 ve 0.77) gösterilmiştir.
2007 yılındaki Cochrane metaanalizinde besin allerjisi üzerine koruyucu etkisinin olmadığı belirtilmiştir (68). Yine Kong ve ark. (78)
değerlendirmelerinde prenatal ve postnatal probiyotik takviyesinin besin allerjisi üzerine koruyucu etkisinin (RR:0.88) olmadığı
saptanmıştır. 2014 yılı EAACI (Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji
Derneği) rehberinde de besin alerjisinde probiyotiklerin yeri olmadığından bahsedilmektedir (72).

Allerjik Rinitte Probiyotiklerin Rolü
Mevsimsel ve perennial allerjik rinit
Mevsimsel ve persistan allerjik rinit tedavisinde etkisiz olduğunu
söyleyenler yanında, etkili olduğunu söyleyen araştırmacılar da
mevcuttur. Lactobacillus türleri (L. casei, L. acidophilus strain L-92,
L. paracasei-33) ile yapılan çalışmalarda mevsim öncesi ve sonrasında faydalı bulunmuştur (79, 80). Probiyotik emdirilmiş yatakyorgan- yastık kılıfları ile yapılan bir çalışmada da allerjik rinitli
hastaların semptomlarında düzelme ve yaşam kalitesinde artma
saptanmıştır (81).
Allerjik rinit: meta-analiz
Allerjik rinit konusunda çok az olan meta-analizlerden birini içeren Zajac ve ark. (82) 2015’de yaptığı derlemede; 23 çalışma ve
1919 hasta üzerinde değerlendirme yapılmıştır. Allerjik rinitli has-

taların semptomlarında düzelme ve yaşam kalitesinde artma saptanmasına rağmen, mevcut verilerin kısıtlı olduğu ve daha nitelikli
çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Astımda Probiyotiklerin Rolü
Astım gelişimini önleme
Bazı çalışmalarda probiyotiklerin etkisinin olmadığı gösterilmiştir
(20, 23, 38). Benzer şekilde, Kuitunen ve ark. (37, 64) ve Kalliomäki
ve ark. (45) tarafından 5-8 yaş üzerinde etkisiz bulunmuştur. Aksine Johansson ve van der Aa ark. (62, 70) 5 yaşta ve etkili olduğunu
göstermişlerdir.
Astım tedavisi
Astım tedavisinde etkisiz olduğunu bildirenler yanında, etkili olduğunu söyleyenler de mevcuttur (83, 84).

Allerjik Havayolu (Allerjik Rinit ve Astım) Hastalığı
Astım ve alerjik rinitle ilgili çalışmalar literatürde oldukça az olup,
bunların bir kısmı her ikisini de içerecek şekilde allerjik havayolu
hastalığı (allerjik rinit+astım) üzerine yapılıp sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Aşağıda bunlarla ilgili önce RKÇ, derleme, metaanalizler sırasıyle sunulacaktır.

Önlemeye yönelik çalışmalar
Yedi yıllık takipte probiyotiklerin respiratuar alerji, allerjik havayolu hastalığı (AR ve astım), üzerinde etkisi saptanamamıştır (85). LGG
içeren probiyotiklerin, 4. yaşta yapılan değerlendirmede hava yolu
semptomları üzerine etkisi bulunmamıştır (86).

Allerjik havayolu hastalığı tedavisi üzerine olan
çalışmaların derlemeleri
Tedaviye yönelik derlemelerde yapılan değerlendirmelerde yaşam
kalitesinde artış bildirilmekle beraber, laboratuvar parametrelerinin etkilenmediği görülmüştür (87).
Astım ve allerjik rinit ile ilgili bu çalışmaları özetlersek;
a) Farklı suş, doz ve sürede probiyotikler kullanılmışlardır. Minimal
doz: >5x109 cfu/gün ve minimal kullanım süresi 1 ay olmuştur.
b) Astımlı hastalarda daha çok Laktobasil (acidophilus, rhamnosus,
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casei) suşları, allerjik rinitte bunların yanında Bifidobacterium longum suşları kullanılmıştır.
c) Astıma göre allerjik rinitte faydası daha belirgindir, fakat bu Laktobasil dozuna bağlı olabilir.

Allerjik havayolu hastalığı üzerine olan çalışmaların
metaanalizleri
Vliagoftis ve ark. (88) metaanalizinde, 9/12 RKÇ’da, perennial allerjik rinit semptom skor ve ilaç kullanımında azalma olmuştur.
Astım üzerine etkisi bulunamamıştır. Das ve ark. (87) 12 çalışmayı
değerlendiren metaanalizinde; probiyotikler allerjik rinit yaşam
kalitesini anlamlı şekilde artırmasına rağmen astımda faydalı
bulunmamıştır. Fakat astım ve allerjik rinit ataklarını azaltmada
etkili bulunmuştur. Zajac ve ark. (82) derlemesinde probiyotiklerin allerjik havayolu hastalığının semptomları azaltma ve yaşam
kalitesini düzeltmede faydalı olabileceği belirtilmiştir. Peng ve ark.
(89) metaanalizinde allerjik riniti önlemede etkisi olmamasına
rağmen, yaşam kalitesi ve nazal semptom skorlarında düzelme
sağladığı belirtilmiştir.
Genel olarak, allerjik rinitte probiyotiklerin tedavide etkili fakat
önlemede etkisiz olduğu gösterilmiştir. Astımda ise önleme ve tedavide etkisinin olmadığı kabul edilmektedir.

Refrakter Kronik Spontan Ürtiker
Nettis ve ark. (90) 52 hasta (19-72 yaş arasında) üzerinde gerçekleştirdiği bir çalışmada, bazı hastalarda probiyotiklerin faydalı olabileceği görülmüştür.

Probiyotik Çalışmalarında Çelişkili Sonuçların
Nedenleri
Probiyotiklerle benzer çalışmalarda çelişkili sonuçlar alınmasına
yol açan metodolojik nedenler şöyle özetlenebilir (4,5,7,8): i-) çalışmaya katılan konağın ırkı ve ailesindeki farklılık, ii-) çalışmaya
katılanların seçiminde yüksek risklilere karşılık seçilmemiş bir
kohortun kullanılması, iii-) konağın alerjik durumu (egzamanın
ağırlığı, diğer duyarlaşmaların varlığı vb.), iv-) konağa probiyotikle
müdahale zamanı (pre- ya da post-natal), v-) müdahalenin uzunluğu, vi-) optimal bakteriyel suşun seçimi (ülkeye özgün suşların
seçimi (91), vii-) probiyotiğin dozu, viii-) probiyotiğin verilme şekli,
aracı, ix-) beraberinde prebiyotik kullanımı olup olmadığı, x-) çalışma ortamının hijyenik şartları, xi-) değişik çalışma sonuçlarının
değerlendirilmesinde veri havuzunun kullanılmasıdır (35, 92).

Sonuç
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Probiyotik özellikle AD önlemek için kullanılacaksa, prenatal (gebeye) ve ardından postnatal (emziren anneye ya da emzirmiyorsa
bebeğe) olarak uygulanmalıdır. Bu aynı zamanda en kolay uygulanır olanıdır. Sadece prenatal ya da sadece postnatal dönemde kullanım kombine olarak her iki dönemde kullanıma göre başarısız
bulunmuştur (22, 64, 93). Anneye verildiğinde, vaginal flora üzerinden doğan süt çocuğunun intestinal mikroflora modifikasyonu
gerçekleşir. Yine emzirmeyle probiyotik yanında anne sütündeki
immunoregulator faktörler olan TGF-β ve IgA gibi maddeler bebeğe geçmiş olur (94). Bu yolla egzama önlemede etkili olabilir ama
diğer allerjik hastalıkların önlenmesinde etkisi yoktur. Bu önleme
süresinin 7-10 yıl kadar sürebildiği fakat hastalık insidansını tüm
yaşam boyunca ne düzeyde etkilediği bilinmemektedir (45-53).
Yine probiyotikler önlemede olmasa dahi, egzama ve respiratuvar
allerjik hastalıkların tedavisinde faydalı olabilir (95).

Yan Etkiler ve Dikkatli Olunması Gereken Durumlar
WHO tarafından Laktobasil, laktokok, bifidobakteri ve mantarlar
“genel olarak güvenli: GRAS kategorisinde düşünülmektedir (4, 5,
7). Fakat GIS hastalığı (kısa bağırsak vb.) olan ve immunokompromize hastalarda probiyotik kullanımı sonrasında bakteriyemi ve
sepsis bildirilmiştir (96). Bifidobakteri ile sepsis bildirilmemiştir.
Kateter/nazogastrik tüp kullananlarda S. boulardii ile fungemi
görülmüştür (97). Laktobasil kullananlarda endokardit ve karaciğer absesi bildirilmiştir (98). Bağırsak iskemisi, diare gibi GIS yan
etkileri (ısıyla inaktive edilmiş LGG verilmesiyle), D-laktik asidoz,
eozinofilik sendrom (vaskulit+mononörit multipleks), Lactobacillus fermentum ile kolesistit bildirilmiştir (69, 99-101).
Prematüre süt çocuğu, immün yetmezlikli, immunokompromize
ve otoimmun hastalıklıları olan (4, 5, 7) hastalarda kullanırken
dikkatli olunmalıdır (Tablo 3). Probiyotik preparatlarının içeriğinden dolayı, inek sütü ve yumurta allerjisi olan kişilerde dikkatli
olmalıdır (102). Otoimmun hastalık riski ya da bazı çalışmalarda
gösterildiği gibi astım gibi allerjik hastalık (sensitizasyon, tekrarlayan hışıltı ) sıklığını artırabilme riski de akılda bulundurmalıdır
(23, 103). Ortamdaki diğer mikroplara gen transferiyle antibiyotik
direncini (tetrasiklin vb.) geçirebileceğinden de bahsedilmektedir
(104). Aşı ile aynı zamanda kullanıldığında aşı cevabında azalma
tespit edilmiştir (105).
Ticari olarak piyasada satılan formül mamalar dahi 3 tür probiyotik
(Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium infantis ve LGG içerir) ve/veya
prebiyotik içerir. 2011’de ESPGHAN, probiyotik ve /veya prebiyotik
içeren mamaların rutin kullanımını önermemekle beraber, yan etki
ve büyüme açısından güvenli bulmuştur (106). Yine ticari olarak satılan bazı vitamin preparatı, oral rehidratasyon sıvısı yanında yiyecek
olarak satılan yoğurt, kefir gibi ürünlerin içinde de probiyotikler bulunmaktadır. Bu ürünlerdeki, özellikle gıdalardaki, probiyotik içeriğinin ne kadar gerekli dozda ve uygun probiyotiği bulundurduğu
tartışma konusudur. Yine günümüzde piyasadaki ticari preparatların içeriğiyle ilgili ESPGHAN tarafından yapılan çalışmalarda, bahsedilen suşların olmadığı, hatta bazı preparatların diğer mikroorganizmalarla kontamine olduğu dahi ortaya konulmuştur (107).
Tablo 3. Genel olarak güvenli kabul edilen probiyotiklerin
kullanılmasında dikkat edilmesi gerekenler
Durum

Kaynak

Prematüre bebek

96

İmmün yetmezlikli veya immunosupresif kişi

96

Sepsis gelişimi

96

Fungemi gelişimi

97

Endokardit gelişimi

98

Karaciğer absesi gelişimi

98

Otoimmun hastalık riski

23,103

Allerjik hastalık riski

23,103

İnek sütü ve yumurta proteini içerme

102

Antibiyotik direncini artırma

104

Aşı cevabını azaltma

105

Kontaminasyon riski

107

Düşük doz ve kalitede preparat

107

D-laktik asidoz
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Yakın Gelecekten Beklentiler
Allerjik hastalıkları engelleyici/önleyici etkisinin kesin bir gerçek
olup olmadığı, allerjik hastalığın gerçek sıklığını azaltıp azaltmadığı net olarak bilinmemektedir. Allerjik hastalıkların gelişiminin
engellenmesinin uzun dönemde ne kadar sürdüğü yine ortaya
konulamamıştır. Kanaatimizce, allerjik hastalığın ortaya çıkmasını
daha çok geciktiriyor gibi gözükmektedir (4, 5, 7).
Günümüzde vücuda verilmeden önce probiyotikler yapacağı işleve
göre tasarlanır (designer probiotics). Vücuda verildiğinde terapötik protein ve DNA aşılarının mukozal ulaşımını sağlayan vektörler
olarak görev yapabilirler. Örneğin, rekombinant Laktokok DNA’sını
ökaryotik hücrelere ulaştırır. Lactobacillus lactis, plasmidi epitel
membran hücrelerine verir (108). Adjuvan olarak kullanılan LAB
ya da Clostridium butyricum, major birch (huş ağacı) polen alerjeni
(Bet v 1) ile kombinasyonu sonucu polen immunoterapisinde ya
da akarlara karşı immunoterapide başarılı olarak kullanılmıştır
(109-111). Laktokok ve laktobasilleri içeren rekombinant laktik asit
bakterileri (RecLAB), Th1 sitokini (IL-10 /-12 ) - eksprese eden probiyotik bakteri (IL-10 salan Lactobacillus lactis) suşu olarak üretilebilmiştir (112). Yine benzer şekilde, gıda antijeni (β-laktoglobulin
(süt) ve ovalbumin (yumurta)) - eksprese eden üretilmiş probiyotik
bakteriler besinlere karşı immunoterapide denenmeye başlanmıştır (113, 114).
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